
TẠI SAO KÊU VAN? HÃY NÓI!

 …và trong nhà của Chúa. Thật tốt được ở đây, và trong sự
hầu việc Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta.

2 Bây giờ, đây luôn luôn là một—một đặc ân cho tôi được đến
nhà thờ, nhưng đến với nhà thờ của Anh Junie ở đây, thật là đặc
ân thêmmột chút. Tôi đã biết Anh Junior được một thời gian. Và
tôi rất vui khi thấy anh đi trong đường lối Phúc âm cũ tốt đẹp
nầy, và đi ra giảng dạy Lời. Được thấy Chúa ban phước trên anh,
và dân sựhết thảy đều kính trọng anh, điều đó thật tuyệt vời.

3 Bây giờ, tôi biết cómột số người ở đây sáng nay, đã lái xe qua
những con đường dài, và phải trở về tối nay, vì có lẽ, có thể đi
làm ngàymai, trong nhiều dặm, đi xuống Ohio. Và, hay tôi muốn
nói, đi lênOhio. Và tôi rất dễ lạc phươnghướng; đi lênOhio.

4 Và thế thì chúng ta đã hứa rằng, tối nay, chúng ta sẽ cómột—
một hàng cầu nguyện. Vì thế chúng tôi không muốn giữ anh chị
em lại quá lâu. Trời nóng. Và rồi dành cho hàng cầu nguyện của
chúng ta. Nhưng chúng tôi biết rằng anh em đã được ban phước
rồi bằng sựhát xướng cùng bất cứ việc gì anh emđã làm.Nó đã—
nó đã được ban phước cho anh em. Và chúng ta đang tin tưởng
vào Đức Chúa Trời giờ nầy rằng Ngài sẽ cứ tiếp tục ở với chúng ta
và ban ơn cho chúng ta, và ban cho sự ao ước trong lòng chúng
ta. Bây giờ anh emhãy tập trungmọi thứmình có vào ngay trong
buổi nhóm, tất cả sự chú ý của anh em, tất cả lòng trung thực và
sự chân thành mà anh em có thể. Và tôi đã cầu nguyện từ chiều
nay đến giờ cho buổi nhóm tối nay.

5 Và, bây giờ, tôi hi vọng trở lại và sớm được ở với anh em lần
nữa. Và hết thảy anh em thăm viếng chúng tôi, trên đền tạm.
Chúng tôi cảm thấy rằng hội thánh nhỏ bé nầy là một hội thánh
chị em với đền tạm. Thật sự là vậy. Nó chỉ là một hội thánh chị
em nhỏ, của đền tạm. Đây, và lên ở đền tạm của Anh Graham, và
lân cận. Và vì thế chúng ta rất vui mừng thăm viếng chị em nhỏ
của chúng ta tối nay. Và chúng ta tin rằng chị em nhỏ bé nầy sẽ
phát triển và ngày càng phát triển và phát triển thành một quý
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bà lớn. Và tôi tin nó, cũng sẽ vậy, bởi ân—ân điển và sự giúp đỡ
của Chúa.

6 NhưPhao-lô đã nói với Ti-mô-thê, “Hãy sẵn sàng, dù gặp thời,
hay không gặp thời; hãy sẵn sàng. Bẻ trách—bẻ trách, sửa trị, với
lòng rất nhịn nhục và sự Dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia
người ta không chịu nghe sự Dạy dỗ tốt lành; nhưng ham nghe…
những lời êm tai, mà nhómhọp các giáo sư…”

7 Vì vậy chúng ta biết, rằng, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta
là một trong những sự kiện vĩ đại nhất. Tôi đã ở trong phòng,
chiều nay, đang cầu nguyện. Và tôi nghĩ, “Điều gì vĩ đại hơn là
biết anh em được cứu?” Vậy thì cứ nói cho tôi biết điều gì sẽ vĩ
đại hơn.

8 Tôi đã nói với một trong những người bạn của mình, Anh
Evans. Tôi nói, “Anh Evans, nếu tôi có cái nút nhỏ ở đây mà tôi
có thể nhấn, và tôi sẽ trở lại với tuổi hai mươi, và sẽ ở tuổi hai
mươi trong mười ngàn năm, và là vua trên khắp đất và không
bao giờ già đi chút nào, cứ ở lại tuổi đó; cómọi thứ trên đời, trong
tay chính mình, và sống trong sự xa hoa trong mười ngàn năm,
và rồi cuối cùng bị hư mất khi chấm dứt mười ngàn năm. Hoặc,
nhấn nút khác, và sẽ chết ngay lập tức, với Sự sống Đời đời.”
Tôi nói, “Tôi sẽ nhấn cái nút dành cho Sự sống Đời đời, thậm chí
khôngmột giây suy nghĩ. Vì điều gì xảy ra nếu…”

9 Lúc đó anh ấy đã quay lại, và anh nói, “Chính xác. Điều gì xảy
ra nếu chúng ta sốngmười ngàn năm, và tối nay, vào lúc támhay
chín giờ,mười ngàn nămđó bị chấmdứt?” Thế đấy.

10 Vì vậy, không có gì vĩ đại hơn Sự sống đời đời. Và Nó đã dành
cho tất cả chúng ta. “Người nàomuốn có thể đến.”

11 Vậy thì, Đức Chúa Trời sẽ không bắt con người phải chịu
trách nhiệm, bởi người ấy là tội nhân, vì người ấy sanh ra là một
tội nhân. Nhưng điều Đức Chúa Trời bắt một người phải chịu
trách nhiệm, là vì người đó vẫn cứ ở lại trong tình trạng tội lỗi.
Người đó không phải ở lại tình trạng tội nhân, vì có sự dự bị làm
cho sự xưng công bình của người ấy qua Đức Chúa Jêsus Christ.
Vì thế chúng ta tin rằng, tối hôm nay, nếu có một người nào bên
trong và bên ngoài, mà chưa tin nhận Đấng Christ, thì đây sẽ là
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buổi tốimàđiều gì đó sẽ được nói hay thực hiện,mà sẽ đánh thức
bạn, đến chỗ bạn biết rằngmình cần đếnĐấng Christ.

12 Và thế thì nếu bạn chỉ tin nhận Ngài như Đấng Cứu Thế cách
cá nhân của mình, và chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh, tôi tin
rằng tối nay bạn sẽ nhận được Điều đó.

13 Tôi thấymột số trongnhữngngười ở đền tạm tại đây. Tôi định
nói điều nầy về người chị lớn. Hiểu không?Một việc mà đền tạm
cần trên đó ở hội thánh chúng ta, tại đền tạm ở Jeff, là sự tái cung
hiến và sự tái đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đúng. Mọi người đi đến
với bàn thờ và cầu nguyện cho tới khi họ nhận được sự làmmới
lại của Đức Thánh Linh, cả hội thánh được đầy dẫy Quyền năng
của Đức Chúa Trời, đó là những gì chúng ta cần. Không chỉ đền
tạm ở đó, nhưng Thân thể của Đấng Christ, chung, nó cần được
đổ đầy lại. Tôi thích…

14 Đa-vít nói ngày nọ, “Xin ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu
rỗi của tôi.” Vậy thì ông đã không đánhmất sự cứu rỗi củamình,
nhưng đánhmất sự vui mừng của nó. Và khi nó đếnmột chỗ mà
tôi không thể vui hưởng niềm tin của tôi, sự cứu rỗi của tôi, thì có
điều gì sai trật ở đâu đó, bởi vì, “Nó là niềm vui không thể tả xiết
và đầy sự vinh hiển.” Một trong họ đã nói, “Khá nếm biết, Chúa
là tốt lành. Nó ngọt nhưmật ong nơi hòn đá.” Ồ, tôi rất vui mừng
rằng tôi đã nếm Điều đó. Chúa là tốt lành. Và tôi ưa thích mật
ong, nhưng tôi không bao giờ nếm thấy bất cứ điều gì tốt như
Thế. Đó là thứ tốt nhất mà tôi biết.

15 Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh vào buổi nhóm, và xem thử
chúng ta có thể để cho hội chúng ra về sớm vì nhiều người có
thể còn phải đi đến địa điểm của họ, và về sự thờ phượng, hay
công việc ngàymai, và về nhà của họ.

16 Và bây giờ, chúng ta đang mong đợi một buổi nhóm lớn ở
ngoài trên Bờ Tây, ngay lập tức. Và chúng tôi đang cầu xin và
khẩn nài những lời cầu nguyện của hội thánh này cùng xin hết
thảy anh chi em ở đây, cầu nguyện cho tôi.

17 Sáng nay có điều gì đó đã xảy ra. Tôi hầu như, không bao giờ
đi, đến một hội thánh nhỏ, trừ phi Đức Chúa Trời làm điều gì
đó thật đặc biệt cho tôi. Tôi thật thích điều đó. Và sáng nay, sau
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khi tôi đã qua sự giảng dạy, trong trật tự hoàn toàn, Đức Thánh
Linh đã ngự xuống giữa chúng tôi và ban một sứ điệp cho Anh
Jackson, mà đã gắn chặt với tôi, cả buổi chiều. Thành thật mà
nói, tôi đang lấy cuốn băng ghi âm đó, để tôi có thể nghe đi nghe
lại, tôi có thể hiểu nó. Vì, mới đây tôi cảm thấy…Vợ tôi ở đây biết.
Tôi đã kể với cô ấy rằng Chúa đang thăm viếng tôi với cách nào
đó, ngay lập tức. Và nó có thể là qua sứ điệp đó sáng nay, bởi vì
nó đã cho tôi một quan điểm khác. Nó cho tôi một chủ đề mà tôi
ước mong nói trong chốc lát.
18 Tôi muốn đọc ra bây giờ từ Sách Xuất Hành, chương 14
và câu 15.

Và CHÚA phán cùng Môi-se rằng, Sao ngươi kêu van với
Ta? hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên, rằng họ cứ đi tới:

19 Tôi xin phép, cũng đọc câu thứ 16.

Nhưng hãy giơ…giơ gậy ngươi lên,…đưa tay ngươi ra
trên mặt biển, và phân rẽ nước ra: và dân Y-sơ-ra-ên sẽ
xuống giữa biển như đi qua trên đất khô.

20 Cầu xin Chúa gia ơn phướcNgài cho việc đọc Lời Ngài.
21 Và bây giờ chúng ta hãy cúi đầu chốc lát để cầu nguyện. Và
nếu có người nào ở đâymuốn được nhớ đến trong sự cầu nguyện
này, xin các bạn tỏ cho biết điều đó trước Đức Chúa Trời bằng
cách giơ tay lên. Chúa ban cho bạn điều lòng bạn aoước.
22 Lạy Chúa, giờ nầy chúng con, một cách trang trọng và tôn
kính và như trẻ thơ, bước đi trên mảnh đất thiêng liêng của lời
cầu nguyện. Chúng con gác sangmột bênmọi gánh nặng,mọi tội
lỗi, mọi ý tưởngmà rất dễ vấn vương chúng con, để chúng con có
thể theo đòi cuộc chạy đua đã đặt trước mặt chúng con với lòng
kiên nhẫn. Và khi chúng con di chuyển vào những bãi cát cầu
nguyện thiêng liêng, phước hạnh nầy, biết điều này, rằng Chúa
Jêsus đã phán, “Nếu các ngươi nhơn Danh Ta cầu xin Cha bất cứ
điều gì, Ta sẽ làm cho.” Và lại có lời chép rằng, “Nếu các ngươi cứ
ở trong Ta, và Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều gì ngươi
muốn, và điều đó sẽ được làm cho các ngươi.”
23 Thế thì chúng con đến, Chúa ôi, không nhơn danh hội thánh
nhỏ bé nầy, hay nhơn danh mục sư của nó, mặc dầu chúng con
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yêu họ, hay là nhơn danh của chính chúng con, bởi vì chúng
con không có gì để dâng lên qua đó. Nhưng chúng con bước vào
Danh đầy đủmọi sự của Chúa Jêsus, Đấng đã ban cho chúng con
lời hứa, rằng nếu chúng con cầu xin nhơn Danh Ngài, thì chúng
con có thể nhận được bất cứ điều gì chúng con xin.

24 Và chúng con không muốn cầu xin bất cứ điều gì mà hoang
đường. Chúng con chỉmuốn xin điềumà đẹp lòngNgài. Ngài biết
tình trạng của chúng con. Ngài biết chúng con cần thứ gì. Ngài
biết những gì hội thánh nhỏ này có cần, và những gìmỗi cá nhân
có nhu cầu. Và chúng con cầu xin Ngài, Chúa là Đức Chúa Trời,
ban cho chúng con, một cách riêng lẽ, như chúng con có những
nhu cầu. Cầu xin Đức Thánh Linh lớn vận hành xuống trên tòa
nhà nầy và chung quanh những người này, và thánh hóa nhóm
người nầy, để Đức Thánh Linh có quyền đi qua ngay mỗi tấm
lòng ở đây, tối nay, từ con cái nhỏ nhất cho đến người già nhất.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.

25 Những cánh tay nầy đã giơ lên, Ngài chắc chắn hoàn toàn
thấy họ, Chúa ôi. Nếu con chim sẻ không thể rơi xuống đườngmà
Ngài không biết, huống chi Ngài càng biết nhiều hơn khimột con
cái của Ngài đang giơ tay lên hướng về Thiên đàng để có bánh.
Chúng con được hứa rằng nó sẽ không nhận đá, thay cho bánh.
Chúng con biết Ngài sẽ ban cho họ bánh mà họ đã cầu xin. Và
chúng con cầu xin, nhớ đến hết thảy những người đau ốm và
khốn khổ.

26 Rất vui mừng được nghe từ Anh Rogers, rằng anh ấy nói anh
cảm thấy khá khỏe mạnh để đi làm. Chúng con rất vui mừng vì
điều đó, Chúa ôi. Cầu nguyện rằng Ngài sẽ chữa lành cho anh, để
bịnh ung thư đó sẽ không còn có—có quyền gì nữa, nhưng sẽ bị
ngừng lại bởi Huyết của Chúa Jêsus. Bởi đức tin chúng con đặt
Huyết Chúa Jêsus ở giữa cái chết ung thưvà anh emchúng con.

27 Bây giờ chúng con cầu xin cho hết thảy những ai có nhu cầu,
ởmọi nơi. Nguyện vinh hiển qui về chínhNgài. Tôn cao Lời Ngài,
Chúa ôi, như chúng con đã đọc Nó. Và ban cho chúng con một
buổi nhóm chữa lành tuyệt vời. Vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời
chúng con cầu xin điều đó, trongDanh củaChúa Jêsus. A-men.
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28 Về chủ đề, tối nay, tôimuốn dùng ba từ: Tại Sao Kêu Van?Hãy
Nói! [Trong tiếng Anh:Why Cry? Speak!—Nd.] Và dành cho chủ
đề, tôi muốn sử dụng, “Thái độ của dân sự đối với người được
xức dầu của Đức Chúa Trời,” chỉ một thời gian ngắn, có lẽ hai
mươi phút, hay ba mươi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hàng cầu
nguyện.

