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CHÚA TRỜI KÊU GỌI

 …Neville. Thật là rất tiếc vì đã để anh em đứng, dọc theo các
bức tường. Và tôi đã đi ngang qua đây vì một cuộc hẹn khác,

cách đây khoảng một tiếng rưỡi, và nhiều người đang quay ra
cửa, đi ra. Tôi đã gặp Billy ở ngoài đó, và cậu ấy nói rằng đã sẵn
sàng nơi này cho buổi nhóm bắt đầu, kể từ chiều nay. Vì thế tôi…
Chúng ta chỉ có buổi nhóm nhỏ này ở đây. Chúng ta thậm chí
chưa bao giờ đưa nó lên báo chí địa phương. Vì thế, chúng ta chỉ
cómột thì giờ thông công ngắn ngủi.

2 Và bây giờ thật luôn luôn bận rộn, khi nhiều người ngoài
thành phố ắt biết, rằng, hội thánh nhà ở đây luôn luôn diễn ra
việc nhảy, chạy từ nơi này đến nơi khác, và tình trạng chen lấn.
Vì thế, tôi hầu như trở nên quen với điều đó. Tôi thật sự bắt đầu
đi đến chỗ đến nỗi tôi không để điều đó làm phiền tôi, như có
thể được. Và anh em biết, anh em phải dành một chút thời gian,
và nên dành nhiều hơn, với Chúa. Nếu anh em không làm điều
đó, thì anh em không đến dự buổi nhóm với sự tươi mới của Đức
Thánh Linh. Và khi anh em đi vào, giống như ngày hôm nay đã
diễn ra, nó thật sự là nơi có một sự thu hút tuyệt vời, hết sức, ồ,
đôi khi hầu như thật khó cho tôi đi vào, giữ cho khỏi sự thúc giục
và xô đẩy, anh em thấy, và làm cho chính mình khó chịu. Khi tôi
làm như thế, thì tôi không thể tìm thấy Đức Thánh Linh bất kỳ
nơi nào ở trong đó.

3 Vì thế, tôi cảm thấy tiếc, dầu vậy, cho những người đứng
trong—trong các lối đi giữa các dãy ghế và chung quanh phía
bên ngoài. Và họ đến gần, nhìn vào, rồi lại leo lên xe và đi
khỏi. Tôi đã muốn tìm một ngôi trường trung học ở dưới đây,
để tổ chức chỉ một vài đêm nhóm, nhưng trường học đang làm
việc vào lúc này, và thật khó cho tôi tìm nó trong suốt thời
gian ấy. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi thật sự biết ơn mỗi một
người trong anh em, ở bên trong và bên ngoài, và vì sự hợp
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tác tốt đẹp của anh em, và vì tất cả những điều mà anh em
đã làm.

4 Và sáng nay, trong giờ trường Chúa nhật, tôi đã cảm ơn mọi
người về số tiền dâng đã trao cho tôi tối hôm qua, đó là một sự
hiến dâng tự nguyện. Thật ra, tôi đã nói với vị mục sư ở đây, mục
sư yêu dấu của chúng ta, Anh Neville, và họ, tôi thích họ đừng
làm như thế thì tốt hơn. Nhưng họ đã làm điều đó, dù sao đi nữa,
vì vậy tôi chỉ muốn thuật lại chuyện này. Vậy thì, đây là một nơi
nhỏ bé, và nó sẽ không đủ chỗ cho hơn ba trăm người, tôi không
nghĩ thế. Và số tiền dâng là ba trăm hai mươi bốn đô-la, có nghĩa
là bình quân mỗi chỗ khoảng một đô-la. Đó là của dâng tốt nhất
mà tôi đã từng nhận được trong đời mình, cho tổng số người.
Thường thường, thì trung bình hai mươi bốn, hai mươi lăm xu
một người. Haimươi bảy xu làmột số tiền lớn đối, vớimột người.
Nhưng đây trung bình là khoảng một đô-la một người. Và chắc
chắn tôi rất cảm kích điều đó.

5 Và sáng nay, có lẽ tôi đã không có, bày tỏ cho một số người
trong anh em. Chúng tôi đã tìm thấy hộp mứt, một hộp mứt để
trên bậc tam cấp, và những món quà nhỏ đã được gởi tới cho
chúng tôi. Vợ và tôi mong muốn được bày tỏ lòng biết ơn của
chúng tôi với anh chị em. Và tôi chắc rằng điều tốt nhất chúng
tôi biết như thế nào, tất cả là vì NướcĐức Chúa Trời.

6 Và điều đó làm cho tôi chỉ cảm thấy như tôi ước mong mình
có một nơi thật là rộng lớn để chúng ta có thể tiếp tục nhóm lại
trong thời gian dài và hầu việc với dân sự. Nhưng ngay cả tối nay,
sau giờ thờ phượng, tôi được cho là phải đi. Mà, tôi sẽ không thể
rời khỏi tối nay, nhưng sáng sớmmai, để đi xa.

7 Tôi sẽ trở lại vào tối thứ Bảy tới. Ra đi vào sáng Chúa nhật,
lần nữa, đến Colorado. Và cứ có một buổi nhóm để đi, ngay sau
buổi nhóm khác.

8 Và rồi buổi nhóm ở hải ngoại kế đến của tôi là vào tháng
Giêng, ở nước Úc và New Zealand, và xuyên khắp xứ đó. Bây giờ,
tôi muốn anh em cầu nguyện cho tôi. Tôi thật sự khao khát lời
cầu nguyện của anh em.
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9 Và rồi tôi muốn…tất cả chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời
Toàn Năng, Đấng đã làm những việc vĩ đại như vậy cho chúng
ta trong buổi nhóm nhỏ bé này. Tôi tin rằng, trong toàn bộ thời
gian, có nhiều điều hoàn hảo trong buổi nhóm này hơn bất cứ
buổi nhóm nào mà tôi đã từng tổ chức trong cuộc đời tôi tại nơi
đền tạmnày. Chúadườngnhưvừamở ranhữngphước lành.
10 Tôi nghĩ, có thể, trong suốt buổi nhómnày, từmột khải tượng
mà tôi đã có, rằng chức vụ của tôi sẽ được thay đổi thành một
chức vụ tốt đẹp hơn và vĩ đại hơn. Bây giờ, nó sắp sửa xảy ra chắc
chắn như mọi người đã nghe về ba vị mục sư truyền đạo nầy đã
dự đoán, hoặc hai vị khác nầy. Việc này sẽ thật sự giống y như
vậy, chỉ trọng đại hơn. Nhưng đêm đầu tiên, tôi chỉ gọi những
người đó lên đây tới chỗ tòa giảng, đi ngay trở lại với sự phân
biệt. Đêm thứ nhì, tôi đưa họ vào trong phòng, đi thẳng vào sự
phân biệt. Và hai đêm cuối cùng, sau đó, chúng tôi mang họ đến
đây trên bục giảng, chỉ thẳng đến sự phân biệt.
11 Nhưng tôi chỉ thuật lại một số việc, một mục sư bị mù đã
nhận lại được ánh sáng tại bục giảng.
12 Và hai cô gái nhỏ, tối hôm qua, ngồi trên xe lăn, với những
căn bệnh mà không biết được đó là bịnh gì, không bác sĩ nào
biết. Bàn chân của chúng thì to, còn những ngón chân thì rời ra,
những ngón tay cũng rời ra, và không ai có thể làm gì cho chúng.
Và chỉ trong lúc đang được Đức Thánh Linh xức dầu, tôi đã đến
bên, và nhân Danh Đức Chúa Jêsus, chữa lành căn bịnh đó, và
chúng đã đứng lên đi ra khỏi xe lăn. Và sáng nay, chúng đã đi lại
quanhđây trong đền tạmnày, giống nhưbất cứ đứa trẻ nào khác,
và đến và chịu phép báp-têm với phép báp-têm Cơ-đốc, ngay tại
đây trong cái hồ này, sáng nay.
13 Trong khi, tôi dành một ít phút để nghiên cứu, cách đây một
lúc, và có vài người bạn của tôi, Anh Hoover, một mục sư từ ở
dưới Kentucky, vừa ghé ngang qua và đã để lại lời với vợ tôi, rằng
tối qua trong một hàng người kêu gọi, từ trong khán giả, những
phụ nữ mà không có thẻ cầu nguyện hay thứ gì khác, chỉ ngồi
ngoài đó cầu nguyện. Và đã có một phụ nữ không thể ăn được
một bữa ăn, trong bao lâu, thì tôi đã quên rồi; những khối u đã
đầy, trong dạ dày bà. Và Chúa đã kêu gọi bà và chữa lành bịnh
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cho bà. Và sáng nay bà thức dậy và đã ănmột bữa điểm tâmbình
thường, và bà cómặt ở đây ở đâu đó tối nay.
14 Và những người khác, mà anh ấy đã kể về, và, ồ, thời gian
sẽ không cho phép, kể những việc mà Chúa chúng ta đã làm. Vì
thế, đối với chúng ta, điều đó đem lại cho chúng ta sự can đảm
để biết rằng ngày đó thật gần, điều gì đó đang được chuẩn bị để
xảy ra, vĩ đại.
15 Tối qua, sau buổi nhóm, sau Sứ điệp, tôi chưa bao giờ vào bất
cứ lúc nào, từng thấy Đức Thánh Linh xức dầu trên dân sự nhiều
hơn như Ngài đã làm tối qua. Chúng ta đang trông đợi một đêm
như thế nữa, tối nay. Và giờ này hãy cầu nguyện cho tôi.
16 Và tôi muốn đọc vài Lời phước hạnh của Đức Chúa Trời. Và
trước khi chúng ta đọc Lời, chúng ta hãy trò chuyện với Ngài, với
đầu chúng ta cúi xuống chỉ một lát.
17 Lạy Cha kính yêu trên Trời, chúng con đến với Cha tối nay,
có lẽ chỉ mệt mỏi một chút trong thân thể, nhưng, ồ, tinh thần
chúng con thật là tươi mới! Những dấu hiệu của Đức Chúa Trời
hằng sống, rằng Ngài đang ở với chúng con, và ban phước cho
chúng con, và ban cho chúng con những điều mà Ngài đã hứa,
sự dồi dào, dư dật quá bội, trên hết thảy những gì chúng con có
thể làm hoặc suy tưởng. Và nếu chúng con được ơn trước mặt
Ngài, nhờ lòng tin vào Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus, chúng con
cầu xin tối nay rằng Ngài sẽ lại thăm viếng chúng con lần nữa
với bội phần của Thánh Linh Ngài. Xin cho Nó được tuôn tràn
ra trong quyền năng vĩ đại và phân phát trên mỗi người ở đây,
để họ tin Phúc âm và nhận được Quyền năng của Thánh Linh
trong đời sống mình. Xin cứu những ai mà có thể cứu được tối
nay, Chúa ôi, và chữa lành cho những người đã sẵn sàng cho sự
chữa lành. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
18 Và khi chúng con nhìn thấy dân sự đang chen lấn, đứng ở
các cửa ra vào, hàng trăm người quay ra khỏi ngôi nhà thờ nhỏ
bé, điều đó nhắc chúng con nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Rằng, trong
những ngày đó khi Ngài đã thăm viếng chúng con ở đây trong
hình hài xác thịt, dân chúng đã đến thật là đông đúc, thậm chí họ
không thể đưa đượcmột người bịnh đến gần Ngài, và phải mang
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anh ta dòng qua mái nhà để vào. Và chúng con cầu nguyện, Đức
Chúa Trời ôi, rằng tối nay, rằngmọi người đã phải chen lấn trong
cách này sẽ được phần thưởng nhưngười đàn ông kia.

19 Xin ban phước Lời Ngài khi chúng con đọc Nó. Và cầu xin Nó
là Ngọn đèn, Ánh sáng cho đường lối chúng con. Vì chúng con
cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

20 [Người nào đó nói với Anh Branham—Bt.] Không. Rosella
Griffith à? [“Vâng.”]

21 Tôi vừa mới được báo lại ngay bây giờ rằng cô gái mà tôi đã
ghé thăm vào sáng nay…một người nghiện rượumà đã được gọi
ra trong buổi nhóm tại Chicago. Đó là lúc cô ta đang ngồi trên
ban công thì Đức Thánh Linh đã phán với cô và bảo cô là người
nghiện rượu. Và năm bác sĩ nổi tiếng ở Chicago đã từ chối cô ấy.
Hội Chống Nghiện Rượu đã từ chối cô ấy. Và cô đã được gọi ra, vì
CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Cô đã được chữa lành. Từ đó trở đi cô đã
không bao giờ thèm uống rượu nữa.

22 Vàmột phụ nữ trẻ khác ở ban công phía trên cô ấy, đó là một
trong những người bạn của cô, họ đã sống ở Thành phố Calumet.
Nếu người nào biết được thành phố đó như thế nào, đó là ranh
giới nơi mà tồi tệ hơn ở Paris, nước Pháp, mọi thứ tội ác đang
xảy ra ở đó. Và bảo cô rằng cô là một người bán ma túy, và cô là
một người khiêu vũ với Fred Astaire. Và cha của cô rất phẫn nộ
về điều đó. Nhưng cô đã đứng lên và nói, “Bố ơi, người đàn ông
đó hoàn toàn đúng.” Bây giờ cô ấy đã kết hôn, cô gái trẻ, và đang
trên đường, giảng Phúc âm, với chồng củamình.

23 Rosella là một nhân viên truyền giáo, phục vụ cho mọi buổi
nhóm ở nhà tù vàmọi thứmà cô có thể vào được, nói cho những
người nghiện rượu biết rằng có một nguồn hy vọng, và điều đó
ở trong Đấng Christ.

24 Cô cómột gánh nặng rất lớn đó là chamình. Ngày hôm trước,
trong một cuộc phỏng vấn riêng tư, mười phút, cô gái đã trở
thành một ủng hộ viên nhất định của các buổi nhóm, trong bốn
hay năm năm qua, mà cô đã kể cho tôi, trong một bản báo cáo
mười phút ít ỏi, trong đoạn giới thiệu, trong cuộc phỏng vấn đó,
mà đã nói, “Anh Branham, bất luận điều gì anh làm, tôi nặng
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lòng kinh khủng về cha tôi. Ông ấy yêumến anh, nhưng ông thật
sự khôngmuốn đến với Đấng Christ.”
25 Tôi nói, “Rosella, Đức Chúa Trời biết cách làmviệc đónhư thế
nào. Ngài biết cách để làm cho ông ấy tin.”
26 Và giờ đây tin tức cho biết ông đã được chôn dưới hầm mộ
bằng đá vôi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ông ấy.
27 Chúa ôi, theo như lời nói ở miệng cô con gái trung tín đó,
và ông ấy đã bị giữ dưới đó, mà có thể chết dưới nó; Đức Chúa
Trời ôi, xin ban cho ông sẽ không chết, nhưng linh hồn ông ấy
sẽ ngước lên và nhớ rằng Ngài là Đức Chúa Trời Đấng có thể đáp
lại lời cầu xin ở dưới đống đá vôi, giống như Ngài đã làm trong
bụng cá voi, hoặc trong lò lửa hực, hay trong hang sư tử. Ngài
vẫn không hề thay đổi. Xin mang ông ta ra khỏi, Chúa ôi, là một
Cơ-đốc nhân đã được rửa sạch. Chúng con biết rằng mọi sự hiệp
lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Và chúng con cầu xin rằng đây
sẽ làmột trong những sự đó, khi chúng con giao phó nó choNgài,
trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
28 Trong việc đọc Lời tối nay, trong Sách Các Vua Nhì, tôi muốn
đọc trong chương thứ 2, chỉ một đoạn trích ngắn, để tìmmột bối
cảnh, ý Chúa.

Và xảy ra, rằng khi CHÚAmuốnđemÊ-li lên tới trời trong
một cơn gió lốc, Ê-li đi với Ê-li-sê từ Ghinh-ganh.

Và Ê-li nói với Ê-li-sê rằng, Ta xin ngươi, ngươi hãy đợi
ở đây; vì CHÚA đã sai ta đi đến Bê-tên. Và Ê-li thưa với
người rằng, Tôi chỉ CHÚA hằng sống, và chỉ linh hồn thầy
mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người
đi xuống Bê-tên.

Và các môn đồ của những tiên tri…đã ở đó tại Bê-tên
đến với Ê-li-sê, và nói với người rằng, Anh có biết rằng
ngày nay CHÚA sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?
Và người đáp, Vâng, ta biết điều đó; hãy làm…các anh hãy
làm thinh.