29 Đức Chúa Trời đã kêu gọi Môi-se, một sự kêu gọi đặc biệt. Và
khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người nào và xức dầu cho người
đó vì một—một nhiệm vụ nào đó, Ngài mong muốn người ấy
thực hiện điều đó, đúng từng chữ. Đức Chúa Trời không muốn
giao cho con người một sứ mạng, và người ấy nói ấp a ấp úng về
điều đó. Ngài muốn người ấy cứ đi thẳng về phía trước và thực
hiện cách chính xác những gì người ấy đã được ủy thác để làm.
Đừngnhìn bênphải hay bên trái, cứ tiến bước về phía trước.

30 VàdânY-sơ-ra-ênđãở trong áchnô lệ trong khoảngbốn trăm
năm, nhưng Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ thăm viếng họ.
Và Đức Chúa Trời luôn giữ mọi lời hứa mà Ngài đưa ra. Ngài
không thể nói dối. Ngài là Đức Chúa Trời. Và thì giờ cho sự thăm
viếng này đã đến với họ.

31 Và tôi tin, tối nay, tương tự như vậy, rằng Đức Chúa Trời đã
hứa rằng Ngài sẽ trở lại lần nữa. Tôi tin rằng chúng ta gần thì
giờ đó rồi. Sáng nay, khi tôi nói về đề tài đó, tôi hầu như có thể
cảm thấy luồng—luồng sức hút đó, như thường nói thế, sự gần
gũi của Chúa Jêsus.

32 Vậy thì, Môi-se được kêu gọi vì mục đích nầy, nhưng ông là
một con người. Đức Chúa Trời đã huấn luyện ông suốt támmươi
năm trước khi Ngài có thể sử dụng ông; bốn mươi năm trong
cung điện và bốnmươi năm trong đồng vắng.

33 Đức Chúa Trời có thể huấn luyện một người, Ngài mất một
trăm năm, cho công việc trong bamươi phút. Đức Chúa Trời biết
cách để huấn luyện.

34 Những gì các trường lớp đã được đưa vào trongMôi-se, trong
bốn mươi năm, phải mất tới bốn mươi năm để lấy nó ra. Nhưng
một lần trong sự Hiện diện của Sự Xức Dầu, một lần trong sự
Hiện diện của Bụi Gai đang cháy, ông đã hiểu biết về Đức Chúa
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Trời nhiều hơn tất cả những gì mà ông đã học qua sách vở trong
támmươi năm của cuộc đời ông.

35 Đức Chúa Trời huấn luyện những người của Ngài, rồi xức
dầu cho họ, ban cho họ một kinh nghiệm, đưa họ qua sự huấn
luyện gian khổ, trải qua những bãi cát trừng phạt nóng cháy, gay
go, đầy thử thách. Ngài không chỉ làm điều đó với những đấng
tiên tri của Ngài, mà cũng làm vậy với con cái của Ngài. “Mỗi
người con đến với Đức Chúa Trời, đều phải bị uốn nắn và chịu
thử thách,” được thử nghiệm bằng Lời Ngài. Đấy, khi sự gay go
đến, giờ phút nặng nề đến, khi nó phải đối diện với sự chết, phải
chăng anh em có thể đứng vững trên Lời của Chúa, nói, “Đức
Chúa Trời đã phán vậy. Thế là ổn rồi”?

36 Và Đức Chúa Trời đã kêu gọi một người như vậy, và người đó
làMôi-se. NhưngMôi-se, cũng giống như chúng ta rất nhiều, mỗi
lần đến nơi nào mà có điều gì đó khó xử phải được giải quyết,
Môi-se đã kêu van, “Ôi Chúa, tôi phải làmgì trong chốnnầy đây?”
Vậy thì điều đó há chẳng phải cũng giống như chúng ta sao? Đức
Chúa Trời đã ban phước và xức dầu cho người hơn các anh em
của người, ban cho người một sứ điệp và một chức vụ mà chưa
từng có trên đời từ thời đó, cho đến thời đó. Và, tuy nhiên, mỗi
lần điều gì đó xảy ra, Môi-se lại chạy đến Đức Chúa Trời với tiếng
kêu van, “Lạy Chúa, tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì trong
trường hợp nầy?”

37 Đức Chúa Trời đã phần nào mệt mỏi vì điều đó, tôi tin vậy.
Phán, “Sao ngươi kêu van với Ta? Hãy nói với dân sự và tiến tới.”
Chao ôi, nếu lúc nào từng trông giống như họ cần phải rút lui, thì
chính là lúc đó, nhưngĐức Chúa Trời không có sự rút lui.

38 Không có chỗ để rút lui, trong Đức Chúa Trời. Cứ tiến tới.
Bác sĩ nói, “Đó là bịnh ung thư,” cứ tiến tới. Dù ông nói, “Đó là
bệnh lao phổi,” cứ tiến tới. Nếu ma quỷ nói, “Anh không thể từ
bỏ điều nầy,” cứ tiến tới. Nếu gia đình nói anh em là kẻ cuồng
tín; cứ tiến tới. Giáo hội đuổi anh em; cứ tiến tới. Không có thối
lui. Cứ tiến tới.

“Hãy nói, và cứ tiến tới.”
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39 Cứ nói (gì?) Lời Ngài, và cứ tiến tới. “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY,”
và cứ tiến tới. Hãy kêu la với dân sự.

40 Nhưng dân sự lúc đó đã phản loạn và nói, “Thà chúng tôi
chết trong xứ Ê-díp-tô còn tốt hơn. Nó há chẳng có mộ chôn lập
bia cho chúng tôi sao, mà người dẫn chúng tôi vào đồng vắng
nầy đặng linh cẩu và chim kền kền ăn thịt xương chúng tôi. Tại
sao ngườimang chúng tôi ra ngoài nầy?” Sau khi họ đã thấy rằng
Đức Chúa Trời tán thànhMôi-se là đầy tớ củaNgài.

41 Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời đến trong một người,
hay với những người, trong một hội chúng, nhập vào trong một
người nam hay nữ, Ngài minh chứng sự Hiện diện của Ngài. Đức
Chúa Trời chứng tỏ rằng Ngài ở đó. Vì khi Đức Chúa Trời đến,
những dấu hiệu siêu nhiên bắt đầu xuất hiện. Người nầy trở
thành một người được thay đổi. Họ không còn giống như con
người trước đây nữa. Tội lỗi đã biến mất khỏi đời sống của họ.
Sợ hãi và nghi ngờ đã không còn nữa, một sự xáo động. Họ rất
vững vàng, kiên định. Sống hay chết, đó là Đấng Christ. Họ không
quan tâm điều gì đến hay điều gì đi. Không thứ gì lay chuyển họ
được. Họ tiến lên phía trước.

42 VàMôi-se buồn phiền với dân sự, và dân sự cứ quấy rầyMôi-
se. Và người nói, “Chúng ta phải làm gì?”

Và, “Cứ đi tới,” là câu trả lời.

43 Bây giờ họ nói, “Chúng ta đang ở trong đồng vắng, và quân
Pha-ra-ôn đang đuổi theo gần đến chúng ta, họ đã cắm trại
ngay phía sau chúng ta.” Nhưng Môi-se đã biết vâng lời Đức
Chúa Trời.

44 Và nếu Đức Chúa Trời sai đến một người đại diện, và Ngài
xức dầu cho người đại diện nầy, rồi sai vào thế gian, dân sự phải
vâng theo người đại diện đó. Luôn luôn là đường lối đó, xuyên
suốt cả Kinh Thánh.

45 Môi-se được kêu gọi chomột công việc. Đức Chúa Trời đã nói,
trong Lời, Ngài sẽ làm điều đó. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ sai đến
một—một việc như vậy vào ngày đó, để giải cứu họ. Và Đức Chúa
Trời đã làm phần của Ngài, đã sai Môi-se đến. Và dân Y-sơ-ra-ên,
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chỉ vì một chút sai lầm cùng mọi việc theo sau, để thử thách họ,
họ đã không chịu tiến bước với Môi-se.
46 Vậy thì, điều đó há không phải giống như ngày nay sao?
Chúng ta thấy Sứ điệp truyền đến. Chúng ta thấy Hội thánh sống
lại với một chỗ, trên đôi cánh của Đức Thánh Linh, cho đến khi
Quyền năng củaĐức Chúa Trời cảmđộngmọi người trong đó. Sự
vinh hiển của Đức Chúa Trời giáng xuống khắp nơi, với những
dấu kỳ phép lạ xảy ra. Không đầymột tuần, Sa-tan đã được phép
đến trong hội chúng đó. Tại sao nó làm vậy? Đức Chúa Trời cho
phép nó. Và rồi hội thánh bắt đầu lằm bằm, sa ngã trở lại. “Có
thể Điều đó không phải vậy.” Đó là chỗ mà chúng ta thất bại. Đó
là sự thất bại của hội thánh. Không quan tâm đến sự việc gì xảy
ra, ấy là Đức Chúa Trời. Cứ tiến lên phía trước.
47 “Ồ,” nói, “có Anh A gì đó. Tôi đã từng la lớn chiến thắng với
anh ấy, nhưng anh ấy lại trở lui…” Cho dù anh ấy làm gì, điều
ấy chẳng liên can gì tới anh em. “Ồ, giáo sư như vậy đã nói rằng
Điều đó không đúng, không phải đến từ—từ Chúa.” Cho dù giáo
sư đó nói gì đi nữa, anh em là người mà đã đứng trên vùng đất
thánh. Anh em là người đã từng thấy bụi gai đang cháy.
48 Điều gì xảy ra nếu, những giáo sư của Ê-díp-tô, điều gì sẽ xảy
ra nếu Pha-ra-ôn đã nói với Môi-se, “Ồ, ngươi chỉ tưởng tượng
ngươi thấy bụi gai. Ngươi nghĩ rằng ngươi có một…Đó chỉ là một
tiếng vang dội trong tai ngươi”? Môi-se biết mình đứng ở đâu.
Môi-se biết Điều gì đã trò chuyện vớimình.
49 Và mỗi một người được sanh ra bởi Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, đều biết những gì được nói với mình khi Đức Thánh
Linh đến. Ngài nói về sự bình anmàvượt quá sựhiểu biết.
50 Môi-se đã được kêu gọi. Người và Đức Chúa Trời lúc đó…Sau
khi Môi-se nhận lãnh sự kêu gọi của mình, người đi xuống xứ Ê-
díp-tô. Sau đó người phải cố làm cho dân sự tin tưởng mình. Bấy
giờ, người đã được xức dầu làm tiên tri của Chúa, nhưng dân sự
không tin người; mặc dù Ngài, Đức Chúa Trời, đã chứng minh
điều đó, bằng những dấu kỳ phép lạ mà Ngài đã làm. Và bởi vì
họ không tin Môi-se, đầy tớ của Chúa, sau đó họ phải ngã xuống
trong đồng vắng, và mỗi một người trong số họ đều đã chết, tuy
đã ra khỏi được xứ Ê-díp-tô. Không một người nào trong số họ
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được cứu. Mọi người đã chết và bị hư mất, ngoài Giô-suê và Ca-
lép, vì đã khởi hành tới, bởi vì họ đã lằm bằm và phàn nàn chống
lại Sứ điệp được minh chứng mà Đức Chúa Trời đã phán trong
Kinh Thánh.
51 Ồ, khi tôi nghĩ về điều đó! Khi Đức Chúa Trời đã phán hứa
điều gì, Đức Chúa Trời giữ Lời của Ngài. Và khi Ngài khẳng định
Lời đó với bạn, thì phải tin Nó. Đức Chúa Trời đã hứa, “Trong
ngày sau rốt, Ngài sẽ đổ Thần Ngài trên mọi loài xác thịt. Và
những người trai trẻ của anh em sẽ thấy những khải tượng,
người già cả sẽ thấy chiêm bao. Và trên những tôi trai của Ta và
tớ gái Ta sẽ đổ Thần Ta. Và tỏ ra những dấu hiệu ở trên trời, và
dưới đất, và những dấu kỳ phép lạ vĩ đại sẽ xảy ra trong những
ngày sau rốt.” Và ở đây chúng ta đang sống trong những ngày
sau rốt, và Đức Chúa Trời đang giữ Lời Ngài. Đức Thánh Linh
đang ngự ở đây, và Điều đó minh chứng sự Đến của Chúa Jêsus.
[Anh Branham gõ trên bục giảng bốn lần—Bt.] Và dân sự lại bác
bỏ Điều đó, lằm bằm và chống lại Điều đó, thật giống như đã có.
Đó là sự giải cứu của chúng ta.
52 Môi-se là cột—cột trụ dấu hiệu của sự giải cứu cho dân Y-
sơ-ra-ên, theo Lời của Đức Chúa Trời. Thì giờ đã gần. Đức Chúa
Trời đã sai Môi-se đến. Người là Ánh sáng của Đức Chúa Trời
cho thời đó.
53 Và, ngày nay, thì giờ đang đến gần. Những quả bom nguyên
tử đã sẵn sàng. Thế giới sẽ bị nổ tung ra từng mảnh, chẳng bao
lâu nữa, tro bụi ở khắp nơi trên trái đất, không gì ngoài tro bụi
núi lửa. Giờ đã gần rồi. Và Đức Chúa Trời đã hứa Ngài sẽ đổ Thần
Ngài và lấy Hội thánhNgài ra. Và Đức Thánh Linh đang ở đây đại
diện điều đó, với những dấu kỳ phép lạ chứng minh rằng Ngài
là Chúa Jêsus Christ không hề thay đổi, trong hình thức của Đức
Thánh Linh, đang làm cùng công việc mà Ngài đã làm khi Ngài
còn ở trên đất.
54 Làm mù mắt nhiều người. Phúc âm luôn luôn làm mù mắt
nhiều người nếu họ khôngmởmắt ra. Anh em hoặc bước đi, nếu
không Nó làmmù dân sự.
55 Vâng, mọi trường hợp trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời
sai một sứ giả đến, và sứ giả đó được tiếp nhận, thì có một cuộc
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phục hưng vào thời đó. Nhưng nếu họ không chịu tiếp nhận, thì
không có sự phục hưng, nhưng chỉ có sự hỗn loạn đi theo kẻ
chẳng tin.
56 Ngày nay cũng vậy, không gì hơn. Tôi nghĩ, ngày nay, tôi
muốn đề cập đến một người phụ nữ tôi nhớ đến, trong Kinh
Thánh. Và nàng thì tồi tệ, lúc ban đầu, thối rữa từ trong cốt lõi.
Một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, tên là Ra-háp. Lúc đầu, nàng là một
người ngoại giáo. Và nàng là gái điếm đứng đường. Nhưng nàng
nghe rằng có một Đức Chúa Trời, không phải một thần tượng
câm, hay là sự công bố của những tín điều; nhưng Đức Chúa Trời
đấng sống giữa dân sự Ngài, và xức dầu cho họ, cùng những dấu
kỳ phép lạ theo sau họ. Nàng nghe về điều đó.
57 Ngày nọ, có hai người đại diện đến thành Giê-ri-cô. Và nhanh
chóng, nàng là gái điếm trên đường, nàng mời họ, đưa họ vào
nhà mình. Nói, “Người ta đang đuổi theo các anh.” Và nàng
giấu họ.
58 Và tôi thích thái độ của nàng. Nàng không hề nói, “Tôi sẽ tin,
khi tôi thấy Giô-suê được xức dầu vĩ đại làm dấu lạ nào đó. Nếu
tôi có thể thấy Môi-se làm một số dấu lạ, tôi sẽ tin.” Nhưng nàng
nói, “Tôi đã nghe.”

“Đức tin đến bởi người ta nghe, nghe về Lời.”
59 “Tôi có nghe rằng Đức Chúa Trời của Thiên đàng, Ngài là Đức
Chúa Trời có thật, ở cùng hết thảy các anh. VàNgài đã làmnhững
dấu kỳ phép lạ. Ngài làm khô Biển Đỏ. Ngài giáng những tai vạ
trên xứ Ê-díp-tô. Chúng tôi thấy Ngài đã phó quân thù vào tay
các anh thể nào, và cả xứ chúng tôi đang run sợ, vì điều đó. Tôi
đang cầu xin sự thương xót.”
60 Nàng đã không nói, “Tôi sẽ phải thấy Đức Chúa Trời, trước
đã. Hãy để tôi nhận lấy sự phán xét chomình và lấy những gì lời
Kinh Thánh của tôi nói về điều đó.” Và, đấy, nàng đã không hề
tìm thấy điều đó.
61 Nhưng, “Đức tin đến bởi sự nghe, nghe Lời của Đức Chúa
Trời,” và nàng tin.
62 Và khi những lời nầy được kể lại cho Giô-suê. Từ Giô-suê
có nghĩa là “Đấng Cứu Thế,” giống như Jêsus. Điều…Khi người
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đó kể lại cho Giô-suê nghe, Đức Chúa Trời đã xức dầu, nhà của
nàng được phép đứng vững. Và khi dân sự đi diễn hànhmười ba
lần chung quanh thành Giê-ri-cô, và thổi kèn, mọi chỗ trên bức
tường thành đó đổ xuống, trừ nhà nàng, vì nàng đã tin trước khi
nàng thấy được bất cứ điều gì. Nàng đã tiếp nhận nó. Nàng nói,
“Họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, và tôi sẽ nhận lãnh nó
dựa trên cơ sở của sự nghe nó. Tôi tin điều đó.” Đức tin đến bởi
sự người ta nghe. Nàng đã nghe điều đó. Nàng tin nó. Nàng tiếp
nhận nó.
63 Vàđể ý, họ nói, “Hãy cột sợi chỉ điều nầymànàng dòng chúng
ta xuống, hãy cột nó nơi cửa sổ.” Sợi chỉ “đỏ” đó nói về Huyết
của Chúa Jêsus, sự chuộc tội. Và mọi nơi trong thành đó đều ngã
sập, ngoài nhà của Ra-háp. Nó ở trên chóp bức tường thành. Đức
Chúa Trời khen ngợi nàng. Và Ngài…Nàng đã thấy nhưmột phép
lạ vĩ đại diễn ra ở đó như đang làm khô cạn Biển Đỏ. Vì, bàn tay
của Đức Giê-hô-va ở trên nơi nhỏ bé đó, để che chở cho nó. Nàng
tin nhận điều đó, Đức Chúa Trời đã xức dầu. Những đầy tớ của
Đức Chúa Trời đi qua đó, đã được xức dầu, và nàng tin điều đó.
Trước khi nàng thấy những phép lạ, nàng đã tin, dù thế nào đi
nữa, và đã chấp nhận nó.
64 Ê-li, tiên tri của Chúa, được xức dầu. Ồ, vâng, Đức Chúa Trời
đã xức dầu chongười làm tiên tri. Người làmục sư Ê-li. Tôi không
hình dung Giê-sa-bên muốn gọi người như thế, nhưng người
giống như mục sư của bà. Đức Chúa Trời đã khiến người làm
mục sư của bà, vì thế bà ghét người. Và Đức Chúa Trời đã bảo
người, phán, “Ngươi hãy đi lên núi và ngươi ngồi ở đó. Ta đã sai
chim quạ nuôi ngươi. Ta sẽ lấy nước khe Kê-rít cho ngươi uống.”
Và người đã ngồi ở đó.
65 Và nhà vua đã nói, “Hãy đi kiếm tên cuồng tín đó mang hắn
về đây.” Và những tên lính, tất cả mang theo lệnh vua, họ bắt
đầu lên đồi.
66 Và Ê-li-sê có lẽ đã chổi dậy và nói điều gì đó giống như vầy,
“Thưa các ông, đây là nơi thánh. Ta đã được Đức Chúa Trời kêu
gọi làm tiên tri của Ngài. Ngài đã ủy thác cho ta đứng trên đất
nầy, và tuyên bố sứ điệp của Ngài. Và sứ điệp mà ta có dành cho
các ngươi, ‘Các ngươi đừng đến gần đất nầy.’” A-men. “Hãy ra
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khỏi nơi đây, các ngươi chưa chịu phép cắt bì. Các ngươi chưa
đọc khi Môi-se đầy tớ của Chúa đi ngang qua sông, và những kẻ
giả mạo chưa chịu phép cắt bì cố gắng giả mạo người sao? Hết
thảy họ đềubị chết đuối. Hãy dừng lại ra khỏi vùng đất nầy.”
67 “Ồ,” họ nói, “lão già bất tài đó! Lão học từ trường nào ra?
Chúng ta sẽ đi vào, dù sao đi nữa.”
68 Ê-li nói, “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, hãy để lửa từ
Trời hãy giáng xuống minh chứng cho chức vụ của ta.” Và vào
lúc đó, lửa giáng xuống thiêu chết nămmươi người.
69 Vua có thể đã nói, “Sấm sét đánh họ.” Vì vậy vua đã sai năm
mươi quân lính khác đến, và việc giống như vậy đã xảy ra. Sự
không tin.
70 Những kẻ đã chế giễu và nhạo báng và làm trò cười về Hội
thánh được xức dầu của Đức Chúa Trời hằng sống sẽ hư mất
ngày nào đó trong địa ngục. Sẽ không chỉ bị thiêu hủy trong một
vài phút. Nó có thể là trongmột thời gian dài.
71 Vì thế đó là vùng đất thánh. Người được Đức Chúa Trời xức
dầu đứng trên đó. Không người nào không chịu cắt bì hay không
tinh sạch có thể vào nơi đó. Điều đó có thật. Nếu những kẻ giả
mạo cố hành động giống như họ đang làm điều đó, anh em sẽ
thấy chẳng bao lâu họ sẽ hóa ra con số không. Nhưng những
kẻ giả mạo chứng tỏ điều gì? Rằng có là một điều thật. Có một
Đức Chúa Trời thật. Có một số người muốn…Họ không tin điều
đó, nhưng họ muốn hành động giống như họ tin nó. Nhưng một
người mà biết Đức Chúa Trời, là một người đã được sanh lại bởi
Đức Thánh Linh và đầy dẫy Quyền năng của Đức Chúa Trời, với
một “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY,” và cứ đi tới. Họ biết điều gì đó đã
đập vào lòngmình. Họ biết mình đúng.
72 Vì thế Ê-li-sê là người của Đức Chúa Trời, được xức dầu, mà
họ lại không tin người.
73 Hãy xem Đa-vít khi người bày tỏ với tiên tri Na-than. Đa-vít,
một người theo lòng của chính Đức Chúa Trời, và ông là người
được xức dầu. Đức Chúa Trời đã xức dầu người làm vua. Đa-vít
không chỉ là một vị vua, nhưng ông còn là một vị tiên tri. Vì thế
Na-than là một vị tiên tri lớn của dân tộc. Đa-vít thì, nhiều hay
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ít, cũng là một nhà thơ và là một tiên tri, tác giả của nhiều bài
ca thánh, là một nhạc sĩ. Và lời tiên tri thật sự, từ trong gốc, thật
giống nhưmột—một bài ca, khi họ nói tiên tri.
74 Thế rồi, ngày kia trong lúc tiên tri và nhà vua đang ngồi
với nhau, Đa-vít nói, “Thật là không phải khi ta ở trong nhà
bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Chúa Trời ta, lại ở
dưới trại.”
75 Và tôi muốn anh em hãy lắng nghe, những từ đáng chú ý
của Na-than. Người nói, “Hỡi Đa-vít…” Ồ, đừng quên nắm điều
nầy bây giờ, hãy hiểu được ẩn ý. “Hỡi Đa-vít, hãy làmmọi điều ở
trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua.” Ồ, chao ôi, khi tôi
nghĩ về điều đó! “Hỡi Đa-vít, hãy làmmọi điều ở trong lòng vua,
vì Đức Chúa Trời ở cùng vua.”

“Tại sao lại kêu van với Ta?”
76 Đức Chúa Trời ở cùng anh em. Hãy nói và cứ tiến tới. Đức
Chúa Trời đã xức dầu cho anh em.Hãy tiến lên. Đừng ầmừ lưỡng
lự, nói điều nầy điều kia, hay điều nọ. “Tôi nên tin Đức Chúa Trời
không? Tôi nên tin Ngài vì điều nầy không?” Hãy tin cậy Ngài
với mỗi hơi thở bạn hít vào.
77 Chính Đại tướng Stonewall Jackson, đại tướng được tôi ưa
thích kể từ Giô-suê. Có lần Stonewall Jackson được hỏi, “Làm thế
nào ông có thể đứng vững được với một ít người, trong khi đối
phương thì rất to lớn?”
78 Đó là cách ông đã có cái tên của mình là “Stonewall.” [“Bức
tường đá.”—Nd.] Ông sẽ không nhúc nhích. Ông biết không có
sự rút lui. Chúng ta có thể đổ tội gì cho một người như thế với
điều đó? Một người, khi quân Yankees đi xuống hàng ngàn, còn
ông đã chống lại với số quân ít ỏi, nhưng chúng không bao giờ
lay chuyển được ông. Ông đã đứng giống như bức tường đá. Tất
cả những người còn lại trong quân phiến loạn đã rút lui trở lại!
Những hàng người tiến đến, nói, “Chuyện gì với Jackson vậy? Tại
sao ông ấy không đi?” Người ấy nói, “Ông ấy đã đứng giống như
bức tường đá.” Đó là chỗ ông nhận danhhiệu củamình.
79 Những tướng khác hỏi ông, nói “Ông Jackson…” Một người
nhỏ, bé, tóc đen và mắt xanh, chỉ cao khoảng một mét năm bảy,
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rất khiêm nhường, anh chàng nhỏ con, nói năng nhẹ nhàng.
Nói, “Ông Jackson, làm sao ông có thể chịu đựng, sự chống đối
như vậy?”

80 Giống như bẽn lẽn, ông đá chiếc ủng của mình trên đất. Ông
nói, “Tôi không bao giờ uống nước mà không cảm ơn Đức Chúa
Trời vì điều đó trước tiên.”

81 Đó là chỗ của sự thành công. Không có sự rút lui trong Đức
Chúa Trời. “Hãy nói và cứ đi tới.” Đúng thế. Đó là sự ủy thác của
Đức Chúa Trời đối với Hội thánh Ngài. Chúng ta không có thời
gian để chểnh mảng.

82 Họ nói, “Sự phục hưng đã chấm dứt.” Nó không chấm dứt.
Cứ đi tới. “Đã đến lúc để lễ ngũ tuần đó được cử nhạc tiễn đưa.”
Không phải đâu. Đã đến lúc cho lễ ngũ tuần đầu tiên sống lại
trong Danh Chúa Jêsus Christ và cứ tiến lên. Không có sự rút
lui. Không có sự ở lại trên cùngmột mảnh đất. Chúng ta hãy tiến
tới với Thánh Linh, nếu không Thánh Linh sẽ di chuyển đến trên
người khác và để bạn đứng lại. Bạn hãy đi theoĐiều đó.

“Hãy làm mọi điều ở trong lòng anh em, vì Đức Chúa Trời ở
cùng anh em.”

83 Khi Chúa Jêsus đến. Kinh Thánh nói, Phi-e-rơ nói, “Vào ngày
lễ Ngũ tuần, Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, là Người mà Đức Chúa Trời
đã tán thành ở giữa anh em, (bằng cách nào?) bởi những việc
quyền phép, phép lạ, và những sự kỳ, mà Ngài đã làm ở giữa tất
cả anh em. Vì để làm chứng điều này, cho hết thảy các ngươi,
như chính các ngươi đều biết.” Ngài là gì? Ngài là Đấng làm dấu
hiệu, được xức dầu. Một chỗ khác Nó nói, “Chúa Jêsus ở Na-xa-
rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng ở giữa anh em.” Sự
chấp thuận của Đức Chúa Trời ở trên Người. Bằng cách nào Ngài
chấp thuậnNgười? Bằng những dấu kỳ, phép lạ.