Và Ê-li nói với người, Ê-li-sê rằng, Ta xin ngươi, hãy đợi
ở đây; vì CHÚA đã sai ta đi đến Giê-ri-cô. Và người lại thưa
rằng, Tôi chỉ CHÚA hằng sống, và chỉ mạng sống thầy mà
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thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đã
đi đến Giê-ri-cô.

Và các môn đồ của tiên tri…ở đó tại Giê-ri-cô đến gần
Ê-li-sê, và nói với người rằng, Anh có biết rằng ngày nay
CHÚA sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Và người
đáp, Vâng, ta biết; hãy làm…các anh hãy làm thinh.

Và Ê-li nói với người, rằng, Hãy đợi ở đây, ta cầu xin
ngươi, vì CHÚA đã sai ta đi đến Giô-đanh. Và người thưa
rằng, Tôi chỉ CHÚA hằng sống,…và chỉ mạng sống thầymà
thề rằng, tôi sẽ chẳng hề lìa khỏi thầy. Vậy hai người tiếp
tục đi.

29 Cầu xin Đức Chúa Trời gia ơn phước Ngài trên Lời Ngài. Đề
tài của tôi đêm nay là: Người Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi. Và tôi
sẽ cố hết sức để nói ngắn gọn, bởi vì chúng ta có một hàng người
xin cầu nguyện lớn sẽ diễn ra chỉ trong một ít phút nữa, nhưng,
thật sự đem đến cho anh em một cái nhìn ngắn ngủi về thời đại
chúng ta đang sống.

30 Chúng ta nghe tiếng kêu xin này trên ra-đi-ô, và ở nhiều nơi
khác nhau, và đến từ những tấm lòng chân thành, “Lạy Chúa, xin
ban cho chúng con sự phục hưng trong thời đại chúng con.” Và
từ những bức thư từ các Cơ-đốc nhân trên khắp thế giới, chúng
ta nghe tiếng kêu đó, và nó đã làm điều gì đó với tấm lòng của
anh em. Nó đang hà hơi. Nó đang nâng tinh thần lên. Nó làm cho
phấn khích, cho linh hồn, để nghe dân sự của Chúa kêu cầu sự
phục hưng.

31 Và Đức Chúa Trời đã hứa rằng, “Nếu những người được kêu
gọi bởi Danh Ta sẽ nhóm nhau lại và cầu nguyện, thì Ta ở trên
Trời sẽ nghe.”

32 Và vì vậy, tối nay, chúng tôimuốn suy nghĩ về điều đó. Và nên
nhớ, rằng, ở giữa tất cả lời kêu xin này, Đức Chúa Trời không
thể ban đến sự phục hưng cho đến khi Ngài đã có những con
người trong khuônmẫuđểnhận lấy nó. Chúng ta không thể có sự
phục hưng cho đến khi chúng ta trở thành những người, những
người được Đức Chúa Trời gọi, những người được Đức Chúa Trời
huấn luyện, mà không phải là được đào tạo ở các trường thần
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học và giáo dục, nhưng là những người mạnh mẽ về đức tin,
mà Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng trong trường huấn luyện gian
khổ của Ngài. Những con người mà không sợ đối mặt với lửa!
Những người mà đã bước vào trong sự Hiện diện của Đức Chúa
Trời; và biết quyền năng của Ngài, và biết quyền vô sở bất năng
của Ngài, và biết quyền năng chữa lành của Ngài! Một số người
mà đã được huấn luyện để nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống!
Thật tốt để huấn luyện họ bằng Lời, nhưng, “Văn tự làm cho chết;
Thánh Linh ban cho Sự Sống.”
33 Và trước khi chúng ta có thể có buổi nhóm phục hưng này,
Đức Chúa Trời phải kêu gọi và huấn luyện những người, những
người được Đức Chúa trời huấn luyện, để thực hiện Sứ điệp này.
Và họ không quan tâm đối thủ là ai. Họ sẵn sàng đi vào lò lửa
hực trong sự chiến thắng, hoặc vào hang sư tử, hay có thể là bất
cứ nơi nào. Họ sẵn sàng để đi, bởi vì họ đã ở trong sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời, và biết Ngài hiện hữu. Bất luận chiến thắng
hay thất bại, họ vẫn đứng vững. Đó là cách huấn luyện của Đức
Chúa Trời đối với con người. Và rất lạ khi nghĩ rằng Đức Chúa
Trời sẽ làm điều đó, rằng Đức Chúa Trời huấn luyện người của
Ngài giống như vậy, nhưng Ngài lại làm. Anh em biết, chúng ta
cómột bài hát cổ chúng ta thường hát:

Một số người đi qua các dòng nước, một số
người đi qua lũ lụt,

Một số người vượt qua những thử thách nặng
nề, nhưng tất cả đều đi qua dòng Huyết.

34 Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Ngài vượt qua những thử thách
to lớn, để thanh lọc họ. Và đôi khi phải mất nhiều năm để làm
điều đó. Còn như đối với chính tôi, tối nay, tôi tin rằng ngay bây
giờ Đức Chúa Trời đang huấn luyện những người như vậy để
đương đầu với chiến tuyến, những người mà đang trải qua, và,
thời gian, đã rúng động từ những bước chân của họ. Đôi khi có
vẻ như toàn bộ sự việc đang thất bại, nhưng tuy nhiên, giữa mọi
sự đó, họ biết rằngĐức Chúa Trời hằng sống và cứ hướng về phía
trước, cứ tiến lên.
35 Và nhiều người đang cầu nguyện cho sự phục hưng, tôi tự
hỏi nếu đôi khi họ, nếu những người mà đang cầu nguyện, nếu
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như những lời cầu nguyện của chính họ không ngăn chặn nguồn
phước hạnh. Khi họ hèn nhát và sợ tin cậy Đức Chúa Trời, sợ
nhận lấy Ngài ở Lời Ngài, sợ phải tin rằng Ngài vẫn sống ngày
hôm nay, khi Kinh Thánh của Ngài nói một cách rõ ràng, rằng,
“Ngài hômqua, ngàynay, và chođếnđời đời khônghề thayđổi.”
36 Đức Chúa Trời không kêu gọi, rất ít khi, những người thông
minh, người học thức, người thông thái. Họ làm phần việc của
họ, và họ là những người vĩ đại. Nhưng thường thường khi Đức
Chúa Trời muốn công việc được thực hiện, Ngài kiếm người nào
mà hầu như không biết bảng chữ cái ABC của mình. Tìm kiếm
lời Kinh Thánh. Hãy nhìn qua lịch sử. Những người mà dành
cho Đức Chúa Trời không phải là những người học thức cao,
nhưng là những người, ồ, không có học thức gì, chỉ có một sự
ham muốn trong lòng họ là được hầu việc Đức Chúa Trời. Ngài
đã kêu gọi người cày ruộng, người chăn chiên, người đánh cá,
thợ săn, những người mà sống giữa thiên nhiên. Trong sự yên
tĩnh và thanh bình của thiên nhiên, ở đó Đức Chúa Trời có thể
phán với họ. Và đó là ngườimàNgài kêu gọi.
37 Và nếu họ thấy rằng, khi Ngài kêu gọi một người có học thức
cao, người đó cuối cùng cũng quay trở về với những quan niệm
thuộc về trí tuệ của mình. Và sau một thời gian ngắn, khi nó bắt
đầu làm việc với hiện tượng, người đó quá lẫn lộn với các dân
của thế giới, để chấp nhận như vậy. Cho nên, rốt cuộc dẫn anh
ta đến với một giáo phái, và tiếp tục đi ra và làmmột nhà truyền
đạo. Và điều đó ổn thôi, và tôi không có gì phản đối người mà sẽ
làm thế.
38 Nhưng khi Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn sàng để làm điều gì
đó trong lĩnh vực siêu nhiên, thì Ngài thường lấy một người mà
Ngài có thể đặt sự tin cậy của Ngài vào đó, và xức dầu cho người
đó và sai người ra đi, và người đó không sợ công việc. Đó là loại
người mà chúng ta cần ngày hôm nay; không phải là những học
giả chải chuốt, nhưng là những người biết Đức Chúa Trời trong
Quyền năng sống lại của Ngài.
39 Chẳng hạn, có một người trong Kinh Thánh, tên là Môi-se,
ông đã trải qua mọi sự huấn luyện nghiêm khắc. Ông biết tất cả
về hệ thống thần học. Ông biết mọi điều mà ông nên biết. Ông…



10 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Nếu ông cần một sự giáo dục nào, thì ông đã có thể dạy dỗ cho
các bậc thầy ở Y-sơ-ra-ên, hoặc, ở xứ Ai Cập. Ông đã không cần
một điều. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông đã học được
tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Tại sao, ông có thể dạy
những học giả của họ. Ông có thể dạy những nhà khoa học của
họ, các sự việc. Ông là chìa khóa cho mọi vấn đề, khi nói đến tri
thức. Nhưng, tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã mất bốn mươi năm
để đánh bật tất cả những điều đó ra khỏi ông, ngoài kia trong
những bãi cát. Và khi ông ý thức được việc Đức Chúa Trời loại
bỏ mọi quan niệm tri thức ra khỏi ông, ở trong đồng vắng đó, là
lúc kim loại đã được chuẩn bị sẵn sàng để được đúc.

40 Đó là cách Đức Chúa Trời chọn người củaNgài và loại ra khỏi
họ tất cả sự sợ hãi và mọi học thức của họ, và lúc đó Người Thầy
Thợ Gốm vĩ đại sẽ đặt họ lên máy tiện và bắt đầu đúc họ trở lại.
Những công nhân, xứng đáng! Đó là người của Đức Chúa Trời.
Ai có thể huấn luyện con người tốt hơn Chính Đức Chúa Trời?
Hãy xem cách Ngài huấn luyện họ.

41 Chúng ta sẽ lại nghĩ đến một người khác, tên là Đa-vít. Đức
Chúa Trời đã huấn luyện Đa-vít khi ông còn là một cậu bé. Tiên
tri Sa-mu-ên đã đến và đổ dầu lên đầu ông, và xức dầu cho ông,
bởi vì Đức Chúa Trời dự định sẽ huấn luyện ông trở thành một
chiến binh dũng mãnh. Và hãy nhìn sự huấn luyện của Ngài ở
trên ông.

42 Cách đây một thời gian, tôi đã đọc, ở trên đây tại Nhà Máy
Green, nơi tôi thường đi đến cầu nguyện, chỗ mà Đức Chúa Trời
đã nói với Đa-vít, “Ta đã gọi ngươi ra khỏi đồng cỏ, từ nơi ngươi
đang chăn đàn chiên của cha ngươi ở ngoài đó, và Ta đã làm cho
ngươi nênmột danh lớnnhưdanh các bậc vĩ nhân trên đất.”

43 Và tôi nghĩ đến sự huấn luyện nghiêm khắc mà Ngài đã làm
với Đa-vít. Ngài không hề đào tạo ông quá nhiều như ở trường
nào đó, nhưng Ngài đã đào tạo ông trong ngôi trường của riêng
Ngài. Đa-vít là một tay thợ săn và là một người chăn chiên. Và
trong Thi thiên ông đã viết về những đồng cỏ xanh tươi và mé
nước bình tịnh, bởi vì ở đó ông đơn độc,mộtmình. Ông đã không
bị ô nhiễm bởi những thứ thuộc về thế gian.
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44 Đức Chúa Trời phải mang ông ra khỏi những thứ thuộc về
thế gian, để Ngài có thể làm cho ông yên tĩnh, để ông có thể lắng
nghe Đức Chúa Trời, Tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ ấy. Thế thì, một khi ở
trong sự tương giao với Đức Chúa Trời, ông trở nên ít sợ hãi. Lưu
ý rằng ông không hề sợ bất cứ ai nói gì; ông đã ở trong sự Hiện
diện của Đức Chúa Trời. Ông biết Đức Chúa Trời trong Quyền
năng sống lại của Ngài.
45 Và rồi, Đa-vít, chúng ta thấy ông. Một ngày kia, Đức Chúa
Trời cho phép một con gấu đến và bắt đi một con chiên trong
đàn của ông. Đa-vít chỉ đuổi theo con gấu đó. Không nghi ngờ gì
ông đã cầu nguyện, bởi vì sau đó ít lâu ông đã thú nhận điều đó.
Và ông đã cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời. Ông là người
trông nom con chiên đó. Ông không thể để mất con chiên đó. Và
ông phải cứu nó, bằng mọi giá. Và ông chộp lấy cái trành ném
đá nhỏ của mình, và đuổi theo con gấu và giết nó. Ông phải cứu
con chiên đó. Anh em có thấy Đức Chúa Trời đã huấn luyện ông
để làm gì không?
46 Đức Chúa Trời muốn những người chăn của Ngài phải cứu
lấy chiên, bất chấp điều người đó phải được kêu gọi và người đó
phải trải qua. Hãy cứu chiên!
47 Rồi Ngài đã thấy rằng Đa-vít dũng cảm đánh thắng con gấu,
vì thếNgài đã tăng sứcmạnh của con thú lên nhiều hơnmột chút
nữa, và Ngài đã đưa đến một con chiên…một con sư tử và lấy đi
một trong những con chiên.
48 Và con sư tử là một con thú hung dữ. Ồ, ở châu Phi, khi tôi
đang đi săn chúng…Một con sư tử có thể giết chết mười người
trước khi bạn có thể nói, “Jack Robinson.” Ồ, một con thú lớn,
đầy sức mạnh! Chỉ với một tiếng gầm rống to lớn và, thật sự,
nhiều người bị mất mạng. Và người nào mà chết dưới sức mạnh
cuả sư tử sẽ chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào. Thật là hoảng
sợ như vậy, khi nghe tiếng gầm rống của nó. Những bàn chân
khổng lồ của voi mamút, chỉ trong vòngmột giây, nó có thể dẫm
nát cả tá người.
49 Và hãy suy nghĩ, về một cậu bé! Kinh Thánh nói rằng cậu ấy
thì “hồng hào.” Điều đó có nghĩa là cậu chỉ là một…chỉ là một
anh chàng nhỏ bé, với một cái trành ném đá nhỏ. Anh em biết
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đó là cái gì không, một miếng da nhỏ với một sợi dây ở mỗi bên.
Và một con sư tử đói ăn, với cái miệng nó còn mùi máu, chạy
đến và vồ lấy một con chiên. Đa-vít ngước mắt lên với Đức Chúa
Trời, và thưa rằng, “Con không thể mất con chiên đó. Lạy Chúa,
xin giúp con.” Và ông đã đánh gục con sư tử, bằng cái trành ném
đá. Và khi con sư tử vùng dậy đánh lại ông, cậu bé đó, và con sư
tử thì nặng khoảng năm trăm pao, hoặc hơn thế nữa, còn cậu bé
thì nặng có lẽ bảy mươi hay támmươi. Cậu rút, con dao ra, khỏi
thắt lưng của mình. Và khi con sư tử vùng dậy, con sư tử mà giết
chết mười người chỉ trong vòng hai cái đập, cậu đã tóm lấy bờm
của nó và giết chết nó.

50 Thật can đảm! Đức Chúa Trời khôngmuốn những người hèn
nhát. Ngài không thể dùng anh em nếu anh em sợ phải nhận Lời
Ngài và tin Ngài. Ngài muốn những người dũng cảm, sẽ không
quan tâm đến bất cứ điều gì khác trừ những điều Chúa phán.
Đó là loại người mà Ngài phải hành động với. Bất chấp những gì
giáo hội nói, điều gì mục sư nói, điều gì giáo hội ủng hộ; người
đó đứng về phía Đức Chúa Trời và sự công bình, và Lời Ngài.
Đó là những người mà chúng ta…Đức Chúa Trời sẽ ban những
ngày này cho sự phục hưng của Ngài mà con dân của Ngài đang
cầu xin.

51 Sau đó nhiều năm, khi ông đi đến gặp các anh mình ở ngoài
chiến trận, có một gã khổng lồ ở đó, những ngón tay dài hơn ba
mươi lăm phân. Và gã khoác lác, và nói rằng, “Bây giờ hãy cử
một người nào đó ra chiến đấu với ta. Nếu các ngươi thắng ta,
ta sẽ đầu hàng, và ngược lại, chúng ta sẽ làm đầy tớ.” Ai sẽ đầu
hàng, dĩ nhiên, sẽ là người thua cuộc.