84 Chúa Jêsus phán, “Nếu Ta không làm những công việc của
Cha Ta, thế thì đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những công việc
của Cha Ta, vậy thì hãy tin những công việc, nếu các ngươi không
thể tin Ta như một Người.” Nói cách khác, Ngài phán, “Nếu các
ngươi không thể tin Ta là—Ta là Ngài, các ngươi sẽ hưmất trong
tội lỗimình. Nhưng nếu các ngươi không tin Ta, ít nhất các ngươi
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cũng hãy tin những công việc Ta làm.” Ồ, Ngài được Đức Chúa
Trời xác nhận, bằng những dấu hiệu.
85 Ni-cô-đem biểu lộ điều đó rõ ràng, khi ông đến vào ban đêm.
Và ông nói, “Thưa Thầy Nhơn Lành, chúng tôi biết rằng Ngài là
giáo sư đến từ Đức Chúa Trời.” A-men. Họ không thể che giấu
điều đó. “Chúng tôi biết rằng Ngài là giáo sư đến từ Đức Chúa
Trời, vì không ai có thể làmnhững việcmàNgài làm, những công
việcmà Ngài làm, trừ phi Đức Chúa Trời ở cùng người.” Họ nhận
biết rằng Ngài đã được Đức Chúa Trời xác nhận, đã được Đức
Chúa Trời xức dầu. Ngài là đầy tớ củaĐức Chúa Trời.
86 Hội thánh phải nhận biết điều đó, mặc dù họ ghét Ngài. Họ
đã gọi Ngài là ma quỷ. Họ cố tìm tất cả các loại lý do. Nhưng khi
phải đối diện với những sự kiện, họ đã tin rằngNgài là Đấng chịu
xức dầu, nhưng họ nghĩ nhiều về truyền thống của mình hơn là
nghĩ về sự xức dầu của Đức Chúa Trời.
87 Các ông các bà ngày nay sẽ gia nhập vào một số chỗ đứng xã
hội trong giáo hội, gia nhập vào nhóm trí thức nào đó, bởi vì họ
ưa thích đi vào lãnh vực tri thức, khi họ biết rằng Thánh Linh
của Đức Chúa Trời có Sự sống và vận hành. Đấng Christ hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và đường
lối Ngài lúc ấy, đó là đường lối Ngài bây giờ, và sẽ là mãi mãi. Và
Sứ giả của Đức Chúa Trời ở đây, Đức Thánh Linh. Chối bỏ Điều
đó là sự chết, nhận lãnh Điều đó là Sự Sống. Đã được tán thành!
Làm thế nào người ta nhận lãnh Điều đó?
88 Vậy thì, Đức Thánh Linh có một Sứ điệp, “Hãy nói Lời. Cứ
đi tới.” Đúng thế. “Đừng kêu van với Ta. Có Lời rồi. Hãy nói Nó
và cứ tiến lên,” CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Đó là Sứ điệp của Đức
Thánh Linh.
89 Bây giờ dân sự bắt đầu lằm bằm. Họ ngã lòng. Chúng ta
không muốn lằm bằm.
90 Chúa Jêsus đã làmnhững công việc gì? Ngài phán, “Công việc
Ta bày tỏ Ta. Công việc Ta chứng tỏ Ta là Ai. Những việc làm của
Ta chứng thực cho Ta.”
91 Khi Đức Chúa Trời sai Môi-se đến, những việc làm chứng
thực người. Khi Đức Chúa Trời sai Ê-li đến, những việc làm đã
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chứng thực người. Khi Đức Chúa Trời xức dầu cho một người,
những công việc của ngườiminh chứng cho người.

92 Khi Đức Chúa Tròi ban Đức Thánh Linh trong những ngày
sau rốt nầy, những công việc chứng thực Điều đó. Sự gia nhập
một giáo hội, gia nhập một tổ chức, chấp nhận một tín điều hay
một giáo lý; nếu đó là từ Thánh Linh, thế thì luôn luôn có một
Thánh Linh trong tất cả các loại tôn giáo. NhưngĐức Thánh Linh
nầy là cùng một Đức Thánh Linh mà Nó đã trở lại vào Ngày
lễ Ngũ tuần, hay Đó không phải là cùng một Đức Thánh Linh
đó. [Anh Branham gõ trên bục giảng ba lần—Bt.] Nó phải không
bao giờ thay đổi. Đó phải là cùng một Thánh Linh. Nó phải sống
mãi mãi.

93 Chúa Jêsus phán, “Những công việc Ta làm; kẻ nào tin Ta.”
Thánh Giăng 14:7. “Kẻ nào tin nơi Ta, cũng sẽ làm những việc Ta
làm. Người nào tin nơi Ta!”

94 Không ai có thể tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời
cho đến khi người ấy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Anh em chỉ
đang nhận điều đó bởi đức tin và tiếp nhận Nó. Anh em không
thể nói chính là Điều đó. Anh em có thể nói, “Tôi tin Nó là vậy.”
“Nhưng không ai có thể xưng Jêsus là Đấng Christ cho đến khi
Đức Thánh Linh ở trong người.” Kinh Thánh nói vậy. Đức Thánh
Linh phải đến, trước, rồi Điều đó ban cho chứng cớ. Anh em biết,
chính anh em, rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ, bởi vì Ngài sống ở
trong anh em. Thế thì cùng một Đức Thánh Linh đó tự giới thiệu
Ngài qua dân sự, “Vànhữngdấuhiệunầy sẽ theo sau kẻ tin.”

95 Và giáo hội lại cười vào Điều đó và lấy Nó ra làm trò cười.
Chúng ta thật đang sống trong thời đại đó. Áp—áp suất không
khí trở nên thay đổi vì bomnguyên tử, vì sự đoán phạt.

96 Hội thánh đã sẵn sàng cho sự Cất lên. Chúng ta đang chờ
đợi. Trạng thái đề phòng, chờ đợi! Hội thánh đang chờ đợi sự
Đến của Chúa.

97 Thế gian đang rúng động, tự hỏi nước nào sẽ ném bom
nguyên tử lên nước khác trước tiên. Chúng ta không quan tâm
nước nào sẽ đi đến chỗ đó. Chúng ta sẽ đến Đây, vì vậy không
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quan trọng nước nào đến chỗ đó. Nó chẳng có việc gì liên quan
với chúng ta.

98 Chúng ta thật sự vui mừng, hạnh phúc, và tin rằng có ngày
chúng ta sẽ nghe được tiếng từ trên Trời, và Ngài sẽ đến ở đây.
Và Hội thánh Ngài sẽ được cất lên không trung, để gặp Ngài và ở
với Ngài.

99 “Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm các công việc Ta làm.”

100 Phi-e-rơ nói, “Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, một đấng tiên tri
được xức dầu, được xức dầu và được Đức Chúa Trời chấp thuận
ở giữa chúng ta,mà tất cả các ngươi, chính các ngươi, đềubiết.”

101 Kinh Thánh cũng, đã nói, rằng, “Đức Chúa Trời đã xức dầu
cho Đức Chúa Jêsus Christ bằng Đức Thánh Linh, hầu cho Ngài
đi đây đó để làm điều lành, chữa lành người đau.” Đó là một dấu
hiệu rằng Ngài là những gì Ngài đã tuyên bố.

102 Đó là cách Đức Chúa Trời đã sai Điều đó đến. Đó là cách Điều
đó được cho là sẽ đến trong ngày sau rốt. Và Đức Thánh Linh sẽ
đến trong những ngày sau rốt không phải để kéo chúng ta đến
với một tín điều, không phải để kéo chúng ta đến nhập vào một
giáo hội. Đó là để kéo chúng ta đến với Đức Chúa Trời, và những
dấuhiệu siêu nhiên sẽ xuất hiện theoĐức ThánhLinh đó. Những
dấu hiệu của Đức Thánh Linh là gì? Nếu Đức Chúa Jêsus ở Na-
xa-rét là một Người đã được Đức Chúa Trời thừa nhận, được xức
dầu bằng Đức Thánh Linh, chúng ta hãy xem Ngài có loại Sứ
điệp gì. Ngài đã làm gì? Ngài đã hành động như thế nào? Hãy
xem hành động của Ngài, rồi chúng ta mới có thể đi theo những
hành động của Ngài.

103 Chúng ta thấy rằng khi Ngài đến, với chức vụ của Ngài, vào
tuổi bamươi, khi Ngài được xức dầu bằng Đức Thánh Linh, điều
Ngài làm trước tiên, Ngài đã gặp một người tên là—là Phi-e-rơ.
Và Ngài đã phán với ông, phán, “Tên ngươi là Si-môn, và ngươi
là con của Giô-na.” Và ông đã tin Ngài.

104 Tại sao? Môi-se đã nói trước thời của ông, ông nói, “Chúa là
Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên một Đấng Tiên tri giống
như ta. Đó sẽ là dấu hiệu. Các ngươi sẽ biết. Ngài sẽ là Tiên Tri
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Đức Chúa Trời. Đấng Mê-si đó sẽ là cả Đức Chúa Trời và Đấng
TiênTri, vàNgài sẽ làmdấuhiệu củamột Tiên tri khiNgài đến.”
105 Giống nhưngười Do Thái ngày nay. Lewis Pethrus đã gởi trên
một triệu cuốn Kinh Thánh đến cho những người Do Thái kia,
Tân Ước, điều đó đến từ những phần khác nhau trên thế giới, mà
chưa bao giờ nghe về Chúa Jêsus. Đã ở dưới đó trong hai ngàn
năm trăm năm. Họ bắt đầu đọc Tân Ước đó. Và họ nói, “Nếu đây
là Đấng Mê-si, chúng ta biết rằng Đấng Mê-si sẽ là Tiên Tri Đức
Chúa Trời. Nếu đây là Đấng Mê-si, và Ngài không chết, nhưng
Ngài sống lại, chúng ta hãy xem Ngài làm dấu hiệu của Đấng
Tiên Tri. Chúng ta sẽ tin Ngài, vì Đấng Mê-si của—của chúng ta
là Tiên Tri Đức Chúa Trời.”
106 Chúa Jêsus, khi Ngài thấy Phi-e-rơ, Ngài phán, “Tên ngươi là
Si-môn. Và cha ngươi là Giô-na.” Và Phi-e-rơ liền sấpmình xuống
chơn Ngài. Ông biết đó là Đấng đã được nói đến. Họ liền ra về, đi
sau khi…Phi-líp đi kiếm Na-tha-na-ên và nói cho người về điều
ông tìm thấy.
107 Và khi Na-tha-na-ên đến gần trước mặt Ngài, Ngài phán, “Đó
làmột người Y-sơ-ra-ên trongngười không có điều chi dối trá.”

Thưa rằng, “Thưa Ra-bi, bởi đâu Thầy biết tôi?”
108 Chúa Jêsus phán rằng, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã
thấy ngươi, lúc ở dưới cây vả.”
109 Người thưa, “Thầy là Con Đức Chúa Trời. Thầy là Vua dân Y-
sơ-ra-ên.” Họ biết đó là Ai.

Người Sa-ma-ri đó, khi bà nói…
110 Khi Ngài phán, “Hãymang nước cho Ta uống.” Người đàn bà
đó, dân tộc Sa-ma-ri. Nói, “Ồ, điều…” Phán, “Hãy mang nước cho
Ta uống.”
111 Bà nói, “Thật chẳng phải theo phong tục vì ông là người Sa-…
ông là ngươi Do Thái lại xin người Sa-ma-ri điều như vậy. Tôi là
đàn bà Sa-ma-ri mà.”
112 Ngài phán, “Nhưng nếu ngươi biết ngươi đang nói chuyện
là Ai, thì ngươi sẽ xin Ta cho uống. Ta có thể cho ngươi nước để
ngươi không phải đến đây lấy nước.”
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113 Cuộc đối thoại tiếp tụcmột lát, cho đến khi Ngài thấy sự điều
phiền muộn của bà ở chỗ nào. Ngài phán, “Hãy đi gọi chồng
ngươi đến đây.”

Bà đáp, “Tôi không có chồng.”
114 Ngài phán, “Đúng thế. Ngươi đã có năm đời chồng, và người
mà ngươi đang chung sống bây giờ không phải là chồng ngươi.
Ngươi nói đúng lắm.”
115 Bà thưa, “Thưa Ngài!” Ồ, hỡi anh em, Thánh Linh của Đức
Chúa Trời nhanh chóng đến trên người đàn bà đó! “Thưa Ngài,
tôi nhận biết Ngài là đấng tiên tri. Chúng tôi biết rằng Đấng Mê-
si sẽ đến, và, khi Ngài đến, Ngài sẽ bảo cho chúng tôi những điều
nầy. Nhưng Ngài là Ai?”

Ngài phán, “Ta là Đấng ấy.”
116 Bà bèn bỏ cái vò nước đó và bà chạy đi. Bà đã có được thứ
nước uống từ cái Giếngmà đang làm sôi sục linh hồn bà. Bà chạy
vào thành và nói, “Hãy đến, xemmột Người Mà đã nói với tôi về
nhữngđiều tôi đã làm.Ấy chẳngphải là chínhĐấngMê-si sao?”
117 Đó là Ngài, ngày hôm qua. Đó là Ngài, ngày nay. Mà là đời đời
không hề thay đổi. “Đức Chúa Jêsus Christ, hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời, không hề thay đổi.” Tại sao chúng ta chần
chừ? Tại sao chúng ta tự hỏi? Chúng ta tự hỏi liệu Đức Chúa Trời
sẽ chữa lành hay không? Chúng ta đã thấy Ngài chữa lành hàng
ngàn, người mù, người đau, người què, người tàn tật. Những
người mà chết, và đã được công bố là chết, khiến họ sống lại,
dưới quyền năng của lời cầu nguyện bằng đức tin. Đức Thánh
Linh bày tỏ, và hàng trăm người được chữa lành, mù mắt, điếc
tai. Thế gian cố tình làmngơnó. Họ cố giũ bỏnó, nhưnghọ không
thể. Nó đến trở lại ngay lần nữa. Nó ở ngay trước mắt họ. Anh
em không thể giũ bỏ Ngài khỏi taymình.
118 Khi Ngũ Tuần lần đầu tiên dấy lên, cách đây bốn mươi năm,
người ta nói, “Nó sẽ không kéo dài. Đó là đám người thiêng liêng
quá máu.” Kéo dài à? Nó là hội thánh đã phát triển nhanh nhất
trên thế giới. Nămngoái họ đemmột triệu năm trămngàn người
trở lại đạo, mà vượt xa hết thảy những giáo phái còn lại. Một
triệu năm trăm ngàn người, năm ngoái. Anh em đấy. Nó không
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phải là sự cháy sạch. Nó—nó không cháy tàn. Nó đang cháy, bùng
lên. Vâng.

119 Người ta nói, “Họ bị điên.” Người ta cố làm nhiều người lung
lay. Họ cố lấy đi nhiều người, “Hãy ra khỏi nhóm người đó. Đừng
dại dột như họ. Chẳng có gì với nó. Tránh xaNó.”

120 Cũng giống như vậy, “Nếu Ta được cất lên, Ta sẽ kéo theomọi
người với Ta.” Khi một dấu hiệu lớn đi trước, với phép báp-têm
bằng Đức Thánh Linh, họ nói tiếng lạ, và họ tin điều đó. Hàng
trăm và hàng trăm người đã đổ vào điều đó. Rồi đến chỗ, họ cố
gắng giũ bỏ điều đó đi, Đức Chúa Trời đẩy vào ngay và ban cho
sự thông giải ở trên đỉnh của nó. Rồi ngay khi họ trải qua với điều
đó, Đức Chúa Trời đã ban lời tiên tri đằng sau điều đó.

121 Ngài phán, “Nếu có một người ở giữa các ngươi, mà không
hiểu biết, và một người nói tiếng lạ. Nhưng nếu có một người
nói tiên tri và nói những sự bí mật của lòng, thế thì hết thảy họ
sấp mình xuống và nói, ‘Thật Đức Chúa Trời ở cùng anh.’” Đó là
gì? Đó là dấu hiệu Đấng Mê-si đó đang đến lần nữa. Đúng thế,
thưa quý vị. Nếumột người bày tỏ những bí mật của lòng, cả hội
chúng sẽ nói, “Thật Đức Chúa Trời ở cùng anh.” Dấu hiệu Đấng
Mê-si, đó sẽ là những gì sẽ xảy ra. Chúng ta biết điều đó. Người ta
càng cố làm lung lay, Đức Chúa Trời sẽ càng làmnhiều hơn.

122 Và một ngày Ngài sẽ trở nên mệt mỏi vì sự lung lay họ. Ngài
sẽ mệt mỏi vì sự đẩy Hội thánh đi đây đó khắp nơi. Và khi Ngài
làm thế, Ngài sẽ có đủ, và Ngài sẽ lật sợi dây của sự phán xét. Và
Ngài sẽ đưa cánh tay đời đời ra và nắm lấy Hội thánh Ngài lên.
Nó sẽ bay đi, ồ, vinh hiển thay, bay đi vào buổi sáng nào đó. Ồ,
chao ôi! Tôi ước ao được ở đó. Tôi sẽ ở đó. Vào buổi sáng ấy khi
Nó cất đôi cánh ban mai và bay đi vào cánh tay Người Yêu của
mình, ồ, đó sẽ làmột ngày tuyệt diệu biết bao!

123 Ngày nay, chúng ta đang sống. Tại sao chúng ta lo lắng? Tại
sao bạn kinh ngạc? Tại sao bạn chờ đợi? Hãy nói và cứ đi tới.
Đừng kêu khóc, nói, “Ôi Chúa, Ngài sẽ chữa lành cho con, hôm
nay không?”

124 “Chắc chắn, đó là ý Ngài.” CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, đó là
ý Ngài.
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125 “Tôi có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh hôm nay không?
Những ngày của phép lạ đã qua rồi phải không?” Chắc chắn
những ngày của phép lạ còn ở đây, mãi mãi. Đức Thánh Linh
còn ở đây.

“Ngày nay nhiều người nói tiếng lạ không?” Kinh Thánh đã
nói vậy.

“Những dấu hiệu nầy sẽ theo sau kẻ nào tin.”
126 “Con người thông-giải sứ điệp không?” Kinh Thánh đã nói họ
như vậy. Điều đó không có gì tranh cãi.
127 CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, hãy nói. Đừng kêu khóc. Hãy nói và
cứ tiến lên. Đức Chúa Trời không cần một đám trẻ con khóc
lóc. Ngài cần những người đàn ông có xương sống. Không phải
xương chạc, “Tôi ước gì mình có Điều đó. Ước gì tôi có thể làm
điều nầy.” Những xương sốngmà sẽ sẵn sàng gánh vác các nhiệm
vụ nặng nề nhất, a-men, tuyên bố sự chiến thắng, tuyên bố họ
được gọi ra, trong giữa sự tối tăm. Cho dù người nào nói gì đi
nữa, chúng ta cứ nói và đi tới.
128 Hãy tin Sứ điệp. Đức Chúa Trời ở đây. Ngài sẽ minh chứng
Sứ điệp của Ngài. Đức Chúa Trời đang ở đây. Ngài chính là Đức
Chúa Trời đã ở xứ Ga-li-lê xa xôi kia. Ngài là Đức Chúa Trời giống
như Ngài đã có trong thời của Môi-se. Ngài không thể thất bại.
Anh em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đức
ThánhLinh đã đến, những dấuhiệu củaĐức ThánhLinh.
129 Chúa Jêsus phán, “Nếu Ta không làm những công việc của
Cha Ta, thế thì đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc của
Cha Ta, thì các ngươi hãy tin Ta.”
130 Khi Ngài phán với người đàn bà bên giếng, điều gì đó khiến
bà thấy có điều không ổn trong lòng, bànói, “Đó làĐấngMê-si.”
131 Ngài phán, “Kẻ nào tin Ta, người ấy cũng sẽ làm những công
việc Ta làm. Và sẽ còn làm nhiều hơn điều này nữa, vì Ta đi về
cùng Cha.” Bây giờ, bản dịch King James là còn “lớn hơn.” Nếu
anh emxem lại nguyên văn, thì nó không nói “lớn hơn.” Làm sao
có thể làm việc gì lớn hơn điều đã được làm? Ngài làm ngừng
thiên nhiên. Ngài chữa lành người đau. Ngài khiến người chết
sống lại. Ngài làm sạch người phung. Ồ, Ngài làm được mọi sự.
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Nhưng Ngài phán, “Các ngươi sẽ làm nhiều hơn điều đó. Vì Ta sẽ
không chỉ ở với ngươi, nhưng Ta sẽ ở trong các ngươi, cho đến
khi tận thế.” Anh chị em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

Chúng ta hãy cầu nguyện.

132 Lạy Chúa Jêsus, chỉ một lời từ nơi Ngài sẽ có ý nghĩa nhiều
hơn tất cả những thầy giảng trên thế gian có thể nói. Chỉ một lời
thôi, Chúa ôi, xin hãynói. “Đừngkêukhóc.Hãynói! Cứ tiến lên.”

133 Con có thể thấy Ngài ngày nọ đi xuống núi. Ngài đang đói.
Ngài đã ngước lên một cây. Và Ngài đang mong tìm thấy một vài
trái vả ở đó, và không có trái nào. Ngài đã nhìn cây đó và nói,
“Ngươi chẳng khi nào sanh trái nữa.” VàNgài bước đi.

134 Và ngày hôm sau, khoảng giữa trưa, khi họ đi ngang qua, cây
đã bắt đầu khô héo. Và một trong các sứ đồ, tên là Phi-e-rơ, nói,
“Hãy xemcây kìa, nó khôđi nhanh chóng, từ khiNgài rủanó.”

135 Ngài phán, “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi,
nếu các ngươi nói cùng núi nầy rằng, ‘Hãy cấtmình lên và quăng
xuống biển,’ mà không nghi ngờ trong lòng, nhưng tin những gì
các ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm, các ngươi có thể có được những
gì các ngươi đã nói.”

136 Ôi Đức Chúa Trời, thật là một lời hứa tuyệt vời! Nó đến từ ai?
Đấng Tạo Dựng trời đất. “Ngài ở trong thế gian, và thế gian được
làmnênbởi Ngài, nhưng thế gian không nhìn biết Ngài.”

137 Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ôi, vì lời hứa nầy, “Kẻ nào tin
Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm.”

138 Giờ nầy, Cha ôi, trong sự…Đi theo Sứ điệp nầy, nếu Ngài sẽ
chỉ phán, tối nay, điều gì đó trong phạmvi siêu nhiên.

139 Mà, có lẽ có thểmột người nào đó ở đâymà chưa bao giờ có ý
tưởng rằng Ngài vẫn sống trong cách đó, rằng họ tin có thể rằng
Ngài đã sống lại, rằng, “Nơi nào đó trong Xứ xa xôi mà được gọi
là Thiên đàng, Ngài sống ở đó và sự ủy thác nó trên khắp nơi,
cho tất cả chúng con để có những tín điều của chúng con và vân
vân.” Thật ngu dại làm sao cho một người tin nhận điều đó, chỉ
vì họ không được dạy Kinh Thánh.
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140 Ngài phán, “Ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Ta sẽ
ở trong các ngươi, và các ngươi cũng sẽ làm chính những công
việc Ta làm. Không phải Ta làm những công việc, nhưng Chamà
ở trong Ta.” Ngài đã phán với các môn đồ, “Chớ lo về các ngươi
sẽ nói lời gì. Ấy không phải các ngươi nói. Bèn là Đức Thánh Linh
ở trong các ngươi, đang nói vậy.” Ồ, chúng con cảm ơn Ngài biết
bao, Đức Chúa Trời Chí Thánh, vì những lời hứa nầy! Con rất
sung sướng biết điều đó!

141 Lòng con xúc động, biết rằng ngay ở đây, con đã năm mươi
tuổi rồi, và đang sống trong những bóng hình của thời gian. Vào
lúc xế chiều của đời con, và thấy lúc xế chiều của lịch sử thế giới,
gần sự Đến của Chúa Jêsus, và biết Lẽ thật vĩ đại nầy yên nghỉ
trong ngực con. Nó đốt cháy lên giống như ngọn lửa. Nó là niềm
vui không thể nói được và đầy sự vinh hiển. Có sự nhiệt thành ở
đó gọi ra, để thét lên với thế gian, “Ồ, hãy tiếp nhận Ngài, trước
khi quá trễ.”

142 Xin nhậm lời, Chúa ôi, rằng, tối nay, rằng gương mẫu hoàn
hảomàĐấng Christ ban cho chúng con, sẽ trở lại cùng chúng con
tối nay trong Quyền năng của sự sống lại của Ngài. Xin nhậm lời,
Chúa ôi, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng con cầu xin
nhơn Danh Chúa Jêsus. A-men.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập tự.

Tôi…(Bây giờ đi vào tâm thần thờ phượng.) Tôi
yêu Ngài

Vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập tự.

[AnhBranhambắt đầungânnga bàiTôi YêuNgài—Bt.]

143 Lạy Chúa, Ôi Chúa, bây giờ hãy đến. Chúng con tin Ngài. Và
chúng con đang cầu xin Ngài xức dầu cho chúng con, xức dầu
cho đầy tớ Ngài, Chúa ôi. Xin nhận lấy đôi mắt con vàmôi miệng
con, tâm trí của—của con, khả năng hiểu biết của con, sử dụng
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nó cho sự vinh hiển Ngài. Xin nói qua đầy tớ Ngài, Chúa ôi. Nghe
qua đôi tai của hội chúng. Xin dâng sự vinh hiển. Nhận lấy sự
vinh hiển cho Danh Ngài, Chúa ôi. Cầu xin không có một người
nào yếuđuối ở giữa chúng con, khi buổi nhómnầy chấmdứt.

144 Bây giờ, con đã nói, Chúa ôi, với dân sự. Bây giờ, Ngài phán
và chúng con sẽ tiến lên, để tin Ngài, rằng Ngài ở đây với chúng
con. “Hỡi bầy nhỏ đừng sợ, chính là ý tốt lành của Cha các ngươi
sẽ ban cho các ngươi Nước Trời.” Chúng con tin điều đó, Cha ôi.
Bây giờ, xin nhận lấy buổi nhóm nầy, Chúa ôi. Đây là điều trong
chừng mực con có thể hành động. Nó sẽ được Ngài nhận lấy, từ
nơi đây trở đi, Chúa ôi. Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, xin giúp
con. A-men.

145 [Băng trống. Anh Jackson nói tiên tri—Bt.] A-men.

146 Bây giờ, điều đó được gọi là linh nói tiên tri, giáng xuống
trên những người khác nhau. Hiểu không? Bây giờ, Ngài đã đưa
ra một “lời hứa,” Ngài ban cho chúng ta một lời hứa, điều đó có
nghĩa là Ngài ở đây. Hiểu không? Vậy thì, Junie là một người nhỏ
bé nhút nhát. Điều đó không giống như anh ấy để nói như thế,
nhưng, khi sự xức dầu bắt lấy, anh em thấy, nó là một điều khác
hẳn lúc ấy. Đúng thế. Nó là, đôi khi, Thánh Linh của Đức Chúa
Trời cắt giống như con dao hai lưỡi, đấy, và Nó làm những việc.
Bây giờ, chúng ta biết ơnĐứcChúaTrời, để thấynhữngđiềunầy.

147 Tôi tin rằng cách đây không lâu Junie và Billy đã ngồi tại đây.
Đúng thế không?…để, hay là, vâng, để phát thẻ cầu nguyện hay
điều gì đó. Nói, “Có một số người đến.” Và chúng ta mong còn có
vài người nữa, có lẽ từ bên ngoài hay đại loại như vậy, nhưng
họ nói không có quá nhiều. Cho nên chúng tôi sẽ cho xếp hàng
những ngườimà chúng ta có, có lẽ, cùngmột lúc.

148 Chúng ta sẽ bắt đầu từ số một, và cho xếp hàng tất cả mọi
người, để chúng tôi cầu nguyện chomỗi người trong họ. Cho nên
chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ bày tỏ bất cứ điều gì cho chúng ta, trong
hàng người xin cầu nguyện. Chúng ta sẽ bắt đầu từ số một, xếp
hàng thành từng nhóm. Ai có thẻ số một? Xin mời quý vị lên?
[Băng trống—Bt.]
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Chúa Jêsus đầy cảm thông,
Chúa phán khiến lòng buồn bực tươi vui,
Ồ, mau nghe Tiếng phán của Jêsus.

Tiếng êm dịu nhất trong bài hát thiên thần,
Danh êm dịu nhất trên lưỡi người phàm,
Ca khúc êm dịu nhất từng được hát,
Jêsus, chúc tạ Jêsus.

149 Tôi đang chăm nhìn trong hàng người. Tôi không chắc, tôi
không nghĩ có ai ở đó…

150 Cô gái nầy đang đứng ngay ở đây, cô ấy đã nói với tôi sáng
nay, và kể với tôi rằng cô ấy từ nơi nào đó đến đây, rằng cô đã—cô
đã được chữa lànhmột lần trong các buổi nhóm, nhưng cô chẳng
bao giờ nói điều gì về chính mình. Cô chỉ nói đã từng được chữa
lành trong những buổi nhóm. Tôi tin điều đó đúng.

151 Và anh chàng phía sau cô, tôi không tin tôi cũng biết những
người đó. Hay là, người phụ nữ nầy, tôi không biết.

152 Tôi biết Chị Funk. Người nầy ở đây, đó là người mà tôi biết,
ngay ở đây. Chị ấy là người duy nhấtmà tôi biết trong nơi đó, cho
đến bây giờ.

153 Bây giờ, nếu người nào đi vào hàng, và nếu tôi biết họ, ồ, tôi
sẽ cố gắng không nói điều gì, anh em biết đấy, nhiều hơn lời cầu
nguyện. Bởi vì anh em có thể nghĩ rằng nhiều người họ đã nói
điều đó với tôi.

154 Nhưng, bây giờ, chúng ta không biết Đức Thánh Linh sẽ
nói điều gì. Ngài có thể không nói. Nhưng đây là sự hoàn hảo,
hoàn hảo…

155 Thưa anh em, bây giờ, có một điều, là nói điều gì đó; điều
khác, là để thấy nó đã được chứng minh. Kinh Thánh nói, “Hãy
xem xét mọi,” (a, hai chữ l) “mọi việc.” Thế thì, “Điều chi lành thì
giữ lấy.”