52 Đó là cách mà ma quỷ thích làm. Khi nó nghĩ rằng nó có lợi
thế hơn bạn, nó sẽ bảo với bạn, “Ngươi không thể đối phó với
việc đó. Ngươi không thể giảng sự chữa lành Thiêng liêng ở giáo
hội Giám Lý, giáo hội Báp-tít.” Ồ, quý vị những thầy giảng Giám
Lý cứ nắm giữ Chúa một lần, và thấy các bạn có thể hay không.
Ừ-m. Các bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó với hệ thống
thần học mà họ dạy. Các bạn phải nắm giữ Chúa và biết Ngài
hiện hữu.
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53 Người ta nói, “Những người Ngũ Tuần.” Cách đây vài năm,
có một nhóm người đứng ở góc phố, thậm chí họ không thể vào
được một—một tòa nhà. Nhưng anh em có đọc tạp chí Life, ngày
hôm kia không, người ta đã nói gì về họ? Đó là một trong những
hiện tượng lớn nhất từng được biết đến trong thời đại này, là sự
dấy lên của hội thánh Ngũ Tuần. Chắc chắn. “Và họ đã đem số
người trở lại đạo trong một năm nhiều hơn tất cả các giáo hội
còn lại, đã làm.” Đó là điều mà tạp chí Life đã nói. Tại sao? Họ
có thể đã pha trộn vào một số điều, nhưng, thưa anh em, họ rất
dũng cảm; đứng ngoài đó, ngược lại, và gọi đen là “đen” và trắng
là “trắng.” Cuối cùng khi phong trào phục hưng vỡ ra, nó sẽ vỡ
ra ở giữa họ. Anh em hãy xem và thấy có phải như vậy không.
Chúng sẽ được giải quyết,một trong những ngày này.
54 Còn, Đa-vít. Khi Sau-lơ mặc áo giáp của mình cho ông, và
nói, “Đa-vít, nếu ngươi sẽ chiến đấu với gã khổng lồ này,” nói, “ồ,
ngươi chẳng là gì cả, chỉ là một đứa trẻ, còn hắn đã là chiến binh
từ thời trẻ, làm sao ngươi thắng nổi hắn?”
55 Chúng ta hãy lắng nghe chàng trai trẻ Đa-vít này. Anh em
thấy, người đã không nói như thế này, “Hỡi Sau-lơ, thưa quý ngài,
thưa ngài. Cha tôi đã gởi tôi đến trường tiểu học, trung học phổ
thông, rồi trường đại học. Tôi đã có bằng Tiến sĩ Triết. Tôi—tôi—
tôi được trang bị để làm việc này. Tôi là một người thông minh.”
Người đã không bao giờ nói như thế.
56 Người nói, “Thưa chúa tôi,” người nói, “khi tôi đang đi chăn
chiên cho cha tôi ở ngoài đồng, một con gấu đã đến và tha đi một
con, và tôi đã giết nó. Rồi một con sư tử đến và bắt đi một con,
tôi đã đánh gục nó. Và khi nó vùng dậy, tôi đã giết nó.” Và người
nói, “Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi khỏi móng vuốt của con gấu
và con sư tử, cũng có thể giải cứu tôi khỏi bàn tay của người Phi-
li-tin không chịu cắt bì kia.” Một người đã được Đức Chúa Trời
tôi luyện!
57 Sau-lơ đứng ở đó có đủ cả sự huấn luyện mà bất cứ người
đàn ông nào có thể có, để biết cách chiến đấu. Đa-vít không biết
gì về gươm. Người chẳng biết gì về cái khiên. Ồ, Sau-lơ đã đến
và mặc bộ áo giáp to lớn của mình cho người, và cậu bé Đa-vít
hầu như không thể bước đi nổi. Họ thấy rằng bộ vét-tông giáo
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hội đó không thích hợp với người của Đức Chúa Trời; chỉ làm
cho ông bị nghiền nát. Và tất cả những tín điều và các thứ của
chúng ta sẽ không bao giờ xứng hợp với công cụ của Đức Chúa
Trời nơi xa kia.

58 Ồ, thật chúng ta có thể tiếp tục, và nói nhiều, về nhiều
điều khác nhau. Nhưng, hãy đến thẳng với đề tài của chúng ta,
nhanh nào.

59 Ê-li ngày càng già, và ông biết rằng chẳng còn bao lâu nữa
ông sẽ phải rời khỏi thế gian. Và Đức Chúa Trời đã tìmmột người
mà là người chân thật, đó là một người tốt. Tên người là Ê-li-sê.
Bây giờ, nếu anh em chú ý, một trong hai người tên là Ê-li còn
người kia là Ê-li-sê.

60 Bấy giờ, người chẳngđi xuống trong các lớp, và vânvân, và đi
tìm trong các trường thần học, và đi lên trong các trường trung
học lớn của thời đó. Ông đã làm gì? Ông đi vào cánh đồng và
tìm thấy một người đang cày với mười hai đôi bò. Điều gì? Ê-li-
sê, người đang cày ruộng, biết cách đánh giá cao một đường cày
thẳng. Và ông biết nếu ông quay lại nhìn lui, ông sẽ làm hỏng
con đường. Và Đức Chúa Trời biết rằng một người mà biết cách
cày một luống cày thẳng thớm, thì phải biết là không được đặt
taymình lên cái càymà còn quay lại nhìn lui. Ngài không hề chờ
đợi cho đến khi ông có được học vấn của mình, cứ lúc lắc dọc
con đường. Ông chỉ giết một con bò và làm một vật tế lễ, và đã
bắt lấy áo choàng của Ê-li, ngay khi nó được ném ngang người
ông. Ông đã sẵn sàng, vui lòng. Đức Chúa Trời biết Ngài có thể
làm cho ông có năng lực.

61 Bấy giờ, Đức Chúa Trời phải cho ông sự huấn luyện nào đó.
Ngài đã dạy ông cách theo dõi luống cày, với mười hai ách bò, và
một người cày với chúng. Ngài đã dạy ông một số sự kiên nhẫn,
và làm thế nào để kiên nhẫn, và huấn luyện cho những con bò
đó đi thẳng hàng.

62 Ngài phải huấn luyện cho một số người, về sau này; giữ họ
cứ đứng trên Kinh Thánh, trên Lời, theo đường lối của Đức Chúa
Trời, ở lại đúng trong hàng lối.
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63 Và, rồi, thậm chí Đức Chúa Trời đã dạy cho ông một chút.
Người nói, “Bây giờ ngươi hãy chờ ở đây, vì ta sẽ đi đến—đến
Ghinh-ganh. Chúa đã gọi ta.”
64 Và nhà tiên tri, sau khi cảm nhận được Quyền năng ở trên
mình, qua chiếc áo choàng của Ê-li, ông nói, “Như Chúa hằng
sống chứng giám, và chừng nào thầy còn sống, tôi sẽ không lìa
khỏi thầy.”
65 Vậy họ đi tiếp đến Ghinh-ganh, là nơi—nơi Cơ-đốc nhân đến
xưng tội và chịu phép báp-têm. Và rồi người lại nói, “Bây giờ cứ
ở lại đây. Điều này là khá tốt rồi. Ngươi đã xưng tội và chịu phép
báp-têm. Điều này là đủ rồi. Ta sẽ đi lên đến Bê-tên,” có nghĩa là,
“nhà của Đức Chúa Trời.”
66 Bây giờ, điều đó ắt hẳn ổn đối với nhiều giáo sư. “Ồ, tôi đã
gia nhập giáo hội và có được sự thông công. Tại sao không cứ ở
lại đây?”
67 Nhưng, hãy lắng nghe, Ê-li-sê đã không nghĩ cách đó. Ông
đã cảm nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời rồi. Ông biết
có nhiều hơn nữa dành cho ông. Vì vậy ông nói, “Nguyện Đức
Chúa Trời hằng sống chứng giám, hễ khi nào thầy còn sống, tôi
sẽ không lìa khỏi thầy.” Ồ, tôi thích điều đó làm sao!
68 Và ông đi lên, Bê-tên, đến nhà của Đức Chúa Trời, và ở đó
ông tìm thấy một nhóm các học giả. Họ đều là những thầy giảng
được đào tạo tốt, và họ đã đến gần ông và nói với ông, nói, “Thưa
ông, ông biết gì không? Ông hiện ở trong tình huống tồi tệ. Ông
có biết là Ê-li sẽ được cất lên khỏi ông không? Ông ấy đã quá già.
Ông ấy không thể sống lâu hơn. Ê-li sẽ được cất lên, còn ông thì
sẽ đứng đó nhưmột kẻ cuồng tín.”
69 Để tôi kể cho anh em nghe đôi điều lúc này. Một người mà đã
từng nếm biết Đức Chúa Trời, sẽ không bằng lòng, hoặc, không
thể hết khát ở một bể nước nhân tạo. Người ấy không thể làm
việc đó. Ở đó, tất cả hệ thống thần học của họ mà họ học được ở
các trường tiên tri, sẽ không chặn được cơn khát của người thuộc
vềĐức ChúaTrời, ngườimàđã có sựnếmbiết Đức ChúaTrời.
70 Và họ sẽ không ngừng thuyết phục người đó rằng, “Ồ, anh
nên ở lại đây. Và, ồ, trong vòng sáu tuần chúng tôi sẽ cho anhmột
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bằng Tiến sĩ Triết học. Và, anh biết đấy, sẽ không lâu lắm, cho đến
khi anh mất khoảng bốn năm huấn luyện ở đây, rồi chúng tôi sẽ
cho anh quyền được giảng. Anh biết đấy, nếu anh được chứng
minh là ổn, chúng tôi sẽ gởi anh đến giáo phái của chúng tôi.”
Điều đó sẽ không thỏamãn người của Đức Chúa Trời. “Chúng tôi
sẽ huấn luyện anh trở thành mục sư, nếu anh chỉ ở lại đây với
chúng tôi khoảng bốn hay năm năm.”
71 Người không có thời gian cho loại công việc đó. Người đang
trên đường đi đến Nguồn đó. Ông đã vượt qua đó. Ông đã nếm
trải được Thiên đàng trong linh hồnmình.
72 Và người đó nói, “Ông có biết thầy của ông sẽ được cất đi
không?”
73 Và lắng nghe ông đã nói gì. “Vâng, tôi biết điều đó. Nhưng xin
các ông hãy yên lặng.” Nói cách khác, “Đừng phí hơi. Đừng cố nói
với tôi về điều ấy nữa. Đừng cố bảo với tôi những gì tôi đang làm.
Tôi biết tôi đang đi đâu và sau đó sẽ làm gì.” [Anh Branham vỗ
tay ba lần—Bt.]
74 Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta những người đàn ông như
thế, những người được Đức Chúa Trời huấn luyệnmà không biết
lắc lư sang bên này hoặc lúc lắc sang bên kia.
75 “Tôi biết tôi đang đi đâu. Và đừng nói với tôi về điều đó. Cứ
làm thinh đi. Đừng cố làm tôi nản chí, bởi vì nó sẽ chẳng có ích
gì đâu.”
76 Ô, nếu những người mà đã được cầu nguyện cho cũng có
được sự can đảm như vậy!
77 “Ô, thời kỳ của phép lạ đã qua. Điều đó không có thật. Bạn
nhìn xem, bạn sẽ bị đau trở lại.”
78 “Hãy nín lặng. Đừng nói gì với tôi về chuyện đó. Tôi sẽ tiếp
tục bước tới. Sự phục hưng sẽ đến. Đức Chúa Trời đã hứa điều
đó.” Ồ, hỡi những con trai của Đức Chúa Trời, hãy tiến xa hơn
vào bầu khí quyển đó nơi xa kia, không sợ hãi. Không sợ! Nắm
chắc lấy Đức Chúa Trời ở Lời Ngài.
79 “Tôi biết người—người sẽ được cất lên. Nhưng đó không phải
là điều mà tôi…Các ông chẳng có gì ở đây để hấp dẫn tôi. Tất cả
các bằng cấp của các ông và bằng Tiến sĩ Triết, và Cử nhân Văn
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chương, và tất cả các thứ này, đều không thỏamãn được tôi. Hãy
nín lặng đi.”

“Ồ, ông sẽ bị kiệt sức ở đó.”
80 “Ồ, nếu tôi kiệt sức, hãy để tôi kiệt sức. Tôi đang trên con
đường củamình.” Tiếp tục, ông đang đi tiếp.

“Ngươi không thể vượt qua điều đó được.”
81 “Tôi biết tôi không thể vượt qua, nhưng Đức Chúa Trời sẽ
mang tôi qua,” ông nói.

“Ồ, Ê-li-sê sẽ đi đến Giô-đanh.”

“Tôi sẽ đi với người.”

Đức ChúaTrời đòi hỏi sôngGiô-đanh trongmỗi đời sống.
82 Vì thế, Ê-li-sê đến gần. Nói, “Này, Ê-li-sê…” Ê-li nói với Ê-li-sê,
“Ngươi chỉ là một người trẻ tuổi,” có thể điều gì đó giống như thế
nầy, “và ngươi thật sự chẳng có học vấn gì cả.” Vị tiên tri già đã cố
gắng thử thách ông. Người nói, “Ngươi chỉ là một người trẻ tuổi.
Ngươi không có nhiều học vấn. Tại sao, ngươi không…Ấy là, thật
ra, ngươi chưa có sự giáo dục ngữ pháp ở trường. Việc duy nhất
mà ngươi biết là cách cày ruộng. Vậy tốt hơn là ngươi nên ở lại
đây, và ngươi có thể lấy bằng Cử nhân Văn chương. Hiểu không?
Ngươi nên ở lại đây và nhận tấmbằng củamình.”
83 Nhưng Ê-li-sê không, con người đó đã từng chạm vào Đức
Chúa Trời, cảmnhậnQuyềnnăng của sự xức dầu đó ở trênmình.
Ông nói, “Nguyện Đức Chúa Trời chứng giám, và hễ chừng nào
thầy còn sống, tôi sẽ không lìa khỏi thầy.” Ông đã có mục đích.
Ông đã nhìn thấy khải tượng. Ông biết điều gì sẽ xảy ra.
84 Và cả hai người đã đi xuống Giô-đanh. Giô-đanh có nghĩa là
“sự chết.” Họ đứng ở đó, một người già vàmột người trẻ. Điều đó
thật sự tượng trưng cho Đấng Christ và Hội thánh của Ngài. Và
họ đứng đó, bên sông Giô-đanh. Nó ở đó, chảy xuống từ những
ngọn đồi xứ Giu-đa, những tiếng róc rách lớn ầm ĩ như thế. Và
Ê-li-sê, với mái tóc bạc dài xuống tận lưng, và đôi mắt già nua đã
mờ nhìn sang mé bên kia sông Giô-đanh…Còn người trai trẻ thì
quan sát mỗi cử động mà ông đã tạo nên. Một người, người trẻ,
đang chờ đợi một khải tượng, để thực hiện ý chỉ của Đức Chúa
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Trời. Người kia sắp về Nhà. Cả hai đều ở tại sông Giô-đanh. Ê-li-
sê, đối với ông…Ông đang đi về Nhà.
85 Ê-li-sê đã có một cuộc đời cay đắng. Nữ thầy giảng ở dưới đó
đã làm cho đường đi của ông trở nên khó khăn, Giê-sa-bên và A-
háp. Và những hòn đá và tất cả những điều ông đã trải qua! Ê-li
đã trở nên mệt mỏi. Và ông biết rằng ông đã đánh trận tốt lành
và đã xong sự chạy. Chỉ còn băng qua sông Giô-đanh là ông được
nghỉ ngơi.