156 Vậy thì, nếuĐức Chúa Jêsus Christ hômqua, ngày nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi, Ngài không thay đổi, thế thì Ngài
sẽ hành động trong Hội thánh Ngài, là bây giờ. Bao nhiêu người
biết rằng Đấng Christ là Thánh Linh của Đức Chúa Trời? [Hội
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chúng nói, “A-men.”—Bt.] hết thảy chúng ta biết điều đó. Ngài là
Đấng được xức dầu. Chúa Jêsus là Đấng được xức dầu.
157 Đó là chỗmàngười ta tin rằng có ba hay bốn thần khác nhau,
làm lộn xộn lên tất cả. Hiểu không?
158 Đức Chúa Trời là một Thần Linh. Chúa Jêsus là thân thể mà
Thần Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ; khiến Ngài trở thành Em-
ma-nu-ên, Đức Chúa Trời đã đặt đền tạm trên đất. Ngài là Đức
Chúa Trời. Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, tuy nhiên Ngài là
Con Đức Chúa Trời. Xác thịt Ngài là Con của Đức Chúa Trời, bởi
vì Đức Chúa Trời đã tạo nên Nó, nhưng, bên trong Ngài là Đức
Chúa Trời. “Không phải Ta,” Chúa Jêsus phán, “làm các công việc.
Chính là Cha Ta ở trong Ta.” “Và ngày đó các ngươi sẽ biết rằng
Ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta; Ta ở trong các ngươi, và các ngươi
ở trong Ta.” Thế đấy.
159 Bây giờ, tôi tin phụ nữ nầy là…Tôi không biết chị. Tôi không
nghĩ tôi biết. Nếu tôi có biết, tôi—tôi—tôi không biết chị bây giờ.
Tôi đã—tôi đã quên chị. Tôi đoánđúng thế. Vâng. Đúng thế.
160 Và quý bà ở đó, tôi không tin mình biết mấy chị ấy; quý bà
nầy, hay kia. Tôi không tin tôi biết người nào tại đây ngoài Chị
Funk. Nếu điều đó đúng, thì giơ tay lên. Nếu tôi…Đúng thế. Tốt
lắm, thưa quý vị.
161 Bao nhiêu người ở ngoài kia biết rằng tôi không quen anh
chị em, và tuy nhiên anh chị em đau ốm? Hãy giơ tay lên, nói,
“Tôi—tôi muốn cầu nguyện. Tôi…” Và anh chị em tin rằng Đức
Thánh Linh có thể đụng đến anh chị em, làm điều gì đó cho anh
chị em, thế thì cứ giơ tay mình lên, nói, “Tôi—tôi—tôi cần được
cầu nguyện.” Hãy giơ tay lên. Đức Chúa Trời ban phước cho chị
em. Hai người ở đó. Người phụ nữ ở đây. Được rồi. Một số, một
người phụnữđằng sau đó. Vậy thì, các chị khôngphải lên đây.
162 Có một người đàn bà đã từng chạm vào vạt áo của Chúa. Và
Ngài quay lại, hỏi, “Ai đã rờ đến Ta?”

Và, ồ, họ nói, “Tất cả đang đụng đếnNgài.”
163 Ngài phán, “Nhưng Ta cảm thấy yếu đi. Sức mạnh đã từ
Ta mà ra.” Ngài phán, “Ta trở nên yếu đi. Sức mạnh…Ta nhận
biết rằng sức mạnh từ Ta đã đi ra.” Và Ngài nhìn quanh cho
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đến khi Ngài tìm thấy người đàn bà, và nói với bà về bệnh mất
huyết của bà.

164 Và bà nói, “Nó đã cầm lại.” Đúng thế không? Bệnhmất huyết
đã cầm lại, vì bà chịu tin vào Chúa Jêsus Christ. Tốt đẹp thay!
Điều đó là…

165 Và Chúa Jêsus Christ là Thầy Tế Lễ Tối Cao, tối nay, có thể
cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Cứ chạm vào Ngài. Hãy
tin điều đó. Bao nhiêu người biết tôi, và tuy nhiên các bạn biết
rằng tôi không biết các bạn có chuyện gì không ổn, nhưng các
bạn muốn được Đức Chúa Trời chữa lành? Hãy giơ tay lên. Ừ-m.
Chính là điều đó.

166 Bây giờ cứ nhìn lên hướng nầy, và tin. Hãy có đức tin. Vậy thì,
Kinh Thánh tuyên bố rằng Đức Chúa Jêsus không hề thay đổi,
tuyên bố rằng những công việc mà Ngài đã làm sẽ được làm bởi
những người tin Ngài, đặc biệt trong những ngày sau rốt. Anh
chị em tin chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

167 Vậy thì, hãy nhớ. Những dấu hiệu của Đức Chúa Trời, đối với
dân trí thức, là dại dột. Phải là người thuộc linh mới được bày tỏ
Điều đó, thật giống như những đứa bé.

168 Bây giờ, đấng tiên tri nói, “Ấy sẽ là một ngày…” Bây giờ, điều
đó cách đây khoảng haimươi lămnăm. “Sẽ đến lúc chẳng phải là
ngày cũng chẳng đêm. Nó sẽ làmột ngày ảmđạm. Nhưng vào lúc
chiều tối, mặt trời sẽ lộ ra, sẽ có Sự Sáng.” Bao nhiêu người từng
đọc lời tiên tri đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chắc chắn.
“Sự Sáng!”

169 Vậy thì điều đó có nghĩa gì? Mặt trời, về mặt địa lý, mọc ở
hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Và bất cứ ai mà biết lịch sử, đều
biết rằng nền văn minh cũng di chuyền từ phương Đông sang
phương Tây. Chúng ta có nước Trung Hoa là nền văn minh cổ
nhất. Được rồi. Từ phương Đông đã chuyển sang phương Tây,
nền văn minh đã đi. Bây giờ, Đông Tây đã hội ngộ. Chúng ta là
thế giới văn minh nhất, được cho là vậy. Dân tộc văn minh nhất
là ở…những dân phương Tây nầy. Họ hiện đại hơn. Họ có tất cả



TẠI SAO KÊU VAN? HÃY NÓI! 29

những thứ hiện đại, và vân vân, vì nền văn minh đã tiến bộ hơn
khi nó di chuyển về phương tây.

170 Vậy thì, điều gì đã giáng xuống trên người phương Đông?
Chúa Jêsus Christ đã đến với dân phương Đông, và Đức Thánh
Linh giáng xuống vào Ngày lễ Ngũ tuần. Điều đó đã tỏ ra những
dấu kỳ phép lạ vĩ đại, rồi Điều đó rời đi.

171 Và đến một thời gian, sau khoảng 200 năm sau cái chết của
Đấng Christ, vào khoảng thế hệ sứ đồ thứ hai, rồi họ đến năm
300, theo các Giáo phụ Tiền Giáo hội nghị Nicean, lịch sử của lịch
sử thiêng liêng của các giáo hội, mà ở đó họ hình thành cái được
gọi là các—các giáo phụ đầu tiên. Và họ đã hình thành những gì
được biết đến ngày nay như đạo Công giáo Rô-ma tại Rô-ma. Cho
nên, họ đã tự lập lên cho mình tổ chức đầu tiên của họ. Và Rô-
ma, khi giáo hội Công giáo nói rằng đó là giáo hội “mẹ”, thì nó
tuyệt đối là mẹ của các giáo hội có tổ chức. Nó là giáo hội đầu
tiên từng được tổ chức.

172 Năm trăm năm, nó đã đi vào giáo hội Công giáo, cho đến khi
Martin Luther. Ông chống đối giáo hội Công giáo, bằng cách cự
tuyệt cái gọi là sự thông công với thân thể của Đấng Christ theo
nghĩa đen, và chống đối lại điều đó, và ném cái tiệc thánh đó
xuống nền nhà. Và ông được cho đền tội, bò trên đầu gối của
mình, và từ chối làm điều đó. Và hình thành những gì chúng ta
biết như giáo hội Lutheran. Họ đã in ấn miễn phí, báo chí và
vân vân.

173 Rồi người ta lại tổ chức nó và làm thành một tổ chức giống
như tổ chức giáo hội Công giáo. Điều đó đã tiếp tục trong nhiều
trăm năm.

174 Xuống đến thời Zwingli. Sau khi Zwingli…Ông—ông là loại
người—người bị ruồng bỏ. Ông tin, rằng, “Chúa Jêsus là Con
Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài được ‘gọi’ là Con của Đức Chúa
Trời; nhưng, ‘con của Giô-sép,’ và Ngài không được sanh ra cách
Thiêng liêng.” Lúc ấy, những—những người Thụy Sĩ gắn bó với
giáo lý của Zwingli.

Ra từ đó đến Calvin. Calvin bước ra.
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175 Và từ Calvin sanh ra những người khác, cho đến khi chúng
ta thấy John Wesley. Ông dấy lên vào những ngày của giáo hội
Calvin ởnướcAnh,mà lànhữngngườiAnh, ngườiAnglo-Saxon.
176 Từ đó sanh ra nhóm người thánh khiết, mà được gọi là Giám
Lý. Và khi họ làm điều đó, họ hình thànhmột giáo hội gọi là giáo
hội Giám Lý. Ra từ giáo hội Giám Lý, sanh ra từ đó, giáo hội nầy
đến giáo hội khác. Rồi đến giáo hội TrưởngLão, và từ TrưởngLão
sanh ra giáo—giáo hội Báp-tít, và Báp-tít lại sanh ra…cái nầy đến
cái kia, và cứ đi xuống, xuống lần, xuống tiếp.
177 Cho đến khi, giáo hội cuối cùng được hình thành là Ngũ
Tuần. Và ơn phước ngũ tuần đến trong hình thức của Đức Thánh
Linh, họ đã tổ chức nó. Điều đó là tất nhiên.
178 Đức Chúa Trời không bao giờ tổ chức một giáo hội, và tôi
không tin đã từng chứng thực cho một tổ chức. Kinh Thánh nói
chống lại điều đó, và tuyên bố, rằng, “Gái điếm,” giáo hội Rô-ma,
“sẽ bị thiêu cháy với con cái củanó.” Điềuđóhoàn toàn có thực.
179 Nhưng ra từ đó, “Ấy sẽ đến một ngày,” mà nhà tiên tri đã
nói, “đó chẳng phải là đêm cũng chẳng phải ngày; một ngày
ảm đạm.”
180 Họ đã có đủ Ánh Sáng, họ có thể nói, “Ồ, chúng ta làm ồn ào.
Chúng ta là Báp-tít. Chúng ta là tín đồ Lutheran. Chúng ta là như
vậy. Chúng ta là thế,” bởi vì những tổ chức, dựa vào những lẽ thật
nhỏmà họ tìm thấy trong Kinh Thánh.
181 Luther đã tổ chức dựa trên, “Người công bình sẽ sống bởi
đức tin.” John Wesley đã tổ chức dựa trên, “Sự nên thánh, công
việc xác định thứ hai của ân điển.” Ngũ Tuần tổ chức dựa trên,
“Việc nói tiếng lạ, như là bằng chứng của Đức Thánh Linh.” Tất
cả những việc đó là đúng. Đó là Ánh Sáng, nhưng không phải tất
cả của Nó. Và khi anh em đưa ra một tín điều, anh em phải ở
lại với điều đó. Anh em không thể di chuyển. Vì thế, Đức Thánh
Linh di chuyển ra và đi đến nơi nào khác, rồi họ cứ tổ chức nó.
Vậy thì, đó là lịch sử thiêng liêng chính xác.

Nhưng bây giờ đã đến lúc, “Ánh Sáng xế chiều đã đến.”
182 Sự văn minh bao trùm, và mặt trời bây giờ đang ở trên đỉnh
của nền văn minh. Sự cuối cùng là đây. Sự chấm dứt của thế
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giới là ở đây. Sự kết thúc của thời gian là đây. Sự cuối cùng
của hội thánh ở đây. Mọi sự đã đến hồi kết thúc. Và ngay khi
mặt trời lặn…Cùng một mặt trời mọc lên ở phương Đông, lặn ở
phương Tây đó.

183 Đức Chúa Trời đã hứa, “Nó sẽ có Ánh Sáng lúc chiều tối,” bởi
đấng tiên tri. Cũng Con đó đã dấy lên và tỏ cho thấy Đức Thánh
Linh qua Đức Chúa Jêsus Christ, vào những ngày đầu tiên, trên
chân trời phương Đông, đã chiếu sáng ở chân trời phương Tây,
trong ngày sau rốt, tỏ ra những dấu hiệu giống như Chúa Jêsus
đã nói tiên tri sẽ xảy ra. Nó đúng là…Đó là lời Kinh Thánh, thưa
bạn.Nhưng, các bạn, tùy bạn, bạnnghĩ gì vềNó, bạn thấy đấy.

184 Ở đây là một người đàn bà. Đi lối nầy, chị ơi, chỉ nếu chị
muốn. Theo như tôi biết, tôi chưa bao giờ gặp người đàn bà này.
Tôi không biết chị ấy. Chị là người phụ nữ, đã bước lên đây. Chị có
thể là thuộc viên của của hội thánh nầy. Chị có thể là thành viên
của đền tạm nầy, vì hết thảy mọi người đều biết tôi. Tôi không
biết. Chỉ là một người đàn bà, nếu tôi đã từng gặp chị trước ngày
hômnay, tôi không biết. Tôi không biết.

185 NhưngĐức ChúaTrời biết người đànbà. Ồ, bây giờ, nếuChúa
Jêsus hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi,
thế thì chị ở đây vì nguyênnhânnàođó. Tôi khôngbiết nó là gì.

186 Điều gì sẽ xảy ra nếu đây thật giống như người—người đàn
bà bên giếng? Không phải là cùng loại trường hợp đó, nhưng
có thể chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà đang gặp
nhau cùng một cách. Có lẽ người đàn bà là người bị chỉ trích. Có
thể chị là Cơ-đốc nhân. Có lẽ chị lên đây chỉ nghi ngờ, cố tìm ra
điều gì đó. Có thể chị lên đây bởi vì chị bị đau. Có thể chị lên đây,
đứng thay cho người nào khác. Tôi không biết. Điều đó là thật.
Tôi không thể nói với chị, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ. Thế thì
chị nói…

187 Chúng ta hãy nói chị ấy bị bệnh, vì đây là buổi nhóm chữa
bệnh. Có lẽ chị bị đau; có thể là không. Nhưng nếu chị bị đau,
và chị đang đứng đây để được cầu thay, Đức Chúa Trời biết tôi
không biết gì về điều đó. Ồ, thế thì, nếu tôi không biết người phụ
nữ đó, không biết gì về chị, và rồi chị tìm kiếm Chúa Jêsus, để
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được chữa lành, tôi có thể nói cho chị điều nầy, rằng, “Bởi lằn roi
Ngài mà chị được lành bịnh.”
188 Vậy thì, sự chữa lành thật giống như sự cứu rỗi. Bạn không
nhận được sự cứu rỗi đêm nay. Khi Chúa Jêsus chết, Ngài đã trả
giá cho tội lỗi bạn. Bạn chỉ tiếp nhận nó. Hiểu không? Khi Ngài
chết, Ngài cất đi tội lỗi thế gian. Khi Ngài chết, Ngài chữa lành
mọi người đau. Nợ hoàn toàn đã được trả.
189 Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa Jêsus ở đây tối nay trong
hình dạngmột người, như Ngài đã từng đi bộ trên bãi biển Ga-li-
lê? Điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài đã mặc bộ đồ nầy và đang đứng ở
đây, và chị đang đứng đó gần Chúa của chúng ta? Thật là một—
thật là một…Tôi chắc chắn thích đứng như thế, với Ngài. Điều gì
sẽ xảy ra nếu chị ấy đang đứng ở đó, và Ngài đang đứng ở đây?
Và Ngài có thể nói với chị ấy, “Hỡi người đàn bà, ngươi có tin Ta
là Đấng đó không?Nếu không tin, ngươi sẽ bị hưmất.”