NhưngÊ-li-sê đang trông đợi ThánhLinh đó ở trên ông.
86 Vì vậy, nếu anh em để ý, mọi người tin, khi anh em đến một
chỗ mà anh em phải bán tháo, anh em sẽ cảm thấy những làn
sóng lạnh lẽo của sông Giô-đanh vỗ vào chân mình. Anh em sẽ
vượt qua, hay không?Giô-đanh là “sự phân rẽ,” sự phân rẽ.
87 Vàđứngphía sau trên đồi là những thầy giảng nầy, tuy nhiên,
nói to với Ê-li-sê, “Anh không nên vượt qua. Anh sẽ đi qua bằng
thuyền.” Anh em nghe họ nói không, tuy nhiên, đó là những lời
bình luận, ngày hôm nay.
88 Ồ, Ê-li-sê nói, “Nếu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và đó
là tiên tri của Ngài, tôi phải thay thế chỗ của người, và tôi cần
thần linh của người để làm việc đó, tôi không cần trường của
họ. Nếu trường của họ muốn làm điều đó, họ đã thế chỗ của ông
ấy. Nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm điều đó, và tôi cần
thần của ông ấy.”
89 Nếu các nhà trường của các giáo hội sẽ thay thế, và Quyền
năngmàĐức Chúa Jêsus ban cho, thì họ đã nhận lấy nó, cách đây
nhiều năm rồi; Giám Lý, Báp-tít, Công giáo, Trưởng Lão. Nhưng
nó sẽ không bao giờ làm điều đó.
90 Hãy nhận lấy Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ! Và anh
em sẽ băng qua sông Giô-đanh, của mọi giáo phái phía sau nó,
cùngmọi thứ khác, và đứngmộtmình với Đức Chúa Trời.
91 Vì vậy, ông đã đứng với người ở Giô-đanh. Ê-li-sê nhìn lên ở
đó, biết rằng, nơi nào đó bên kia sông, Đức Chúa Trời sẽ gặp ông.
Và ông đã cởi áo dài của mình ra, và ông nhìn quanh đến người
trẻ. Và ông đập sôngGiô-đanh. Và khi ông làm thế, sôngGiô-đanh
mở ra. Và họ đã đi bộ qua, trên đất khô.
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92 Thấy đó, sông Giô-đanh không phải là quá tồi tệ, chút nào,
nếu cóĐiều gì đó xảy đến với anh emđểmở ra lối đi.

93 Ồ, khi họ đụng đến bên kia bờ sông! Thấy có một con ngựa
và một cỗ xe ngựa bị mắc vào trong bụi cây. Nhà Vua của muôn
vua đã gởi đoàn xe hộ tống Ê-li về Nhà. Điều đó đã chấm dứt, đối
với Ê-li. Ông đã trải qua đủ mọi sự, khoảng tám mươi mấy năm,
làm ầm ĩ với mọi người dưới đó, và có…trải qua những sự đói
khổ và đấu tranh, và mọi sự khác. Ông đã sẵn sàng để về Nhà.
Và ông đã nhìn quanh tìm Ê-li-sê.

94 Và Ê-li-sê muốn nhìn thấy một khải tượng. Ồ, ông đã có mọi
trường lớp, phía sau đó ông có thể ngừng lại. Họ không tìm thấy
nơi nào cả. Đức Chúa Trời sẽ huấn luyện ông bằng cách riêng
của Ngài. Vì thế khi ông nhìn khắp chốn đó, nhìn, tất cả—tất cả
các bụi cây bị mắc vào quanh ở đó, các xe bằng Lửa và ngựa Lửa
này, nó đã làm một điều gì đó với Ê-li-sê. Ông đã nhìn thấy khải
tượng. Vâng, thưa anh em!

95 Và khi Đức Chúa Trời cất Ê-li lên, thì ông đã trở lại với Thần
gấp bội phần. Ông đã sẵn sàng cho sự phục hưng lúc đó.

96 Lưu ý con người ấy lúc đó, chỉ là một tay thợ cày trước đó.
Đức Chúa Trời đã làm cho tên tuổi ông trở nên bất tử. Tất cả
các tiên tri đứng chung quanh, nhìn xem ông, phải cúi đầu dưới
chân ông bởi vì ông cóQuyềnnăng củaĐức Chúa Trời ở trên ông.
[Anh Branham gõ trên bục giảng ba lần—Bt.]

97 Sẽ đến một thì giờ khi mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho cả thế
giới phải cúi đầu dưới chân của những người nam và những
người nữ đã gieo mình xuống và vượt qua sông Giô-đanh, và
phân rẽ…chính họ, ra khỏi những điều thuộc về thế gian. Thưa
anh chị em, tối nay, bất luận anh chị em làm gì, bất luận anh chị
em suy nghĩ gì, hãy vượt qua sông Giô-đanh với Chúa. Hãy tiếp
tục vượt qua và phân rẽ ra, để lại thế gian này ở đằng sau. Hãy
để Đức Chúa Trời huấn luyện anh em thành những người hầu
việc của riêng Ngài. Chúng ta đang sống trong thời kỳ trước buổi
nhóm phục hưng này, nhưng Chúa đang tìm kiếm, cố gắng tìm
thấy những tấm lòng.



20 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

98 Hãy nhìn xem. Ngài đã tìm được một người tên là Phao-lô, ồ,
một người tự xưng là dòng dõi Pha-ri-si. Nhưng Ngài đã phải làm
việc trên ông, giống như, trước khi ông trở thành một môn đồ.
Hãy xem những gì Ngài đã làm, trong suốt những thời kỳ qua,
cho con người. Ngài đã lấy họ và cất khỏi họ ra khỏi thuyết thần
học của họ. Và Phao-lô, ngay khi ông nhìn thấy khải tượng, ông
đã không đi lên Giê-ru-sa-lem, đến với Ga-ma-li-ên, vị giáo sư vĩ
đại, vĩ đại nhất trong Y-sơ-ra-ên, mà đã dạy ông. Ông đã không
bao giờ quay trở lại với ông ấy, để hỏi ý kiến ông ấy nữa. Tại sao,
ông đã không bao giờ thậm chí đi đến Giê-ru-sa-lem, trong mười
bốn năm về sau. Nhưng ông đã đi xuống Ai Cập, trong một buổi
nhóm cầu nguyện. Và ở đó Đức Chúa Trời đã cho ông viết nhiều
Sách trong Tân Ước. Thấy không? Đức Chúa Trời đang tìm kiếm
conngười. Ngàimuốnngười nào đómàNgài cần để viết TânƯớc,
vì thếNgài đã chọnPhao-lô. VàNgài đã lấy ra hếtmọi thuyết thần
học của ông ra khỏi ông. Và Phao-lô nói rằng ông phải quên tất
cả những gì ông đã từng biết, để học biết Đấng Christ.

99 Ngày nay Đức Chúa Trời đang cố gắng đem thế gian này ra
khỏi chúng ta, và khiến chúng ta tự mình trở nên trống không,
và trở thành những người nam và người nữ không sợ hãi yêu
mến Đức Chúa Trời, và sẽ ở lại với Đức Chúa Trời, và sẽ vượt
qua ranh giới phân cách, sông Giô-đanh, để Ngài có thể sử dụng
chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài.

100 Đây là giờmà tôi muốn anh em phải suy nghĩ nghiêm túc. Và
nếu anh emchưabao giờ vượt qua chỗnày, nếu anh emchưabao
giờ vượt qua ranh giới này, nơi anh em vẫn còn nói, “À, mẹ tôi
thuộc về một giáo hội nào đó.” Điều đó được thôi. Điều đó không
chiếm chỗ của anh em. Hiểu không?

101 Ngày nay, Đức Chúa Trời đang kêu gọi những người nam
và những người nữ, tới chốn trận tiền. Ngài không kêu họ đến
Ghinh-ganh, cũng không kêu họ đến Giê-ri-cô, hay Bê-tên. Ngài
đang…Họ sẽ bị hư mất. Nhưng Ngài đang kêu gọi họ vượt qua
sông Giô-đanh, để Ngài có thể đem anh em vào trong sự dạy
dỗ của Quyền năng Chính Ngài, và biến đổi anh em và hun đúc
anh em.
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102 Hãy nhìn xem điều Ngài đang làm ngay ở đây giờ này, ban
xuống Thánh Linh của ConNgài. Ngài đang thực hiện những dấu
hiệu và những điều kỳ diệu và những phép lạ, mà thế giới chưa
từng nhìn thấy trong hai ngàn năm qua. Thế giới khoa học đã
chụp được hình ảnh của Nó, Trụ Lửa, Thiên sứ của Chúa. Treo ở
Washington, DC, tối nay, trong phòng nghệ thuật tôn giáo, Linh
vật siêu nhiên duynhất đã từng đượcminh chứngmột cách khoa
học đã được chụp lại. Ngài đưa ra những dấu hiệu và sự kỳ diệu
giống như của Ngài.

103 Đó là gì? Đó là vượt qua sông Giô-đanh. Ở một mình với
Đức Chúa Trời. Đặt mình trong lò luyện lọc của Chính Ngài.
Hãy nằm trên bàn xoay của Người Thợ Gốm quan trọng và để
Ngài hun đúc anh em. Tối nay, trong khi chúng ta cầu nguyện,
trong khi chúng ta đang đến nơi đó, hãy đặt để chính mình lên
bàn xoay gốm của Ngài, và nói, “Lạy Chúa, con đây. Xin hun
đúc con và làm con theo cách của Riêng Ngài.” Và Đức Chúa
Trời sẽ làm điều đó.

104 Trong khi chúng ta cúi đầu chỉ một lát để cầu nguyện. Ngay
trước khi cầu nguyện, tôi muốn hỏi câu này với những người ở
bên trong và bên ngoài. Bao nhiêu người ở đây thật sự muốn đi
cùng Chúa Jêsus xuống sông Giô-đanh, tối nay, và ở đó vượt qua
sông để đến nơi mà anh em có thể nhìn thấy khải tượng và nhìn
thấy điều mà Đức Chúa Trời thật sự muốn nói? Anh em hãy giơ
tay lên chứ? Xin Chúa ban phước cho anh em. Hãy nhìn xem!
Tôi đoán có hai trăm bàn tay trong tòa nhà này, giơ lên. Hãy đi
xuống sông Giô-đanh, đừng đi xuống thần học viện. Ê-li-sê đã đi
ngang qua đó.

Họ nói, “Hãy nán lại đây.”

105 Ông nói, “Tôi không muốn ở lại. Điều đó là do con người tạo
nên.” Chà, nó sẽ không bao giờ dập tắt được sự khao khát của
người đang khát khao Đức Chúa Trời. Không có kinh nghiệm
thần học viện, không—không có bằng cấp nghệ thuật nào, hoặc
vân vân, sẽ không bao giờ, không bao giờ dập tắt được sự khao
khát đó, cho đến khi anh em uống được nước từ Nguồn Sự
Sống đó.
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Anh chị em mà đã giơ tay lên, hãy cầu nguyện với tôi
giờ này.
106 Lạy Chúa kính yêu, trong vài phút nhóm lại ngắn ngủi này,
những người nam và người nữ đang đứng quanh các bức tường,
các thanh niên nam nữ; và ở bên ngoài, đang dựa vào các cửa
sổ; nóng nực. Nhưng tuy nhiên có điều gì đó trong họ, mà Ngài
đã lôi cuốn sự chú ý của họ, nếu không họ đã bỏ đi. Họ sẽ không
đứng đó như thế.
107 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, bởi vì họ biết rằng họ chỉ là
những con người. Và chúng con đã đọc trên báo rằng một trong
những vị cựu thị trưởng danh giá đã lắng nghe Phó Tổng thống
nói, đã bị đem đi. Một người khác nữa tại một môn chơi bóng,
đêm hôm kia, một người nổi tiếng, đã ra đi một cách nhanh
chóng. Và linh hồn của họ đêm nay đang ở nơi nào đó. Chúa ôi,
một ngày nào đó chúng con cũng sẽ vậy. Có thể không cùng cách
thức đó, nhưng chúng con phải chết.
108 Và xin để con người quay về với chính họ và nhận biết rằng
việc thuộc về hội thánh nào đó không phải là điều mà Ngài đòi
hỏi. Ngài muốn con người phải được đầy dẫy Thánh Linh, được
sanh lại, được tỉa sửa, được đốt cháy trong Đức Thánh Linh,
được đóng dấu, những người mà đã vượt qua giới hạn, những
người được Đức Chúa Trời kêu gọi. Và chúng con tin rằng Ngài
sẽ ban cho chúng con sự phục hưng mà Billy Graham và nhiều
người khác đang cầu nguyện cho. Khi Ngài đem những người
đó ra với chính họ, ra khỏi trường thần học của họ, đem họ ra
khỏi những cách tự xưng của họ, những con người không sợ hãi,
những người có—có đặc tính của Ngài, tin cậy Ngài và làm theo
Lời Ngài.
109 Lạy Chúa, xin cho nhiều người trong số họ đang đứng trình
diện tại đây giờ này, mà sẽ dâng tất cả những gì họ có cho Chúa
Jêsus, bỏ hết tất cả ở thế gian này, tiến đến Ghinh-ganh xưa, nơi
để xưng tội và bắt đầu đời sống Cơ-đốc nhân. Đi tiếp qua những
gì đã xảy ra trước đây của trường tiên tri mà để lại thuyết thần
học của họ lại đó. Đi đến sông Giô-đanh, để nhìn thấy khải tượng
mở ra cho họ khi họ vượt qua, thấy rằng Đức Chúa Trời hằng
sống vẫn sống.
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110 Sau đó chúng con thấy vị tiên tri này nhìn khắp chung quanh
mình, và có những Thiên sứ bằng Lửa và xe ngựa như thế, dưới
Đô-than, ngày nọ.

111 Ngài vẫn có mặt ở đây tối nay, Chúa ôi. Xin kêu gọi những
người đàn ông của Ngài, kêu gọi những người phụ nữ của Ngài,
những thanh niên của Ngài, những cô gái của Ngài, Chúa ôi. Xin
phán sựbình an cho lòng họ và để chohọ vượt qua, vượt ra ngoài
những điều thuộc về thế gian này. Vì chúng con cầu xin điều đó
trong Danh Chúa Jêsus và vì cớ Ngài. A-men.

112 Tôi muốn hát bài đó chỉ một lát, thật êm dịu trong sự thờ
phượng.

Con nguyện theo ý Ngài, Chúa ôi!
Con nguyện theo ý Ngài!
Xin cai quản luôn
Cả thân hồn con!
Xin hun đúc con và làm con
Theo ý Ngài,
Trong lúc con đang chờ đợi,
Vâng phục và yên lặng.

Bây giờ tất cả cùngnhau, trongmột cách của sự thờphượng.

Con nguyện theo ý Ngài,

Bây giờ hãy dâng chính anh chị em, cho Đức Chúa Trời, bằng
bài hát đó.

Con nguyện theo ý Ngài!
Xin cai quản luôn
Cả thân hồn con!
Xin hun đúc con và làm con
Theo ý Ngài,
Trong lúc con đang chờ đợi,
Vâng phục và yên lặng.

113 Thật yên lặng bây giờ, trong sự thờ phượng giờ này. Đừng
nhìn quanh. Chỉ nhìn lên Chúa thôi.
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Con nguyện theo ý Ngài, (Thật sự muốn điều
đó.)

Con nguyện theo Ý Ngài!
Ngài là Thợ Gốm thiêng;
Đất sét là con.
Xin hun đúc con và làm con
Theo ý Ngài,
Trong lúc con đang chờ đợi,
Vâng phục và yên lặng.

114 Tôi tin rằng điều đó sẽ thật tốt. Anh chị em có thích thờ
phượng không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Sứ điệp đã kết
thúc bây giờ. Chúng ta hãy cứ thờ phượng, với đầu cúi xuống,
trong một phút, hát lại bài hát đó. Hát như từ tấm lòng của anh
chị emmuốn như vậy.

Con nguyện…
Con nguyện theo Ý Ngài!
Ngài là Thợ Gốm thiêng;
Đất sét là con,
Xin hun đúc con và làm con
Theo ý Ngài,
Trong lúc con đang chờ đợi,
Vâng phục và yên lặng.

115 Lạy Chúa, xin nhậm lời này. Xin cho mọi người, từ những
em nhỏ này đến người nam và người nữ lớn tuổi nhất ở trong
sự Hiện diện Thiêng liêng, cầu xin Đức Thánh Linh ngay bây giờ
hành động trên đức tin của họ và cất khỏi họ mọi sự nghi ngờ,
tất cả những thất bại nhỏ, và xin cho họ được nung đúc theo
ý muốn Ngài. Trong khi họ còn đang ở trên bàn xoay gốm vĩ
đại của Ngài, chúng con xin dâng linh hồn chúng con, để được
nung đúc lại. Xin nhậm lời, Ôi Chúa, trong Danh Chúa Jêsus, Con
Ngài. A-men.
116 Tôi thật ưa thích bài hát này. Anh chị emcó thích không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chỉ yên lặng cảm nhận Đức Thánh
Linh. Ô, sau một Sứ điệp gay gắt, và rồi đến sự êm dịu của Đức
Thánh Linh! Điều đó đến bởi Lời. Tôi sẽ hát một câu của bài đó,
hay thử hát.
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Nó đang nhỏ máu, vâng, Nó đang nhỏ máu,
Phúc Âm Thánh Linh nầy, Nó đang nhỏ máu,
Huyết của những môn đồ đã chết vì Lẽ thật,
Phúc Âm Thánh Linh nầy vẫn đang nhỏ máu.

Người đầu tiên chết cho kế hoạch Đức Thánh
Linh nầy,

Là Giăng Báp-tít, nhưng ông đã chết như một
con người;

Rồi đến Chúa Jêsus, họ đã đóng đinh Ngài,
Ngài đã giảng rằng Thánh Linh sẽ cứu con
người khỏi tội.

Đó là Phi-e-rơ và Phao-lô, và Giăng là người
thánh,

Họđã từbỏ sự sốngmìnhđểPhúcÂmnầyđược
chiếu sáng;

Họ hòa lẫn huyết mình, giống như những tiên
tri xưa,

Để Lời thật của Lời Đức Chúa Trời sẽ được nói
chân thật.

Rồi họ ném đá Ê-tiên, ông đã rao giảng chống
lại tội lỗi,

Ông làm cho họ giận dữ, họ đã ném đá vào đầu
ông;

Nhưng ông đã chết trong Thánh Linh, ông đã
lìa khỏi xác,

Và đi gia nhập cùng những người khác, đạo
quân ban cho sự sống.

Những linh hồn dưới bàn thờ, đang kêu khóc,
“Cho đến chừng nào?”

Vì Chúa trừng phạt tất cả những người làm sai
trái;

Nhưng sẽ có thêm những người sẽ phó dòng
huyết của đời sống họ

Cho Phúc Âm Thánh Linh này và dòng huyết
đỏ thắm của Nó.

Tất cả cùng hát nào.
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Nó đang nhỏ máu, vâng, Nó đang nhỏ máu,
Phúc Âm Thánh Linh nầy, Nó đang nhỏ máu,
Huyết của những môn đồ đã chết vì Lẽ thật,
Phúc Âm Thánh Linh nầy vẫn đang nhỏ máu.

117 Họ là ai? Những người đã được Chúa huấn luyện và kêu gọi.
[Băng trống—Bt.] Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể dùng một
người hèn nhát để đặt Lời Ngài vào? Người ấy sợ hãi. Đó là lý do
họ không biết gì về Nó. Những người mà không sợ hãi, mà Đức
ChúaTrời đã làmphép cắt bì bởi ThánhLinh, ĐứcChúaTrời sống
trong họ. Người ấy sẽ sớm niêm phong bằng huyết mình như
không, làm chứng bằng huyết mình; không quan tâm. Chính vì
Đấng Christ mà người ấy sống. “Đối với tôi sống là Đấng Christ,
và chết là điều ích lợi vậy.” Đó là cách mà họ cảm nhận về điều
đó. A-men.
118 Bây giờ là thì giờ dành cho hàng người xin cầu nguyện. Và
đây là hàng người xin cầu nguyện sớm, chỉ khoảng tám giờ hai
mươi. Nhưng chúng tôi đangmuốn cầu nguyện cho nhiều người.
Tôi muốn anh em giờ này, đây…Tất cả sự rao giảng mà chúng ta
có thể làm sẽ không—không so sánh được với một Lời nói ra từ
Chính Đức Chúa Trời.
119 Bây giờ để bắt đầu hàng cầu nguyện, mà chúng tôi đã hứa
cầu nguyện cho tất cả. Điều đó chúng tôi sẽ làm, ý Chúa. Mỗi
tối, chúng tôi, đều phát ra những thẻ cầu nguyện. Và nói, trong
điều này, rằng…Mỗi đêm chúng tôi sẽ gọi một nhóm người ra
khỏi hàng, vì sự phân biệt. Nhưng những người, lúc đó, một số
người sẽ rời đi vào tối hôm đó. Chúng tôi đã có một buổi nhóm
trọng đại, và Thánh Linh sẽ giáng xuống, và dân sự sẽ ra đi. Và
đêmhôm sau chúng tôi sẽ phát ra nhiều hơn.
120 Và nếu tôi không lầm, thì có phải tôi đang nhìn thấy Fannie
Wilson đang đứng ở phía sau kia không? [Chị Wilson nói, “Đúng
thế.”—Bt.] Tôi nhớ đã gặp người đàn bà ấy, khoảng mười bảy…
Ồ, nhiều hơn thế, khoảng hai mươi-…[“1932.”] Năm 1932, đang
chết dần, vì bịnh lao phổi, và bác sĩ của thành phố này đã từ chối
chị. Và chị đã bị xuất huyết tới mức mà những tấm chăn và mọi
thứ đều ướt đẫm máu. Chồng và con gái của chị đã đến gặp tôi,
một buổi sáng. Tôi đã đi ra đó và ghé qua chỗ chị, nhơn Danh
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Đức Chúa Jêsus. Và khoảngmột vài ngày sau, trong thời tiết mùa
đông lạnh lẽo, tôi đã làm phép báp-têm cho chị trong Danh Đức
Chúa Jêsus, ở dưới sông. Và khi chị đi xuống con đường, trên phía
sau của một chiếc xe chở súc vật cũ, người ướt đẫm hết sức. Tuy
nhiên tối nay chị vẫn còn sống, bởi vì Đấng Christ đã làm điều
đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị trong nhiều năm. Nhìn quanh
khắp cử tọa, thấy điều đó.
121 Đức Chúa Trời vẫn còn sống. Đúng thế. Và Ngài đã phán, “Bởi
vì Ta sống, thì các ngươi cũng sống.”
122 Bây giờ tôi muốn, chỉ hầu như cho anh em biết điều này là
gì, bởi vì nếu tôi không làm vậy, thì anh em có thể bỏ đi và nói,
“Ồ, tôi không hiểu điều đó.”
123 Vậy thì, luận điểm của tôi là đây, rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ
vẫn hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
Vậy thì, nếu Ngài không hề thay đổi, Ngài phải giống như vậy
trongmọi nguyên tắc, không thay đổi về—về quyền năng, không
thayđổi về sứcmạnh, không thayđổi vềmọi thứmàNgài đã có.
124 Và khi còn sống trên trái đất này, có một số người Hy Lạp,
một lần nọ, đã đến và nói, “Thưa các ngài, chúng tôi muốn thấy
Chúa Jêsus.”
125 Và tôi tin rằng điều này là sự khát khao của mỗi người nam
hay người nữmà đã từng nghe đến Chúa Jêsus, muốn được nhìn
xem Ngài. Và nếu Ngài không phải giống như vậy, thì chúng
ta không thể nhìn thấy Ngài. Nhưng nếu Ngài không thay đổi,
chúng ta có thể nhìn thấy Ngài, nếu không thì Ngài đã phán điều
gì đó sai. “Còn ít lâu, và thế gian này sẽ không còn nhìn thấy Ta
nữa, tuy nhiên các ngươi sẽ nhìn thấy Ta, vì Ta,” đại từ nhân
xưng, “Ta sẽ ở cùng các ngươi, thậm chí ở trong các ngươi cho
đến tận cùng thời đại.” Và rồi Chúa Jêsus đã hứa sẽ ở cùng Hội
thánh của Ngài, làm những việc giống như Ngài đã làm lúc đó,
cho đến khi thời đại chấm dứt. Bấy giờ, Ngài đã phán, “Còn ít lâu
nữa,” thế gian sẽ không nhìn thấy Ngài nữa. Ồ, thế thì, làm sao
chúng ta có thể nhìn thấy Ngài? Chúng ta phải thấy Thánh Linh
của Ngài, nếu Ngài ở trong chúng ta, và Thánh Linh đó sẽ phải
làm giống như Ngài đã làm lúc đó, nếu không thì Đó không phải
là cùng một Thánh Linh.
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126 “Ta là Gốc Nho, các ngươi là nhánh.” Và nếu chúng ta sanh
ra…Nếu nhánh nho ở trong Gốc Nho, thì nhánh sẽ sanh ra loại
tráimàGốcNho sanh ra nó. Ồ, Gốc Nho đầu tiên sanh ra…Nhánh
đầu tiên sanh ra từ Gốc Nho là nhánh ngũ tuần; những khải
tượng, quyềnnăng, sự chữa lành, phép báp-têmbằngĐức Thánh
Linh, những dấu kỳ và phép lạ. Nhánh tiếp theo cũng sẽ phải
cùng loại nhánh như vậy. Cho đến nhánh cuối cùng, cũng sẽ
không thay đổi. Đó là những gì Chúa Jêsus đã phán.

127 Bây giờ, chúng ta hãy xem ngày hôm qua Ngài là gì. Nếu
chúng ta có thể tìm thấy Ngài là gì ngày hôm qua…Bây giờ, tôi
đang nói gọn lại, vì thời gian không cho phép; sẽ đưa ra khoảng
năm phút sự giáo huấn. Và nếu chúng ta có thể nhìn thấy hôm
qua Ngài là gì, thì chúng ta cũng có thể thấy hôm nay Ngài là gì,
và sẽ cho đến đời đời cũng vậy. Điều đó khá tốt đẹp chứ? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.]

128 Vậy thì, khi Ngài còn ở trên đất này, Ngài đã đến với tư cách
là Đấng Mê-si, chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít; lúc đó chưa làm
công việc gì cả. Và Ngài bước vào chức vụ đầu tiên của Ngài. Ngài
đã được ban xuống cho ai? Dân Do Thái.

129 Bây giờ, chúng ta nhận thấy rằng chỉ có ba quốc tịch của con
người trên thế giới, đó là: người Do Thái, người Ngoại bang, và
người Sa-ma-ri; mà là dòng dõi của Cham, Shem, và Gia-phết. Do
Thái, Dân Ngoại, và Sa-ma-ri.

130 Anh em còn nhớ không? Phi-e-rơ đã kêu gọi họ, bằng các
chìa khóa của Nước Trời, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, đối với người
Do Thái. “Hãy hối cải, ai nấy trong các ngươi, hãy chịu phép báp-
têm trong Danh Chúa Jêsus Christ.”

131 Phi-líp đã đi xuống và giảng đạo cho người Sa-ma-ri. Tất cả
họ đều tin và ăn năn, và đã chịu phép báp-têm nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ. Chỉ có, Đức Thánh Linh đã không đến trên họ. Phi-
e-rơ có các chìa khóa. Ông đi xuống và đặt tay trên họ, và họ đã
nhận được Đức Thánh Linh.

132 Và sau đó là Cọt-nây,một ngườiNgoại, đã cómột sựhiện thấy,
là ông được sai đi và kiếm một người tên gọi là Phi-e-rơ, Si-môn
Phi-e-rơ, đang ngụ tại nhà một người thợ thuộc da. Và khi Phi-e-
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rơ đến đó, “Trong lúc Phi-e-rơ chưa nói ra những Lời này, thì Đức
Thánh Linh đã giáng ở trên họ.” Lúc ấy Phi-e-rơ nói rằng, “Con
người có thể ngăn được nước chăng? Những người này đã nhận
được Thánh Linh giống như chúng ta đã nhậnĐiều đó từ lúc ban
đầu.”Mọi nhánh sanh ra đều giống nhưnhau. Thấy không?
133 Bấy giờ, khi Chúa Jêsus đã gặp…Bấy giờ, Ngài đã không đến
với Dân Ngoại. Bao nhiêu người biết điều đó? Ngài đã cấm các
môn đồ của Ngài đi đến với bất cứ người Ngoại bang nào. Bao
nhiêu người biết điều đó? “Đừng đi đến Dân Ngoại, song thà đi
đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. Và khi
các ngươi đi, hãy rao giảng, rằng, ‘Nước Thiên đàng gần rồi,’ cho
những con chiên lạcmất của nhà Y-sơ-ra-ên.”
134 Vậy thì, ai đang trông đợi Ngài đến vào ngày đó? Không phải
là dân Ngoại; chúng ta là dân ngoại bang, Anglo-Saxon. Chúng ta
là người Rô-ma, thờ cúng mặt trời và vân vân. Chúng ta không
đang trông đợi Đấng Mê-si, nhưng người Do Thái và người Sa-
ma-ri thì có. Vậy thì, Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho những người
đang trông đợi Ngài như thế nào?
135 Chúng ta hãy quay lại bây giờ với Thánh Giăng, chương 1, và
chỉ trong chốc lát lúc này. Và lắng nghe kỹ.
136 Người Do Thái đầu tiên được mang đến với Ngài, khi Phi-líp
hay…Anh-rê đã trở lại đạo, và đi tìm anh mình, Si-môn Phi-e-rơ,
ông đã đưa anhmình đến trước Chúa Jêsus. Và Chúa Jêsus đã nói
cho ông biết tên ông là gì, và cha ông là ai. Bao nhiêu người biết
được điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh em nghĩ điều
gì đã được làm cho người đó, ngườimà sau này được giao cho các
chìa khóa của Nước Trời trong tay người? Đó là cách Ngài minh
chứng chính Ngài là, ĐấngMê-si.
137 Một cách nhanh chóng, lúc đó, Phi-líp đã trở lại đạo, và ông
đã đi tìm Na-tha-na-ên. Cách đó ba mươi dặm gần núi. Và ông
đã đến nhà, và tôi có thể nghe thấy ông nói, “Ô, Bà Na-tha-na-ên,
Na-tha-na-ên đâu rồi?”

“Ồ, ông ấy đang ở ngoài trong—trong vườn ô-li-ve.”
138 Chạy thật nhanh ra đó, “Na-tha-na-ên, ông ở đâu?” Và ông đã
tìm thấy ông ấy dưới một cây. Và Na-tha-na-ên đang cầu nguyện.
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Và ông đã đợi cho đến khi ông ấy cầu nguyện xong. Và ông đã
nói, không phải, “Ông thế nào, Na-tha-na-ên? Mùa màng có tốt
không?” Ồ, ông đã có một thông điệp! Đó là cách mà một người
đã gặp được Chúa Jêsus có. Ông không có thì giờ cho những việc
ngớ ngẩn. Ông nói, “Hãy đến, xemĐấngmà chúng ta đã tìm thấy,
Jêsus người Na-xa-rét, con trai của Giô-sép!”
139 Và bây giờ tôi có thể nhìn thấy Na-tha-na-ên đang phủi sạch
áo quần của mình, sau khi cầu nguyyện. Ông nói, “Này, Phi-líp,
tôi biết ông là một người tốt, và một người chân thật. Vậy thì, há
có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét sao? Ồ, ông biết đó, nếu Đấng Mê-si
sẽ đến, thì Ngài sẽ đến Giê-ru-sa-lem, qua giáo hội.” Đó là điều
mà ngày nay người ta suy nghĩ. Thấy không? “Ngài phải đến Giê-
ru-sa-lem. Cai-phe chưa hề tuyên bố điều đó vào buổi nhóm vừa
rồi. Vậy, không có nhà thần học nào tuyên bố điều đó. Vì vậy tôi
biết ông là một người chân thật. Có phải ông đã quyết định liều
lĩnh không?”

“Ồ, không. Ông hãy đến xem.”

Ông nói, “Há có vật gì tốt…”
140 Ông đã đưa ra câu trả lời tốt nhất mà bất cứ người nào có
thể, nói, “Chính ông hãy đến, xem.”
141 Bây giờ, trên đường đi, tôi có thể nghe thấy Na-tha-na-ên
nói…hoặc là Phi-líp nói với Na-tha-na-ên, “Ông biết gì không?
Ông có nhớmột người đánh cá già ở dưới kiamà thậm chí không
thể ký được tờ biên nhận khi ông đưa cho ông ấy, để mua cá của
ông ta không?”

“Vâng. Tôi tin ông ta tên là Si-môn.”

“Vâng, đúng vậy.”
142 “Ngày hôm kia, tôi đã dẫn ông ta, đến trước Đấng Mê-si đó,
và ngay khi Ngài nhìn thấy ông ta, Ngài phán, ‘Tên ngươi là Si-
môn. Tên của cha ngươi là Giô-na.’ Và tôi…Há không làm tôi ngạc
nhiên sao, nhưng khi anh đến trướcmặt Ngài, Ngài sẽ không nói
cho anh biết anh là ai.”