Chị ấy có thể thưa, “Vâng, lạy Chúa. Tôi tin rằng Ngài là
Đấng đó.”

“Nào, ngươi tìm kiếm điều gì?”

“Tôi tìm kiếm sự chữa lành, lạy Chúa.”
190 “Con của Ta, con há chẳng thể tin Ta đã làm điều đó lúc Ta
chết nơi xa kia, khi Ta nói đã xong rồi sao? Chẳng phải Thánh
Kinh đã chép, rằng Ta bị thương vì những sự vi phạm của con;
bởi lằn roi của Ta con được chữa lành?” Chính thế.
191 Ồ, bây giờ, chị sẽ tự hỏi, “Không biết đó có phải là Chúa
không? Đó có phải là Ngài…Bất cứ ai đều có thể nói điều đó. Bất
cứ ai đều có thể giảng dạy điều đó, bởi vì nó ở trong Kinh Thánh.
Nhưng nếu đó thật là Ngài, Ngài sẽ biết lòng tôi, vì Ngài biết tấm
lòng của người đàn bà bên giếng. Và Ngài đã hứa rằng điều đó
không hề thay đổi.”
192 Bây giờ, Ngài không bao giờ nói Ngài sẽ trở lại trong hình
dạng con người và làm điều đó, nhưng Ngài sẽ sai Đức Thánh
Linh đến mà sẽ ở giữa chúng ta, rằng Đức Thánh Linh đó sẽ tiết
lộ những bí mật của lòng. “Vì Ngài sẽ tỏ ra cho anh em những
việc sẽ đến, bày tỏ những sự bí mật của lòng.” Đúng thế không?
Ngài đã hứa điều đó. Thế thì nếuNgài không thay đổi…
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193 Và tôi—tôi nói điều nầy, rằng tôi tin rằng Thánh Linh vĩ đại
này ở giữa chúng ta là Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng Ngài đã gọi
tôi vì mục đích nầy. Đừng làm cho tôi hơn bất cứ người nào đã
được cứu sáng nay; chỉ là đầy tớ của anh em, anh em của anh
em. Hãy làm cho tôi ít hơn anh chị em, bởi vì tôi được sai đến để
phục vụ anh chị em. Tôi là đầy tớ đối với công chúng.
194 Một đầy tớ công chúng, là một mục sư truyền đạo; phục vụ
công chúng, là người ở dưới, để nhận lấy những lời chỉ trích và
làm việc cật lực cho công chúng. Bất kể là gì đi nữa, cứ đứng
đó. Và nếu anh em không có đủ ân điển để mỉm cười và nhận
lấy điều đó, thế thì anh em nên trở lại với Đồi Sọ và khẳng định
lại sứ mạng của mình. Đó là điều được cho là anh em phải làm
bây giờ.
195 Nhưng nếu Đấng Christ ở đây, thế thì hãy để Đấng Christ nói.
Tôi không biết người đàn bà đó. Đức Chúa Trời biết. Tôi không
biết người đàn bà đó. Tôi không biết gì về bà. Nhưng nếu tôi đã
nói sự thật, thì Chúa Jêsus Christ phải đứng bên Lời Ngài, bởi vì
Nó là Lẽ thật. Điều đó làm cho nó đúng không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Hết thảy chúng ta tin điều đó. Được rồi.
196 Bây giờ đây là chỗ cho sự thử thách cuối cùng đến. Kinh
Thánh thì đúng, hay Nó sai? Bây giờ, đây là chỗ…Nó không ở
trongmột số phòng tối tăm. Nó không ở ngoài xa kia chỗma quỷ
làm việc. Nó ở ngay đây trước nhà Đức Chúa Trời, ngay nơi mà
trước những thánh đồ được xức dầu và con cái Đức Chúa Trời, sự
mua chuộc củaHuyết Ngài. Chúng ta đứng ở đây, cả hai chúng ta,
trước Đức Chúa Trời và trước bục giảng thánh nầy, Kinh Thánh
nầy, Đức Thánh Linh hiện diện. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra? Tôi
là người đàn ông, giống như anh. Bây giờ, cần phải Thiêng liêng,
cần phải Thánh Linh nếu không thì điều đó sẽ không có tác dụng.
Nhưng tôi biết rằng Ngài ở đây. Ngài đã đưa ra lời hứa. Ngài
không thể không giữ lời hứa.
197 Giờ này, Chúa ôi, từ rày về sau con cầu xin rằng Ngài sẽ biểu
lộ chính Ngài, hầu cho dân sự có thể thấy rằng Ngài là Con Đức
Chúa Trời. Và Ngài đã cho phép điều nầy, để làm trọn Lời đối với
dân Ngoại chúng con. Dân Do Thái đã thấy điều đó trong thời
của họ. Những người Sa-ma-ri đã thấy điều đó trong thời của
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họ. Nhưng dân Ngoại không thấy điều đó, bởi vì nó bị che giấu
với họ. Và Ngài phán họ sẽ có thời của mình. Bây giờ là thời đại
của dân Ngoại, và Ngài đang bày tỏ cho họ thấy. Nếu Ngài bày
tỏ chính Ngài như Đấng Mê-si, với người Do Thái, bằng sự nói
với Phi-e-rơ ông là ai, nói với Na-tha-na-ên ông đã ở đâu; và Ngài
đã bày tỏ chính Ngài cho những người Sa-ma-ri, bằng cách nói
với người đàn bà điều đó, điều lo lắng bà có; thế thì Ngài không
thể bỏ qua dân Ngoại, bằng việc chỉ gia nhập giáo hội. Họ phải
nhận lãnh sự siêu nhiên, bởi vì Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi, và Ngài bày tỏ chính Ngài
được biết đến như vậy. Xin nhậm lời, Chúa ôi, nó sẽ là vậy, để
làm trọn Lời Ngài. Con cầu xin điều đó, nhơn Danh Đức Chúa
Jêsus Christ.
198 Và, Cha ôi, con cầu xin rằng Ngài sẽ che chở dân sự. Bởi vì,
chúng con nhận biết rằng nếu những tà linh hành động trên
những người đau nầy, họ sẽ đi đến chỗ chỉ trích hay hơn thế nữa.
Vậy con cầu xin Ngài sẽ che chở và ban sự thương xót cho tất cả
chúng con. Chúng con cầu xinnhơnDanhĐấngChrist. A-men.
199 Tôi chỉ muốn chị chỉ trả lời. Trước tiên, tôi chỉ muốn nói
chuyện với chị, như Chúa chúng ta đã nói chuyện với người đàn
bà bên giếng.
200 Bây giờ chị nói, “Tại sao anh làm thế, Anh Branham?” Nắm
bắt linh của chị.

Giống nhưNgài đã làm, đã phán, “Hãy cho Ta uống.”
201 Bà ấy đến, mang nước, định mang nước đến. Nhưng bà nói,
“Theo phong tục người Do Thái các ông không hỏi xin người Sa-
ma-ri như vậy.”
202 Ngài bắt đầu nói chuyện với bà, “Nhưng nếu ngươi biết
ngươi đang nói chuyện với Ai.”
203 Bây giờ, dựa trên điều nầy, chúng ta là người lạ, sự gặp nhau
lần đầu tiên của chúng ta. Thế thì, chị ở đây vì mục đích nào đó.
Tôi không biết nó là gì. Nhưng nếu Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi
chị đến đây vì điều gì, hay điều gì đó mà chị đã làm, điều gì đó
chị đang trông đợi được thực hiện. Và nếu Ngài có thể nói chị đã
là gì, chắc chắn Ngài sẽ biết chị sẽ là gì. Vì chị sẽ biết điều đó là
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sự thật hay không. Chị biết điều ấy sự thật hay không, vì chị là
người đã sống một phần của đời sống đó. Ồ, nếu Ngài có thể nói
với chị chị đã là gì, thế thì có thể nói chị sẽ là gì, chị chắc chắn sẽ
cảm thấy tốt về đang làm điều đó, phải không? Chắc chắn vậy. Vì
thế đó là sự bímật của nó. Hiểu không? Đó là quyền năng của nó.
Đó làĐức ThánhLinh, để bày tỏ chínhNgài, nhưNgài đã hứa.

204 Bây giờ, chị làmột—chị làmột người đàn bà, tôi là người đàn
ông. Chúng ta đang đứng đây. Chị có một linh tánh, nếu không
chị sẽ không đứng đó. Tôi có một linh tánh; tôi sẽ không đứng ở
đây. Tôi nhận biết chị là Cơ-đốc nhân. Bởi vì ngay khi linh tánh
của chị được nắm bắt ở đây, nó được chào mừng. Đức Thánh
Linh, ở trên chúng ta, nhận biết chị như con của Ngài. Bây giờ,
tôi không có ý kiến, người đàn bà nầy là Cơ-đốc nhân, hay là tội
nhân, hay là người báng bổ, là gì, ngoài linh đó.

205 Và bây giờ, nếu hội chúng…Bao nhiêu người đã thấy bức
tranh Thiên sứ của Chúa, mà họ có ở Washington, DC, và mọi
nơi? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Thấy không? Nó đây nầy,
ngay ở đây giữa tôi và người đàn bà.

206 Bây giờ, chị sẽ thừa nhận, hay chị biết rằng Điều gì đó ở gần
chị, một cảm giác thật êm dịu. Điều đó đúng. Vì vậy dân sự sẽ
biết nó, chỉ giơ tay lên, để họ thấy. Đó là một cảm giác thật êm
dịu. Tôi đang nhìn thẳng vào Ánh Sáng đó. Nó đang di chuyển
giữa tôi và người đàn bà.

207 Bấy giờ, Trụ Lửa đó đã đi theo dân Y-sơ-ra-ên, trong đồng
vắng. Nó ở trong bụi gai đang cháy, nói chuyện với Môi-se. Khi
Nó được tượng trưng trong một Người, Chúa Jêsus, Ngài phán,
“Trước khi có Áp-ra-ham, TA LÀ.” TA LÀ là Đấng ở trong bụi gai
đang cháy.

208 Và những công việc mà đấng TA LÀ đã làm, khi Ngài ở trong
Chúa Jêsus, đã hứa Ngài sẽ đến trong những ngày sau rốt và làm
lại việc giống như vậy. Nó đây này, cũng Trụ Lửa đó. Các nhà
khoa học biết điều đó. Thế gian biết điều đó. Hội thánh biết điều
đó. Chúng ta biết điều đó. Nó đây rồi. Nó sẽ có tác dụng chứ? Nó
sẽ giống như vậy chứ? Chắc chắn. Nó không hề thay đổi.
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209 Có bệnh về huyết nào đó không ổn với người đàn bà nầy.
Tôi thấy máu, trông giống như loãng và màu trắng. Ồ, đó là
bệnh đái đường. Chị bị bệnh đái đường. Đúng thế. Tôi không biết
người đàn bà. Hãy để chị ấy là người làm chứng. Một xét nghiệm
đang cho thấy điều gì đó là bệnh đái đường. [Chị ấy nói, “Đúng
thế.”—Bt.] Đó là điều không ổn với chị. [“Đúng thế.”] Đúng.

Bây giờ các bạnnói, “Anh đoán thế, AnhBranhamà.”

210 Chúng ta sẽ thấy nếu Điều đó được đoán không. Ngoài ra, chị
chịu đựngmột sự lo lắng tột độ. Đúng thế. [Người chị đó nói, “Đó
là những gì tôi có.”—Bt.] Chị cũng có điều gì không ổn với đôi
chân mình. [“A-men. Đó là điều tôi có.”] Đó là CHÚA PHÁN NHƯ
VẬY. Điều đó không phải là việc đoán, phải không? [“Không, thưa
ông.”] Chị không ở đây. Chị từ miền Nam đến. Chị từ Texas đến.
[“Đúng thế.”] Tên chị là Bà Christian. [“Chính là thế.”] Hãy trở về;
chị được chữa lành. [Hội chúng vuimừng.]…?…

211 Vậy thì, đó khôngphải là sựđoán chừng, phải không các bạn?
Đó là Thánh Linh của Chúa. “Nếu các ngươi có thể tin.”

212 Chờ một lát. Thấy không? Thấy không? [Chị ấy vui
mừng—Bt.] Chị thật đang vuimừng lúc nầy, cómột thời giờ tuyệt
vời trong Thánh Linh. Thấy không? Điều gì đó đã xảy ra với chị
ấy. Sự nguyền rủa đã lìa khỏi người đàn bà. Nếu chị đã chịu đau
khổ như thế, chị có thể cảm thấy cùng cách đó.

213 Được rồi, thưa chị. Bây giờ, chị có tin Đức Chúa Jêsus hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi không? [Chị
ấy nói, “Tôi tin.”—Bt.] Nếu Đức Chúa Jêsus sẽ nói qua tôi và bảo
với tôi về lo buồn của chị là gì, chị sẽ biết đó là sự thật hay không.
Chị không ở đây vì chínhmình. Chị ở đây vì một người khác, con
trai chị. Người con trai bị bệnh phổi, và bệnh về ruột. Bây giờ,
chiếc khăn tay đó mà chị đang lau nước mắt đó, hãy đặt nó trên
cậu ấy. Đừng nghi ngờ. Cậu ấy sẽ khỏemạnh. Đừng nghi ngờ. Đức
Chúa Trời ban phước chị, chị ơi.

214 Bà thế nào, thưa bà? Bây giờ, người đàn bà nầy đang đứng
đây bị phủ bóng của sự chết. Chị tin Chúa có thể chữa lành cho
chị không? Đức Chúa Trời chữa lành bịnh ung thư. Chị biết điều
đó. Ung thư vú. Đúng thế. Nhưng chị đang tiếp nhận được chữa
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lành củamình. Chị là BàWoodward. Hãy trở về, hãy tin hết lòng,
nó sẽ lìa khỏi chị. Nếu chị vẫn tin như bây giờ, chị sẽ không chết
vì nó. Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Hãy tiếp tục trên con
đườngmình và vuimừng. Hãy có đức tin.