Ông nói, “À, vậy thì, hãy đợi, không phải tôi.”
143 Vậy, ngày hôm sau khi họ đến. Và Chúa Jê-sus đang ở trong
hàng người cầu nguyện, như thường lệ, đang cầu nguyện cho
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những người đau, và khi Ngài, có thể đã đến gần và bước ra khỏi
đoàn dân đông, Chúa Jêsus nhìn lên, và thấy Phi-líp đang đến,
mang lên một người đàn ông qua lối đi. Và Ngài nhìn ông ta, và
Ngài phán, “Nầy là một người Y-sơ-ra-ên trong người không có
điều chi dối trá.”

144 Đó là một sự Dạy dỗ lạ lùng phải không? Đó là Chúa Jêsus,
ngày hôm qua. Đó là Chúa Jêsus, ngày hôm nay, nếu Ngài không
hề thay đổi.

145 Và người đó đã dừng lại. Tôi có thể nhìn thấy Na-tha-na-ên,
à, Phi-líp đã thúc tay ông, và nói, “Tôi đã nói với ông điều gì? Tôi
đã nói với ông điều gì?”

146 Ông nói, “Ra-bi,” là thầy, hay bất kể ngày nay chúng ta gọi nó
là gì, anh em biết đấy. Thật sự, tiếng Hê-bơ-rơ đúng, có nghĩa là
thầy. Nói, “Thưa Ra-bi, Ngài thấy tôi khi nào? Làm sao Ngài biết
bất cứ điều gì về tôi? Tôi chưa từng gặp Ngài trong đời. Làm sao
Ngài biết tôi là một người Y-sơ-ra-ên? Làm sao Ngài biết tôi là
một người công bình, và chân thật, và đáng tin? Ngài chưa từng
gặp tôi, trong đời Ngài. Làm sao Ngài biết tôi?”

147 Ngài đáp, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấyngươi, dưới
cây vả,” bamươi dặmdưới chân núi, ngày hôm trước. Thật là đôi
mắt tuyệt vời!

148 Bấy giờ ông đã nói gì? Ông nói, “Thưa Ra-bi, Ngài là Con Đức
Chúa Trời. Ngài là Vua của Y-sơ-ra-ên.” Nếu người Do Thái nhận
biết điều đó…Nào hãy chờ xem. Đó là người Do Thái đã được
chọn. Bao nhiêu người tin vào sự chọn lựa? Ồ, có nhiều người sẽ
không bao giờ nhận được điều đó. Hiểu không? Kinh Thánh đã
nói vậy. Nhưng người đó đã có Thánh Linh của Chúa trong ông.
Và ông đã xưng nhận nó, nói, “Thưa Ra-bi, Ngài là Con Đức Chúa
Trời. Ngài là Vua dân Y-sơ-ra-ên.”

149 Nhưng có những nhà thần học của thời đó, những thầy tế lễ
và các giáo sư lớn, đang lắng nghe Ngài. Và anh em biết họ đã
nói gì không? Họ nói rằng, “Ông ấy là một thầy bói. Ông ấy có
linh của Bê-ên-xê-bun ở trên Ông.” Chúa Jêsus…Họ không hề nói
điều đó ra, nói lớn. Không, không.
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150 NhưngChúa Jêsus quay lại và nhìn họ. Ngài phán, “Các ngươi
có thể gọi Ta như thế và chấp nhận điều đó. Nhưng sẽ đến lúcmà
khi Đức Thánh Linh đến, và khi đó các ngươi nói một lời nghịch
cùng Ngài giống như thế, thì các ngươi chẳng hề được tha thứ
trong đời này cũng như đời sau.”

151 Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Đó là
người Do Thái. Người Do Thái thật sự và chân thành tin Ngài
là Đấng Mê-si.

152 Còn các vị giáo sư và các nhà thần học, họ là gì? Dòng dõi của
con rắn, khi chúng ta xem kỹ lại. Ngài phán, “Các ngươi thuộc về
cha các ngươi, là ma quỷ.” Tuy nhiên, họ là những người thánh
thiện, thông minh, sáng láng. Họ không xê dịch một cọng rơm…
Thánh khiết. Họ không vi phạmngày Sa-bát. Họ sẽ không ăn thịt.
Họ là những người thánh, nhưng họ đã không nhìn thấy. Đấy, họ
đã được đào tạo bởi con người.

Đức Chúa Trời đã đào tạo những người của Ngài, một cách
cứng rắn. Đúng vậy.Nhữngngười đượcĐứcChúaTrời kêu gọi!

153 Rồimột ngàykiaNgài—Ngài sẽ…Đó là điềumàngườiDoThái
suy nghĩ. Đó là cách mà Ngài tự bày tỏ chính Ngài cho người
Do Thái. Bao nhiêu người biết điều đó trong Kinh Thánh? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Được rồi. Vậy thì, nếu Ngài đã bày tỏ
chínhNgài cho người Do Thái, thì đó là Chúa Jêsus ngày hômqua
với người Do Thái.

154 “Vậy thì, anh em nói, ‘Người Sa-ma-ri đang trông chờ Ngài
đến.’” Vâng, đúng vậy, nhưng không phải là các dân Ngoại. Chỉ
người Sa-ma-ri.

155 Và lần đầu tiên khi Ngài gặp người Sa-ma-ri, Ngài có việc cần
đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Và Ngài đã dừng lại, và sai các môn đồ
của Ngài đi, mua thức ăn, chừng mười hai giờ trưa. Ngài ngồi
xuống bên một cái giếng. Một người đàn bà đi ra, bắt đầu…Bây
giờ, chúng ta biết bà, ở xứ này, là một phụ nữ có tiếng xấu, người
đàn bà đứng đường, anh em biết, gái điếm. Và vì vậy bà đi ra và
bắt đầu thả gàu xuống giếng, đểmúc nước. Và bà nghemột Tiếng
nói, “Hỡi người đàn bà, hãy cho Ta uống.” Và bà nhìn quanh và
cómột người đàn ông Do Thái trung niên ngồi đó.
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156 Ngài chỉ bamươimấy tuổi, nhưngKinhThánhnóiNgài trông
giống năm mươi. Họ đã nói, “Ngài là một Người chưa quá năm
mươi tuổi,mànói rằngNgài ‘đã nhìn thấyÁp-ra-ham’?”
157 Ngài phán, “Trước khi có Áp-ra-ham, đã có Ta.” Hiểu không?
Ngài trông có vẻ già bởi vì công việc củaNgài, thân thể con người
của Ngài.
158 Và bà nhìn quanh. Bà biết rằng Ngài là người Do Thái. Bà
nói, “Thưa ông, không phải thói thường cho ông là người Do Thái
mà lại xin người Sa-ma-ri như thế. Chúng ta chẳng hề giao thiệp
với nhau.”
159 Ngài phán, “Hỡi người đàn bà, nếu ngươi biết ngươi đang nói
chuyện với Ai, thì ngươi sẽ xin Ta cho ngươi nước uống. Và Ta
sẽ mang đến cho ngươi, cho ngươi nước ngươi không cần phải
đến đây để kéo.” Ngài đang làm gì vậy? Tiếp xúc với linh của bà.
Hiểu không? Hãy xem, Ngài đang bày tỏ chính Ngài cho người
Sa-ma-ri, bấy giờ.
160 Và bà nói, “Sao, các ông nói, ‘Nơi thờ phượng là tại thành Giê-
ru-sa-lem.’ Còn chúng tôi nói, ‘Trên núi này.’”
161 Ngài phán, “Giờ đang đến, và bây giờ là, khi các ngươi sẽ
không, thờ phượng Đức Chúa Trời, trên núi này hay tại Giê-ru-
sa-lem, nhưng bằng Tâm thần và Lẽ thật. Ấy đó là kẻ thờ phượng
mà Cha tìm kiếm.”
162 Ngài đang làm gì vậy? Nắm lấy linh của bà. Và sau một lúc,
khi Ngài đã thấy được sự bối rối của bà là đâu…Bao nhiêu người
biết sự bối rối của bà là gì? Bà đã có năm đời chồng, và bà đang
sống với người chồng thứ sáu. Vì thế, Ngài bảo, “Hỡi người đàn
bà, hãy đi kiếm chồng ngươi rồi trở lại đây.”

Bà thưa, “Tôi không có chồng.”
163 Ngài phán, “Đúng thế. Ngươi đã có…nămđời chồng, và người
màngươi đang sống với bây giờ chẳng phải là chồngngươi.”
164 Bà dừng lại và nhìn Ngài. Bấy giờ, bà đã không nói, “Ông là
Bê-ên-xê-bun, thưa ông. Ông là thầy bói.” Bà đã biết về Đức Chúa
Trời nhiềuhơnmộtnửa các thầy giảng ở Jeffersonville, đúng vậy,
chỉ là một gái điếm. Bà nói, “Thưa Ngài, tôi nhận biết Ngài làmột
đấng tiên tri.”
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165 Hãy xem, một “đấng tiên tri.” Và nếu anh em xem lại lời đó,
anh em sẽ thấy điều đó, đấng Tiên tri mà Môi-se đã nói sẽ đến,
đấy, “Chúa, là Đức Chúa Trời các ngươi, sẽ dấy lênmột đấng Tiên
tri giống như ta.”

166 Bà nói, “Tôi nhận biết Ngài là đấng tiên tri.” Bà biết Ngài
đã không biết cách nào khác; không thể biết điều đó. Nói, “Tôi
nhận biết rằng Ngài là một đấng tiên tri.” Bây giờ hãy lắng nghe
chỗ này, “Chúng tôi…” người Sa-ma-ri, không phải là người Do
Thái bấy giờ, người Sa-ma-ri, “Chúng tôi biết, khi ĐấngMê-si đến,
Ngài sẽ bảo cho chúng tôi những điều này.” Thấy họ đang trông
đợi loại dấu hiệu gì không? Dấu hiệu của Đấng Mê-si. “Khi Đấng
Mê-si đến, Ngài sẽ bảo cho chúng tôi những điều nầy, nhưng
Ngài là ai?”

Ngài phán, “Ta chính làĐấng đó,màđangnói với ngươi.”

167 Và bà bèn bỏ cái vò của mình lại, và chạy vào thành, và nói
rằng, “Hãy đến, xem một Người đã bảo mọi điều tôi đã làm. Ấy
chẳng phải là ĐấngMê-si sao?”

168 Nếu đó là dấu hiệu của ĐấngMê-si thời ấy, thì nó phải là dấu
hiệu của Đấng Mê-si ngày nay. Nếu Ngài là…Nào, hãy nhớ lại,
không phải chỉ một lần phép lạ được bày tỏ trước dân Ngoại.
Điều đó đã bị cấm. Tại sao? Dân Ngoại đã có hai ngàn năm giáo
hội học.

169 Nhưng bây giờ cuối thời kỳ giai đoạn phân chia dân Ngoại
bang là đây. Và nước Nga, những người cộng sản, cũng, đã có
một quả bom chĩa thẳng vào anh em, để kết thúc nó. Đừng lo
lắng, điều đó đang đến. Kinh Thánh đã nói vậy. Nó sẽ ở đây với
tên bạn sẽ được viết trên nó, và nó sẽ trở thành tro bụi trong thời
gian một giây, cả nước. Nó sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn. Để ý, đó là
Đức Chúa Trời đang làm điều đó. Tôi biết họ là một vương quốc
tự do, họ là một đám người ngoại giáo. Nhưng chẳng phải Đức
Chúa Trời dấy lên những dân tộc ngoại đạo để thẳng tay loại bỏ
dân Y-sơ-ra-ên trong những ngày đã qua sao? Kinh Thánh tuyên
bố rằng nước Nga và chủ nghĩa cộng sản đang nằm ngay trong
bàn tay của Đức Chúa Trời, để loại bỏ hoàn toàn con người khỏi
trái đất.
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170 Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra, sự Cất lên đến và đem
Hội thánh về Nhà trước khi điều đó có thể xảy ra. Và nếu điều
đó rất gần kề, thì sự Cất lên gần đến mức nào? Gần hơn thế. Cho
nên anh em thấy tại sao chúng ta…tại sao tôi lại giảng theo cách
này, tại sao tôi đang đấu tranh gian khổ hết sức; tại sao Đức Chúa
Trời là mọi việc mà Ngài có thể làm, để nhấn mạnh điều đó với
người được Chọn, để rút Dòng dõi của người nữ ra, để dòng dõi
của con rắn có thể nhận sự trừng phạt. Điều đó hoàn toàn chính
xác. Đó là điềumà Ngài đã hứa làm.

171 Vậy thì, nếu Chúa Jêsus bày tỏ chính Ngài trước dân Do Thái
và trước dân Sa-ma-ri, bằng những dấu hiệu đó, và sẽ không bày
tỏ cho chúng ta dấu hiệu tương tự, thì Ngài không công bằng,
nếu Ngài để chúng ta chỉ chấp nhận, bằng cách nói, “Chúng tôi
là người Giám Lý; chúng tôi là người Báp-tít; chúng tôi là người
Công giáo; chúng tôi là tín đồ Trưởng Lão,” không, thưa quý
vị, nếu Ngài để chúng ta chấp nhận với một thuyết thần học
lạnh lùng.

172 Ngài phải đến với những dấu hiệu, những điều kỳ lạ, giống
như Ngài đã làm lúc đầu tiên, nếu như Ngài không thay đổi hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời. Chúng ta đã đến vào ngày đó.
Bây giờ chúng ta có mặt tại đây. Bởi Kinh Thánh, bởi lời chứng,
bởi Thánh Linh, bởi khoa học, mọi thứ chứng minh rằng nó ở
đây. Ồ, tôi…Ồ, tôi ước sao tôi có sức mạnh để đẩy điều đó vào
trong dân sự, và làm cho họ thấy được nó.

173 Anh chị em dân sự ở Jeffersonville đây là dân sự tôi. Tôi đã
được lớn lên với anh chị em. Và tôi—tôi yêu mến anh chị em.
Đừng—đừng nghĩ tôi là người cuồng tín. Anh chị em nghĩ là
những sự dự đoán này không? Hãy nhìn lại trận lụt năm ’37,
nhiều người, khi anh chị em đã cười ngay tại nhà thờ đây. Và tôi
nói rằng, “Nước sẽ dâng cao khoảng bảy mét so với mặt Đường
Spring,” sáu tháng trước khi điều đó xảy ra. Hãy kể cho tôi một
lần bất cứ việc gì mà đã từng được nói, về CHÚA PHÁNNHƯVẬY,
mà không chính xác Sự thật. Hãy nói cho tôi một việc mà Ngài
đã từng phán. Không bao giờ! Đó là Lẽ thật, và Nó vẫn mãi là Lẽ
thật, và Nó luôn luôn là Lẽ thật.
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174 Bây giờ chúng ta không thể mang…Tôi đoán có một trăm
người hoặc nhiều hơn nữa đang ở đây để được cầu nguyện.
Chúng ta không thể mang hết thảy họ lên đây cùng một lúc.
Chúng ta sẽ làm những gì chúng ta có thể, vào một thời điểm,
và sau đó cứ mang họ lên cho tới khi tất cả đều được lên đây.
Bây giờ tôi sẽ bắt đầu công việc vào…tôi tin…Billy Paul có ở đây
không? Có phải cậu ấy ở phía sau kia không? Hãy bảo anh ấy
bước lên đây. Tôi muốn thấy điều gì, nếu cậu ấy phát ra…Anh đã
phát ra thẻ cầu nguyện gì? [Anh Billy Paul nói, “Q, một đến một
trăm.”—Bt.] Những thẻ có chữ Q, Q, Q. Thẻ cầu nguyện Q. Hãy
nhìn vào thẻ của các bạn. Nó có chữ Q. Một đến một trăm. Được
rồi. Chúng ta không thể mang tất cả lên cùng một lúc, nhưng
chúng ta có thể mang chỉ một vài người lên cùng một lần, cho
đến khi tất cả đều được lên đây. Chúng tôi muốn họ lên đây, từng
ngườimột, cho đến khi tất cả đều được cầu nguyện.

175 Bây giờ nhìn xem. Tôi muốn mọi người, bên trong và bên
ngoài, suy nghĩ về điều này. Và kết thúc buổi nhóm này, tôi sẽ
giao nhà thờ này qua cho mục sư, Anh Neville, giao phó anh chị
em cho anh ấy, và anh ấy cho Đức Chúa Trời. Anh Neville ở đây.
Tôi sẽ mời tất cả anh chị em trở lại. Anh Neville là một chiến sĩ
dũng cảm. Anh ấy là đầy tớ thật của Đấng Christ. Một thầy giảng
Giám Lý tiên phong, tôi nghĩ, là một sinh viên trường Asbury,
và anh ấy đã được đào tạo trong tất cả các nhà thần học, thần
học viện, với kinh nghiệm của những gì họ dạy. Nhưng, ngày nọ,
anh đã đến một chỗ mà anh biết mình phải có điều gì khác hẳn,
và anh đã vượt rào. Anh ấy là mục sư ở đây, một người đầy dẫy
Thánh Linh, một thầy giảng chân chính, một nhà thần học chân
chính. Và tôi mời anh chị em, dân sự của thành phố này, và trong
cộng đồng này, nếu anh chị em không có nhà thờ, và anh chị em
muốn nghe Phúc âm chân thật, hãy đến nghe Anh Neville. Anh
ấy bênh vực cho Điều giống như tôi làm. Một cách tuyệt đối, một
chiến sĩ dũng cảm chân chính. Hết thảy chúng ta, ở đây, yêumến
Anh Neville. Anh ấy đã ở đây với chúng ta trong một thời gian
dài, và chúng ta yêumến anh.

176 Bây giờ nếu Đức Chúa Jêsus Christ, bởi Thánh Linh, sẽ trở lại
đây đêm nay và làm những việc giống như vậy mà Ngài đã làm
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khi Ngài còn ở đây trên đất, cho người Do Thái và người Sa-ma-
ri, Ngài sẽ làm điều như vậy cho anh em là các dânNgoại, thì bao
nhiêu người trong số anh em sẽ nói, “Tôi tin Ngài bằng cả tấm
lòngmình và chấp nhận điều đó ngay tại đây”? Không quan tâm
anh em thuộc giáo hội nào. Việc đó không có…
177 Anh em nói, “Các anh có muốn tôi bỏ đi nhóm ở giáo
hội Giám Lý không?” Không, thưa quý vị. “Báp-tít?” Không,
thưa quý vị.
178 Anh em đi bất cứ chỗ nào anh em muốn, vì Đức Chúa Trời
có con cái củamọi giáo hội. Chắc chắn, Ngài có. Và anh em, có lẽ,
là một người trong số đó. Và tôi yêu mến anh em giống như thể
anh em là thành viên của Đền tạm Branham. Điều đó không có
chút khác biệt gì với tôi. Anh em biết điều đó bởi chức vụ của tôi,
ở khắpmọi nơi. Tôi tin Đức Chúa Trời yêu mến con cái của Ngài,
bất luận họ đang mang loại nhãn tín đồ của giáo hội nào. Quan
trọng là những gì anh em có trong tấm lòng của anh em. Nhưng
chúng tôi chỉ mời anh em đến buổi nhóm thông công. Anh em
được hoan nghênh khi đến dự.
179 Bây giờ, ai cũng biết, và anh em những người dân thành phố
Jeffersonville biết, sau tất cả những việc đã được nói đến và đã
được làm, và dự đoán, mỗi việc trong chúng ứng nghiện hoàn
toàn thật đúng như…Bao nhiêu người ở đây trong Jeffersonville
này biết đó là sự thật? Hãy giơ tay lên, những ai ở quanh đây biết.
Bây giờ, với anh em là những người ở ngoài thành phố, anh em
hiểu điều tôi muốn nói không? Bao nhiêu người ở ngoài thành
phố đã từng dự những buổi nhóm của tôi và thấy điều đó đã
xảy ra một cách chính xác như Nó đã nói? Hãy giơ tay lên, cho
những người Jeffersonville thấy. Thấy không? Kinh Thánh đã
nói, “Cứ lời của hai hoặc ba người làm chứng thì mọi việc được
chắc chắn.” Điều đó đã xảy ra trên khắp thế giới. Thế thì chúng ta
đang chờ đợi điều gì? Chúng ta đã cómọi thứ trong tay, nhờ Chúa
Jêsus. “Ngài đãban cho chúng tamọi sựmột cáchnhưngkhông.”
180 Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hàng cầu nguyện. Và nếu Chúa
Jêsus Christ thực hiện tại đây đêm nay…
181 Bây giờ, bao nhiêu người trong anh em biết về bức tranh
Chúa Jêsus, Ánh Sáng đó? Hầu như, tất cả anh em đều biết về
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Nó. Nó đang ở Washington, DC, đã được thợ chụp ảnh giỏi nhất
Edgar Hoover chụp trong vài năm qua, George J. Lacy, về việc
lấy dấu tay tài liệu. Chúng ta có chữ ký của—của ông ngay trên
tờ báo. Mà, thực ra…Ông ấy đã nói ông từng nghĩ đó là trò tâm lý,
tôi đang đọc được tâm trí nhiều người. Ông ấy nói, “Nhưng, Ông
Branham à, con mắt cơ học của máy ảnh sẽ không chụp tâm lý.”
Nói, “Ánh Sáng đó đã đập vào thấu kính.” Và chúng ta đã có điều
đó tất cả được viết ra hết trên báo chí, cùng với bức hình, Ánh
Sáng đó đập vào thấu kính.
182 Bao nhiêu người vẫn còn đang sống, khi Nó lần đầu tiên xuất
hiện trước nhân loại ở dưới sông tại đây, khi tôi đang làm phép
báp-têm cho hàng trăm người dưới đó ngày hôm ấy? Trong tòa
nhà, hãy giơ tay lên. Có ba hay bốn bàn tay, vẫn còn sống, từ
nhiều năm nay, ở dưới sông khi Nó giáng xuống, và Sứ điệp của
Chúa đã đến. Vẫn không hề thay đổi! Nó đã làm đúng những gì
Nóđãnói ở đó không?Rằng, chức vụ của tôi sẽ là rao giảng, sẽ bắt
đầumột sự phục hưng khắp thế giới, ngay trước khi Đấng Christ
Đến lần thứ hai. Hãy xem những gì Nó đã làm. Thấy không? Ở
bên ngoài, ở đó, Oral Roberts và hết thảy những người khác này.
Hiểu không? Và khắp thế giới nó đã hoạt động, mọi nước, mọi
dân,mọi thứ tiếng. Nhữngngọn lửaphụchưngđang cháy, những
buổi nhóm chữa lành vĩ đại. Thấy không?
183 Bây giờ, hãy sẵn sàng. Bên trong, bên ngoài, bất cứ nơi nào
các bạn ở, hãy tiếp nhậnĐấng Christ.Mời các bạn, tối nay?
184 Bây giờ, từ nay trở đi, tôi phó thác chính mình cho Chúa
Jêsus, để tôi có thể đầu phục Thánh Linh, và chỉ tán dương Chúa
Jêsus Christ; không phải chính tôi, nhưng là Chúa Jêsus Christ;
để những người này, dân sự của tôi, bạn bè tôi, trong và ngoài
thành phố, có thể biết rằng Phúc âm mà tôi rao giảng là sự…Lẽ
thật tuyệt đối. Và Đấng Christ hiện diện ở đây để chứng thực Nó
là Lẽ thật, bởi Lời Ngài và Thánh Linh Ngài.
185 Chúng ta sẽ gọi họ chỉ một người ở một lần. Vì vậy chúng
ta sẽ…Chúng ta sẽ bắt đầu với số một, Q số một. Ai có thẻ đó?
Nếu—nếu các bạn không thể giơ tay lên giờ này, thì những người
trưởng lão sẽ đưa các bạn lên. Chúng tôi muốn có được mỗi một
người trong các bạn. Q số một. Anh Hickerson, Billy Paul…Hoặc,
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đợi một lát, Doc sẽ giúp anh ta ở đây. Q số một, mời bạn giơ tay
lên, người có nó. Anh có chắc đó là chữ Q không? Hoặc, à, ồ, tôi
xin lỗi. Được rồi. Đến ngay đây. Hãy chỉ cho anh ấy cách, băng
qua lối đi ở đằng kia. Q sốmột. Được rồi.

186 Số hai, xin vui lòng, giơ tay lên. Được rồi, một phụ nữ đang
ngồi phía sau ở đây. Được rồi, mời bà, đến. Hãy làm cho lối đi
ở đây rộng ra ở trên đây; nếu tất cả anh em giúp bà ấy. Những
thanh niên ở đàng kia sẽ giúp bà, những người chỉ chỗ ngồi và
vân vân. Q số ba, xin giơ tay lên. Số ba.Mời bạn giơ tay lên, người
có Q số ba. Hãy xem thử có phải người đàn bà đang tiến lên đây,
nếu bà ấy có thẻ đó. Bà—bà không có thẻ đó à? [Một chị nói, “Anh
Branham, tôi đã xin một thẻ. Nhưng tôi thấy người bạn của tôi,
người mà đứng có đứa con trai đau ốm.”—Bt.] Bà—bà không thể
làm như thế. [“Không được à?”] Không. Bà phải giữ nó và nghe
theo sự chỉ dẫn. Chúng ta cũng sẽ nhận em bé đó, dù sao đi nữa.
Hiểu không? Bà chỉ lên đây khi số của mình được gọi. Em bé có
thể lên khi nó được gọi. Hiểu không? Được rồi.

187 Sốmột, hai. Ai có số ba?Hãy giơ tay lên. Số ba. Số bốn.

188 Bây giờ, đó là điều thật rất đáng yêu về chị, thưa chị, bất luận
đó là ai, quý bà mà đã muốn làm điều đó. Thấy không? Nhưng,
đấy, nếu—nếu số của họ được gọi, họ sẽ lên ngay khi…Nếu họ
không được gọi, chúng ta cũng nhận họ, dù sao đi nữa. Hiểu
không? Chúng tôi muốn quý vị cứ ở tại chỗ của mình, để quý
vị, cũng có thể có chỗ của mình, quý vị hiểu chứ. Thấy không?
Được rồi.

189 Số ba. Số bốn. Số năm. Q số năm, hãy giơ tay của bạn…Ở cuối
lối đi, cómột phụnữ trẻ. Số sáu. Được rồi,một thanhniên. Số bảy.
Người đàn ông ở ngay đây. Số tám.

190 Chúng tôi phải làmđiều này. Các bạn thấy đấy, các bạn không
thể làm điều đó được; các bạn vừa mới ở trong tình trạng hết
sức lộn xộn, các bạn có thể nói, “Mọi người đều muốn được cầu
nguyện cho.”

191 Xin để tôi tỏ cho anh em thấy đôi điều, nếu anh em muốn
biết tại sao chúng tôi phải bắt họ xếp hàng. Mọi người ở trong
đây đều muốn đến gần và được cầu nguyện cho, hãy giơ tay lên,
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mọi người, bất luận quý vị là ai. Hãy nhìn kia. Ai sẽ đến đây trước
tiên? Thấy không? Phải có ai đó.
192 Billy hãy xuống đây, lấy những thẻ này, và xáo trộn chúng với
nhau trướcmặt quý vị, và anh ấy sẽ phátmột thẻ cầu nguyện cho
bất kỳ người nào muốn có. Anh em có thể nhận số năm, sáu, và
thỉnh thoảng chúng tôi bắt đầu ở một chỗ nào khác. Và điều đó
không có sự khác biệt nào nơi mà chúng tôi…Và rồi họ từ trong
cử tọa thật sự được chữa lành trước những người trên bục giảng
này, đôi khi. Baonhiêungười biết điều đó, cả nhữngngười lạ và…
Ồ, chắc chắn, không liên quan gì với nó.
193 Số sáu, một người tiến đến phải không? Số bảy. Số tám. Ai có
thẻ cầu nguyện số tám? Đã có rồi à? Số chín.
194 Tám, số tám, chúng tôi muốn anh em lấy nó bây giờ. Có thể
ai đó ở bên ngoài. Nếu họ có, người nào đó hãy giơ tay họ lên,
hoặc điều gì đó, ai đó ở bên ngoài, mà không thể vào được. Số
tám. Anh Collins, có ai ở phía sau đó không, thẻ cầu nguyện số
tám, đang cố chen vào phải không? Được rồi, thẻ cầu nguyện số
tám. Được rồi.
195 Số chín. Thẻ cầu nguyện số chín, hãy giơ tay lên. Có thể họ đã
bỏđi ra, vì không thể vàođược.Nếuhọvào, hãy xếphọvàohàng.
196 Số mười, hãy giơ tay lên. Người đàn ông ở lối phía sau. Mời
ông lên, thưa ông. Rất vui khi thấy ông được gọi đến. Ông đang
đứng sau đó, chân tay bị chứng vọp bẻ. Sốmười.
197 Sốmườimột. Hãy giơ tay lên, ai có thẻ cầu nguyện Q sốmười
một. Được rồi, mười một.

Mười hai, Q sốmười hai. Cách…Được rồi,mười hai.
198 Mười ba. Mười ba. Làm ơn, chỉ giơ tay lên, để tôi có thể nhìn
thấy. Thẻ cầu nguyện mười ba, Q mười ba. Mười bốn. Mười bốn.
Mười lăm. Bao nhiêu thẻ con đã phát ra, Billy, một trăm? Mười
ba,mười bốn, vàmười lăm, đang thiếu. Thẻ cầunguyệnmười ba,
mười bốn, và mười lăm, bạn có ở đây không? Mười lăm, mười
sáu,mười bảy,mười tám,mười chín, haimươi.
199 Q đầu tiên, sau đó đến J, và rồi cứ tiếp tục xuống hàng. Tôi
nghĩ rằng họ đang cố gắng vượt qua những điều này, trước tiên,
hãy xem. Sau khi chúng tôi gọi số đó, chúng tôi sẽ gọi những
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người khác ngay khi chúng tôi đến. Nói gì? [Một người anh em
nói—Bt.] Chính là thế. Anh em thấy đấy, chúng tôi phát thẻ, sáng
nay, và nhiều người đã không trở lại, có lẽ thế. Thấy không?
Được rồi.

200 Chúng ta hãy bắt đầu từ việc nhỏ đó. Cách mà…Bây giờ các
bạn đã gần như đủ người trong hàng của mình ở đó? Được rồi.
Bây giờ, ai có số mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười
chín, và hai mươi, trong các chữ Q? Hai mươi mốt, hai mươi hai,
hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm. Bây giờ cứ sẵn sàng,
ngay khi xong việc này. Bây giờ chúng ta đã có đầy một hàng ở
đây rồi. Và thế thì chúng tôi sẽ đến với họ, đi ngay xuống hàng,
rồi nhảy ngay đến những thẻ còn lại, những thẻ có chữ J, nơi
chúng tôi đã dừng lại, và tiếp tục xuống cho đến khi chúng tôi
gọi ra người cuối cùng của họ.

201 Bây giờ hãy thật sự kỉnh kiềng trong chốc lát. Bây giờ, tôi
mong sao chúng ta có được căn phòng có chỗ ngồi. Tôi ao ước có
cách nào đómà tôi có thể làm được, nhưng chúng ta đã không có
được điều đó. Nhưng, bây giờ, tôi muốn anh em hãy giữ sự kỉnh
kiềng. Bây giờ, vẫn còn sớm. Còn mười phút nữa mới đến chín
giờ. Buổi nhóm sẽ kết thúc, trong nửa tiếng. Vì thế, đây là phần
kết thúc của buổi nhóm, và vì thế bây giờ hãy thật cung kính. Hãy
thật yên lặng. Đừng xê dịch chung quanh.

202 Có bao nhiêu người ở đây không có thẻ cầu nguyện, và tuy
nhiên các bạn muốn được cầu nguyện cho? Hãy giơ tay lên. Ồ,
khắp mọi nơi. Vậy thì, nếu bạn không có thẻ cầu nguyện, tôi
muốn tặng bạnmột số lời Kinh Thánh.

203 Một lần nọ Chúa chúng ta đang đi qua khiến một cô gái nhỏ,
đã chết, sống dậy, tuy nhiên cô gái lúc đó chưa chết, con gái của
Xa-chê. Vàmột người đàn bà đã nói trong lòng rằng, “Tôi tin Ngài
là Đấng thánh. Tôi tin Ngài là Đấng Mê-si.” Và bà đã bị bịnh mất
huyết trong nhiều năm rồi. Và bà đã chen vào giữa đámđôngmà
rờ áo Ngài. Đã từng đọc câu chuyện này chưa?