215 Bây giờ, đây là quý bà, tôi nghĩ, rằng đã nói với tôi sáng nay,
đã nói chị đã được chữa lành trong buổi nhóm trước đây. Đúng
thế. [Chị ấy nói, “Bảy năm trước…?…”—Bt.] Cách đây bảy năm.
Được rồi.

216 Cứ chuyển lên, cái quạt ra đó, nếu có thể được, có lẽ các bạn
có thể nghe tôi nói tốt hơn một chút. Chỉ di chuyển lối nầy, chỉ
gần hơn một chút.

217 Thế thì, theo như tôi biết, chúng ta là người lạ với nhau,
không gì hơn là chỉ nói, “xin chào” với chị sáng nay. Tôi nói với
chị, nếu chị muốn điều gì đó với sự phân biệt, tốt hơn là nên chờ
cho đến tối nay, để chúng ta có thể ngồi lại với nhau trong phòng
và để Đức Thánh Linh bày tỏ điều gì đó có thể sẽ giúp đỡ chúng
ta. [Chị đó nói, “Tốt.”—Bt.]

218 Bây giờ, chị rất đau, bởi vì chị hầu như không thể đứng ở
đó. Và chị—chị muốn tin. Chị đang cố gắng để tin. Chị cũng, đã
từng bị phủ bóng của sự chết. [Chị ấy nói, “Đúng thế.”—Bt.] Bệnh
lao phổi đó, hay cái gì giống như thế, chị đã bị cách đây nhiều
năm. [“Khi tôi mười lăm tuổi.”] Và bây giờ cổ họng chị không
ổn. [“Vâng.”] Và chị sợ bị nó bị ung thư. [“Những việc sẽ đến
trong cổ họng của tôi.”] Chị sợ rằng đó chính là điều xảy ra.
Chị đang tự hỏi điều đó có đúng không. [“Đúng thế.”] Chị cũng
đang-…Chị muốn cầu nguyện. Chị đang cầu nguyện cho điều gì
đó, hay là cho ai đó ở trong nhà chị. Đúng thế. Chị đến từ Ohio,
Bà McCarroll. [Chị ấy khóc.]

219 Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa của trời đất, xin xua
đi nỗi sợ hãi ra khỏi người con nầy. Nếu Ngài cứu đời sống chị,
cách đây nhiều năm, tách khỏi cái bóng đó, và thấy nó qua đi, nó
có thể tương tự như thế tối nay. Tôi tuyên bố với quỉ nầy; hãy lìa
khỏi người đàn bà, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. Xin cho chị trở
về và được khỏe mạnh, đến dự buổi nhóm sắp tới, để làm chứng
về sự chữa lànhnầy. NhơnDanhChúa Jêsus Christ. A-men.
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220 Đừng nghi ngờ chút nào; Hãy về nhà, được khỏe mạnh. [Chị
ấy nói, “Anh nghĩ tôi sẽ được ổn chứ, Anh Branham?”—Bt.] Chắc
chắn vậy. Tôi tin chị ổn thỏa. Cứ bước ra đó, vui mừng, nói, “Cảm
ơnNgài, Chúa Jêsus.” [Hội chúng vuimừng.]

“Nếu các ngươi có thể tin,mọi sự đều có thể được.”

221 Ông tin không, thưa ông? Ông tin tôi là tiên tri của Ngài
không? [Anh trai đó nói, “Tôi tin.”—Bt.] Không…Chỉ là đầy tớ
Ngài, đấy, chúng ta hãy nói như thế. Chúng ta là người lạ với
nhau. Tôi—tôi không biết ông, và ông không biết tôi. Bây giờ có
điều gì xảy ra ở nơi nào đó, điều gì đó đã xảy ra trong cử tọa.
[Anh Branham ngừng lại mười giây.] Không, không phải. Nó xảy
ra lại. Đó là người nào đó anh đang cầu nguyện cho. Một đứa trẻ.
[“Đúng thế.”] Đúng thế. Được rồi. Đó là một đứa trẻ. Tôi nghĩ nó
là một đứa trẻ trong cử tọa, nhưng nó là con anh. [“Đúng thế.”]
Ồ, có nhiều điều không ổn. Nó tùy thuộc cuộc giải phẫu chứng
sa ruột, và vân vân. Anh từ Illinois đến. Hãy trở về, hãy có đức
tin. Con anh sẽ được khỏe mạnh. Đức Chúa Trời ban phước cho
anh. Hãy đến. Chúa ban phước cho anh.

Anh có tin không? Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đừng
nghi ngờ.

222 Tôi biết người nầy đang ngồi trong góc ở đây. Tôi không biết
tên anh, nhưng tôi biết anh ấy đến đây. Anh đến đây, thỉnh
thoảng. Anh từ Michigan đến đây. Nhưng anh đang ngồi đó, cầu
nguyện. Tôi không biết anh lo lắng điều gì, cho đến ngay lúc nầy,
nhưng bây giờ tôi mới biết. Vì thế tôi sẽ nói với anh ấy, vì tôi tin
nó sẽ giúp anh. Bệnh đau lưng đã lìa khỏi anh. [Hội chúng vui
mừng—Bt.]…?…Hãy có đức tin.

223 Ông tin hết lòng không, thưa ông? Sự rối loạn về máu, bệnh
tiểu đường. Ông cũng, không ở đây. Ông từ Georgia đến. [Người
anh em nói, “Ca ngợi Chúa.”—Bt.] Ông là Ông Johnson. Hãy trở
về, tin bằng cả tấm lòng. Nó sẽ lìa khỏi ông.

224 Bây giờ, ồ, tôi không biết chị. Tôi không tin vậy. Nhưng tôi
đã thấy Bà Scharrer xuất hiện ở đây. Bà Scharrer đang ở trong
tòa nhà phải không? Ồ, bà ấy đang cầu nguyện cho điều tương
tự không ổn với người đàn bà nầy. Bà bị bệnh dạ dày, và bà đã
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bị đau dạ dày. Đúng thế. Chính ma quỷ đang cố gắng giữ mỗi
người trong các bạn. Bà được chữa lành. Cứ tiếp tục và được khỏe
mạnh. [Hội chúng vui mừng—Bt.]…?…
225 Chị không tin điều đó, phải không? Chị tin Đức Chúa Trời sẽ
chữa lành cậu ấy, và khiến nó, cậu bé ấy khỏe không? Sợ đó là
bệnh lao phổi. Nhưng chị tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm nó ổn
phải không? Đừng lo lắng, Chị Funk, nó sẽ ổn thôi. Đức Chúa Trời
ban phước cho chị.
226 Còn ai khác có thẻ cầu nguyện không? Nhìn xem, tôi đoán,
khoảngmột hay hai thẻ nữa.
227 Đó làmẹ của anh? Tôi thấy bà đang đứng bên anh lúc nầy. Bà
ấy bị bướu cổ muốn được cầu nguyện cho. [Anh ấy nói, “Đúng
thế. Đúng thế.”—Bt.]
228 “Nếu bà tin, mọi sự đều có thể được.” Chỉ đặt đức tin nơi Đức
Chúa Trời. Bất cứ người nào trong các bạn, hãy nhìn và sống.
Anh chị em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Thế nào, Đấng Christ đang ở đây.
229 Bây giờ cảm thấy khác lạ, phải không, thưa chị? Vậy thì chị
hãy về nhà và được khỏe mạnh giờ nầy. Chỉ…[Chị ấy nói, “Anh
tin tôi sẽ khỏe mạnh không?”—Bt.] Ồ, chắc chắn. Chắc chắn vậy.
Chắc chắn vậy. Tôi tin chị khỏe mạnh. Chắc chắn. A-men. Chỉ,
đấy, chị, chị đã bị nỗi lo sợ ámảnh vây quanh, chị biết đấy, nhưng
quyền lực của nó bị phá vỡ, chỉ cách đây vài phút. Bây giờ cứ giữ
sự tin. Bươn tiếp ngay lên. Cứ tiến lên, nói, “Bởi lằn roi Ngài tôi
được lành bịnh.” Hãy đứng thẳng lên với điều đó, và chị cứ tiếp
tục, đượcmạnh khỏe. Mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy nhìn hết thảy Ánh
Sáng chung quanh chị bây giờ, sáng lên nơi mà nó đã tối tăm khi
chị mới bước lên đây, trên bục giảng. Chị ổn rồi. Ơn phước ở trên
chị giờ nầy, nếu chị cứ tiếp tục bước đi.
230 Chúc tụng Danh Chúa. Anh chị em tin hết lòng không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tôi chỉ cảm thấy giống nhưĐức Thánh
Linhmuốn làmđiều gì đó, thật nổi bật. A-men.
231 Hãy ngừng kêu la, ở đằng kia, bà ơi. Bà đang cầu nguyện cho
một người bạn ở Bệnh viện New Albany, vì bịnh lao phổi. [Chị
ấy la lớn lên—Bt.] Ừ-m.
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Anh chị em tin Ngài đang ở đây không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

Thế thì, chúng ta hãy cúi đầu chỉmột lát bây giờ.
232 Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ôi, trong khi xác thịt
chúng con run rẩy, được xức dầu với sự Hiện diện của Ngài;
không chỉ của con thôi, nhưng những người khác đang ở đây;
Quyền năng của sự sống lại của Ngài sống ở giữa chúng con ngay
giờ nầy. Chúng con ý thức rằng chúng con đang đứng trước Đức
Chúa Trời hằng sống Đấng làm rung chuyển Núi Si-nai. Không
chỉ thế, nhưng Ngài sẽ rung chuyển trái đất ở sự Đến của Ngài,
Đấng đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết, và đang đứng ở
đây trong nhà thờ nhỏ bé nầy tối nay. Chúa ôi, chúng con không
thể xây dựng một nơi nào xứng đáng cho Ngài đến ngự. Nhưng,
trong sự hạmình của Ngài, Ngài đã đến với người thấp hèn nhất.
Chúng con rất cảm ơn vì điều đó. Ngài đã thăm viếng chúng con.
Ngài đãminh chứng chínhNgài ở giữa chúng con.
233 Chúng con tin Lời Ngài. Chúa ôi, con nói Điều đó, như đầy tớ
của Ngài. Bây giờ xin cho chúng con cứ tiến tới, như Sứ điệp đã
truyền cho chúng con. Cầu xin chúng con cứ đi tới, trong Quyền
năng của sự sống lại của Ngài. Nguyện xin không có một người
nào yếu đuối; nguyện Đức Thánh Linh cứ hoàn toàn đi vào trong
tòa nhà nầy giờ đây và chữa lànhmỗi người ở đây. Cầu xin không
có người nào còn đau ốm ở giữa chúng con. Xin cho không có ai
nghi ngờ giữa chúng con. Xin cho có sự rúng động như vậy ở
giữa dân sự, ngay bây giờ, để họ cảm thấy mọi sự đều tốt lành.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.
234 Trong lúc chúng ta cúi đầumình, tôi muốn ngườimà anh em
đang ngồi kế bên, tôi muốn anh em đặt tay lên người ngồi kế bên
mình. Chỉ đặt tay trên họ. Bên trong hay bên ngoài, cho dù anh
em ở đâu, hãy đặt tay lên người khác. Tôi không quan tâm anh
em có nhu cầu về điều gì. Đó không phải là vấn đề chút nào. Tôi
không quan tâm người đó ở đâu, có lẽ bên kia biển, bên kia đại
dương. Cho dù ở đâu đi nữa, Đức Chúa Trời bao phủ mọi không
gian, lấp đầy mọi thời gian. Ngài là vô sở bất năng. Ngài là vô sở
bất tại. Ngài là—Ngài là vô hạn. Ngài ở đây bây giờ. Ngài nghe lời
cầu nguyện của anh em.
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235 Kinh Thánh nói, “Những dấu hiệu nầy sẽ theo sau những kẻ
tin.” Và mỗi một anh em là kẻ tin. “Hễ đặt tay lên kẻ đau, thì kẻ
đau sẽ được bình phục.”

236 Anh chị em đã đặt tay lên người khác. Anh chị em được liên
kết lên ở đây, như một nhóm. Bây giờ tôi muốn anh chị em cầu
nguyện cho nhau. Hãy cầu nguyện theo cách riêng của mình.
Mỗi một người trong anh chị em chỉ bắt đầu cầu nguyện. Cầu
nguyện cho người kế bên, nói, “Chúa ôi, xin chữa lành cho người
mà con đã đặt tay trên.”

237 Lạy Chúa Jêsus, khi họ cầu nguyện, xin nghe lời cầu nguyện
của họ, Chúa ôi, họ có thể biết rằng không phải chỉ một đầy tớ.
Họ là những đầy tớ Ngài. Hết thảy chúng con là một. Chúng con
yêu Ngài, Chúa ôi. Chúng con khác nhau nhiều mặt, tín điều
chúng con khác nhau, giáo phái của chúng con không hề phân
rẽ chúng con khỏi Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng con giờ đây
ở trong sự Hiện diện Ngài. Chúng con cảm tạ và biết ơn rằng
Ngài ở đây. Chúng con không xứng đáng cho sự Hiện diện Ngài,
nhưng chúng con cầu nguyện để Ngài sẽ trả lời sự cầu xin của
chúng con. Chúng con đang làm điều nầy theo Lời Ngài. Ngài
đã phán, “Những dấu hiệu nầy sẽ theo sau những kẻ tin. Hễ họ
đặt tay lên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ được bình phục.” Và họ đang
đặt tay lên nhau. Xin để Đức Thánh Linh lớn Đấng có thể bày tỏ
những bí mật của lòng, mà đã được hứa trong Kinh Thánh, Chúa
Jêsus phục sinh hằng sống Đấng đã hứa ở với chúng con cho đến
tận thế, giờ nầy xin để Ngài hoàn tất công việc mà Ngài đã hứa.
Chúng con tin Ngài, Chúa ôi, khi chúng con giao cử tọa nầy trong
tayNgài, nhơnDanhĐức Chúa Jêsus Christ. A-men.

238 Dựa trên thẩm quyền căn bản của Lời được chép của Đức
Chúa Trời Toàn Năng, bởi chứng cớ của Đức Thánh Linh Đấng
hiện hiện ở đây, biết sự bí mật của lòng và bày tỏ những bí mật
cho dân sự; dựa trên sự Hiện diện của Ngài, đặt nền tảng trên
Lời Đức Chúa Trời, tôi tuyên bốmỗimột người trong anh chị em,
“đã được chữa lành,” nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Xin cho
anh chị em đi và không bao giờ đau ốm nữa. Nguyện Đức Chúa
Trời ban phước cho anh chị emvà che chở anh chị em.
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239 Tôi hi vọng gặp lại anh chị em, thật sớm. Cho đến khi đó, xin
trao buổi nhóm lại cho mục sư, Anh Jackson. Đức Chúa Trời ban
phước cho anh. 
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