Và Chúa Jêsus dừng lại, phán, “Ai đã rờ áo Ta?”

204 Và Phi-e-rơ trách Ngài. Ông nói, “Ồ, tất cả họ đang lấn ép
Thầy. Vậy sao Thầy lại hỏi, ‘Ai đã rờ đến Ta?’”
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205 Ngài phán rằng, “Ta trở nên yếu đi. Quyền phép, sức mạnh
đã từ Ta mà ra.” Thấy điều gì đã làm cho anh em không, khải
tượng? “Ta trở nên yếu đi. Sứcmạnh đã ra từ Ta.”
206 Và Ngài đã nhìn quanh, trên đám đông, cho đến khi Ngài
thấy người đàn bà đó. Bà rất sợ hãi. Bà nghĩ bà đã làm điều gì đó
sai. Nhưng Ngài nhìn bà, và Ngài đã bảo bà về bệnh băng huyết
của bà, và phán, “Đức tin ngươi đã cứu ngươi.” Bao nhiêu người
nhận biết đó là Sự thật? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
207 Bây giờ, đối với anh em những học giả Kinh Thánh, có phải
Kinh Thánh nói, rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ ngay bây giờ là
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng
ta, mà có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta”? Bao nhiêu
người nhận biết điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ồ, nếu
Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm bây giờ mà có thể cảm thương
sự yếu đuối của chúng ta, thì Ngài sẽ hành động như thế nào,
nếu Ngài vẫn không hề thay đồi hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời? Ngài sẽ phải hành động y như cách Ngài đã làm lúc đó.
Đúng không? [“A-men.”]
208 Ồ, vậy thì, Ngài đã không có thân xác con người bây giờ, vì ở
ngay tay bên hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài dùng thân thể
của chúng ta để qua đó Ngài làm việc, và đó chính là Thánh Linh
củaNgài làmviệc qua chúng ta, nhưNgài đã phán điều đó. “Ta sẽ
ở cùng các ngươi, ở trong các ngươi; các công việc mà Ta đã làm,
các ngươi cũng sẽ làm. Các ngươi sẽ làm nhiều hơn nữa, vì Ta đi
về cùng Cha.” Ngài đang hiện diện trong chỗ của chúng ta. Hiểu
không?NhưngNgài sẽ xức dầu cho chúng ta bằngThánhLinh.
209 Bây giờ, anh em đang ở trong cử tọa ngoài kia, anh em chỉ
nhìn theo lối này. Và đừng nhìn tôi như Anh Branham. Anh em
chỉ cần nói, “Lạy Chúa Jêsus, Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm,
và Ngài đang ở trong tòa nhà này. Và con muốn chạm vào Ngài
bằng sự yếuđuối của con, đang thưa vớiNgài, con bị đau. VàNgài
xác nhận điều đó với con, và cứ để Anh Branham nhìn quanh
giống như, bởi Thánh Linh Ngài, và nói với con giống như Ngài
đã phán với người đàn bà kia. Điều đó sẽ được giải quyết.” Tôi
thách thức đức tin anh em, nhân Danh Chúa, làm điều đó. Vậy
thì xem thử nó có đúng hay không. Anh em cầu xin Chúa điều
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đó, và hãy xem thử nó có xảy ra cách đó không. Bây giờ hãy thật
sự kỉnh kiềng.
210 Bây giờ anh em có thể mang những người bịnh của mình
đến. Hay là, đây có phải người đó không? Được rồi. Điều trước
tiên trong hàng, phần này của hàng…
211 Có rất nhiều người ở đây. Chúng tôi cố gắng giữ dân sự tránh
xa, dân sự Jeffersonville; chỉ để những người ở ngoài thành phố,
đang chen lấn để vào bên trong. Bởi vì, trong việc xếp hàng cầu
nguyện này, nếu những người đó đến từ nơi đây, khu vực quanh
Jeffersonville, thì họ sẽ nói, “Sao thế, Anh Branham biết những
người này mà. Chắc chắn, thế là phải thôi.” Nhưng, dĩ nhiên, họ
chưa bao giờ ở châu Phi, và Ấn-độ, và châu Á, và châu Âu, và
khắp nơi trên thế giới, trong những nơi khác. Nhưng tôi không
biết điều đó.
212 Tôi tin, tất cả những người xếp hàng ở đây giờ này, nhìn vào
tôi giống như họ là những người xa lạ với tôi. Có phải tất cả quý
vị đều là người lạ đối với tôi không? Hãy giơ tay lên nếu đúng.
Được rồi. Thế là tốt. Bao nhiêu người trong quý khán giả là người
lạ với tôi, hoặc anh em biết rằng tôi không biết quý vị đang có
điều gì không ổn? Bất cứ người nào, cho dù đó là ai đi nữa. Chắc
chắn, quý vị không biết, đấy. Nhưng Ngài biết. Vậy thì, tôi không
nói là Ngài sẽ. Nhưng nếu Ngài muốn, thì điều đó làm cho Ngài
hiện diện ngay tại đây.
213 Bây giờ, người đàn ông này ở đây, tôi tin, đã giơ tay ông ta
lên, mà ông ta và tôi là những người xa lạ với nhau. Chúng tôi
là những người xa lạ. [Người anh em đó nói, “Đúng.”—Bt.] Tôi
chưa bao giờ thấy người này trong đời mình. Tôi có…[“Tôi chưa
hề thấy anh.”] Ông ấy chưa hề gặp tôi cho đến ngay lúc này.
Chúng tôi bước vào tòa nhà, và bây giờ là lần đầu tiên chúng
tôi gặp nhau.
214 Bây giờ, đây là bức tranh hoàn hảo về Phi-líp đang đi, kiếm
Na-tha-na-ên, và Na-tha-na-ên đang đến trước Chúa Jêsus. Bây
giờ, không phải ông ấy là Na-tha-na-ên, hay tôi là Chúa Jêsus. Vậy
thì, đừng nghĩ như thế. Nhưng nhiều năm về sau, bởi lời hứa đã
được lập vào thời đó. Và đây là hai người đàn ông chưa từng gặp
nhau trong đời, giống như họ hai người đàn ông thời đó. Nếu
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Chúa Jêsus vẫn y nguyên, ông ấy có thể phó thác tâm linh mình
cho đức tin, và tôi cũng phó thác thần linhmình cho đức tin, vào
Đấng Christ, bởi một ân tứ Thiêng liêng của Đức Thánh Linh, và
có thể thi hành phép lạ tương tự. Đúng thế không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Và điều đó là thuộc về siêu nhiên. Nói, “Và
một phép lạ à?” Ồ, làm sao tôi biết được điều đó, nếu tôi chưa
bao giờ gặp ông ta? Đây là bàn tay của tôi. Chúng tôi chưa bao
giờ gặp nhau trước đây. Chúng tôi, chúng tôi đứng ở đây, trong
lần đầu tiên. Đức Chúa Trời biết ông ấy; tôi không biết.
215 Bây giờ, hãy nhớ, cầu nguyện cho tôi. Vậy thì, đôi khi trong
những—trong những thì giờ này, Thánh Linh xức dầu, đang làm
điều đó rất nhiều lúc này, đến nỗi nó hầu như là một…Ồ, tôi—
tôi muốn quý vị hãy ngồi yên lặng. Hãy thật sự cung kính. Hãy
xem. Hãy ở trong sự cầu nguyện.
216 Bây giờ, tôi chỉ cần ông, thưa ông, không biết ông, nhưng ông
đến đây vì lý do nào đó tôi không biết. Nhưng bất luận đó là lý do
gì, và Đức Chúa Jêsus sẽ nói cho tôi biết điều ông muốn ở Ngài,
mà ông không cần phải nói với tôi, điều đó khẳng định Ngài là
Đấng như tôi đã nói Ngài là hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi. Ông tin điều đó không? [Người anh em
nói, “Chắc chắn.”—Bt.] Được rồi. Ông ấy tin điều đó. Và bây giờ
hội chúng tin điều đó. Và Chúa đã phán rằng Ngài sẽ làm điều
đó, trong Kinh Thánh của Ngài.
217 Bây giờ, đây là chỗ tôi cũng đang tìm thấy nói về Lẽ thật bằng
Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, hay Kinh Thánh đã hứa điều
gì đó mà Nó không thể đứng đằng sau, hoặc tôi là kẻ đạo đức
giả; thế này hoặc thế nọ. Hiểu không? Đúng thế. Hãy tự đánh giá
mình. Tôi đã làm điều đó trước nhiều, nhiều hàng ngàn người,
những người chỉ trích và hết thảy. Nhưng tôi biết điều Ngài hứa,
và Ngài giữ lời hứa của Ngài.
218 Tôi thấyNóbắt đầungay tại đây giờ này. Tôi thấynhiềungười
chung quanh ông. Trên bục giảng trong những buổi nhóm ngoài
trời, chúng ta không hề thấy người nào ở chung quanh. Thấy
không? Có những người đau ở đây. Ngay khi Nó bắt đầu, ông có
thể cảm nhận Điều đó. Đó là Đức Thánh Linh. Hãy cung kính giờ
này, thật sự cung kính giờ này, như chúng ta có thể nói. Vâng,
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thưa ông. Đức Chúa Jêsus yêu thương cả hai chúng ta, vì chúng
ta là hai ngườimàNgài đã chết thế cho. Và lần gặp nhau đầu tiên
của chúng ta. Nếu ông có nhu cầu, Đức Chúa Trời có thể đáp ứng
nhu cầu đó, bởi vì Ngài đã hứa rằngNgài sẽ làm.

219 Nhưng bây giờ, con người đó, nếu thành thật trong lòng, ông
ý thức rằng điều gì đó đang xảy ra. Ông không thể biết chính
xác đó là điều gì. Nhưng Thiên sứ đómà anh em nhìn thấy trong
bức tranh, đang đến với ông lúc càng gần hơn, và người ấy đang
biến mất dần khỏi tôi. Và người đàn ông đang chịu đau với bệnh
tim, và ông ta bị tiểu đường. Đúng thế. Đó là THÁNH LINH PHÁN
NHƯVẬY. Nếu điều đó đúng, hãy giơ tay lên.

220 Bây giờ, nếu tôi chưa bao giờ gặp ông, làm sao tôi biết được
bất cứ điều gì về ông? Cách nào đó, giống như cách Ngài đã biết
ở đó. Đúng thế không? [Người anh em nói, “Đúng thế.”—Bt.] Cử
tọa có tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”]

221 Vậy thì, tại sao—tại sao không để ra, một ít thời gian, để anh
em sẽ thấy rằng nó thật sự không phải làmột điều gì đó suy đoán.
Chúng ta hãy thử lấy việc gì đó khác, và xem thử Đức Thánh
Linh có bày tỏ cho chúng ta điều gì khác không. Chúng ta hãy
nói chuyện với người đàn ông đứng ở đó, chỉ một phút thôi. Có
lẽ có cái gì đó khác trong đời sống của ông ấy, có thể ông ấy có
điều gì không ổn. Tôi không biết.

222 Tôi thật sự không biết tôi đã nói điều gì. Tôi phải nhìn trên
máy ghi hình ở đây, bởi vì, đấy, đó là một sự hiện thấy, anh em
đã nhìn thấy ông ấy ở đâu rồi. Vâng, tôi đã nhìn thấy bây giờ.
Nó là điều gì đó về máu của ông ấy. Đó là đường, vâng, bịnh tiểu
đường. Ông ấy đã bị bệnh tiểu đường, và nó đã phát triển thành
căn bịnh tim, khiến ông hay bồn chồn lo lắng. Ông ấy đã mắc
bịnh đó một thời gian rồi. Và ông không phải là người ở thành
phố này. Nhưng ông từ Indiana tới, từ một chỗ gần nơi mà được
gọi là Borden. Ông…Tôi thấy Borden. Ông đến từ Borden. Đó là
CHÚA PHÁNNHƯVẬY. Chính là thế.

Và có điều gì đó không ổn trong đời sống của ông.

223 Đây là một vấn đề khác. Tôi thấy một người phụ nữ đang
xuất hiện trong sự hiện thấy, vì ông là người-…Đó là vợ của ông,
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và bà ta cần sự chữa lành. Và bà đã bị bịnh gì đại loại như bịnh
ho. Đó là bịnh hen, bà đã bị.

224 Và ông có điều gì đó không ổn trong cuộc sống, mà ông đang
cố gắng làm. Bởi đức tin, ông là người theo phái Ngũ Tuần, vì,
ông, thấy ông ở buổi nhóm Ngũ Tuần nơi người ta reo hò và vỗ
tay. Và ông đang cố từ bỏ…Ông hút thuốc. Đó là điềumà ông đang
cố từ bỏ, hút huốc lá. Điều đó hoàn toàn chính xác. Đó là CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY. Đó là sự thật. Phải không? Chắc chắn, là vậy.
Thấy không? Ông có tin rằng Ngài ở đây giờ này, hiện diện ở đây
không?Ông có sẵn sàng tiếp nhận sự chữa lành không?

Chúng ta hãy cúi đầu.

225 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus
Christ sống lại Đấng đang hiện diện ở đây giờ này, người này, lạy
Chúa, người mà ở đây cho những ơn phước của Đức Chúa Trời
yên nghỉ trên ông, chúng con cầu xin Ngài sẽ ban cho ông điều
mà lòng ông aoước, nhơnDanhĐứcChúa Jêsus Christ. A-men.

226 Hãy quay về nhà, thấy điều đó đúng như ông đã tin. Đó là
cáchmànó sẽ xảy ra. Xin Chúa ban phước cho ông.

227 Anh em có tin không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Đức
Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã viết nên quyển Kinh Thánh này,
Thánh Linh của Ngài đang hiện diện, biết rằng tôi chưa hề gặp
người đàn ông này trong đời tôi, một cách hiểu biết, cho đến tận
phút này. Nhưng, tôi biết một điều, Đức Thánh Linh đang hiện
diện ngay tại đây. Tôi không biết Ngài sẽ làm gì, nhưng tôi biết
Ngài đang ở đây.

228 Đây có phải người phụ nữ đó không? Được rồi. Chúng ta là
người xa lạ với nhau phải không? Ồ, bà—bà—bà đã thấy tôi tại
các buổi nhóm, nhưng tôi lại không biết bà. [Chị đó nói, “Không.
Không.”—Bt.] Đúng vậy. Được rồi. Thế thì, bà đã đến đây vì mục
đích nào đó.

229 Bây giờ, người đàn bà này có thể đến đây…Bà có thể là một
Cơ-đốc nhân; có thể là không. Bà cũng có thể là một người chỉ
trích. Nếu như thế, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hiểu không?
Và tôi thì không biết bà đã đến đây vìmục đích gì.
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230 Mẹ tôi đang ngồi chỗ nào đó trong tòa nhà này, một phụ nữ
cao tuổi. Anh em có nghĩ rằng tôi cố làm tổn hại con người tội
nghiệp đó không? Anh em nghĩ tôi sẽ đến với bà như là một kẻ
lừa dối không? Tôi chắc chắn sẽ không làm vậy. Tôi thà rời khỏi
bục giảng và đi về nhà; Tôi đã rao giảng Sứ điệp. Nhưng điều đó
không hiệp với Sứ điệp. Đấng Christ hôm qua, ngày nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi. Đừng quan tâm đến những gì thế
gian này nói về nó. Chúng ta cũng phải ủng hộ điều đó, dù sao đi
nữa. Đức Chúa Trời đã phán làm điều đó.
231 Không biết bà; và, dĩ nhiên, bà đang ngồi trong buổi nhóm,
có lẽ nơi có hàng trămvà hàng trămngười, tôi không có cách nào
để biết bà. Nhưng đây là hình ảnh lúc này trong Thánh Giăng 4,
một người đàn ông và một đàn bà, gặp nhau lần đầu tiên. Chúa
chúng ta và người đàn bà Sa-ma-ri gặp lại nhau. Bấy giờ họ đã
nói chuyện. Ngài đã tiếp xúc với linh của bà, biết được điều bất
ổn của bà, và nói cho bà biết, và bà đã nhận ra Ngài là Đấng Mê-
si. Bà cómuốn làmđiều tương tựnhư thế không? Bàmuốn.
232 Cử tọa sẽ làm giống như thế không, mỗi người phụ nữ ở
ngoài kia? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Cầu xin Chúa nhậm
điều đó. Vâng.
233 Người đàn bà này đang chịu khổ vìmột—một tình trạng thần
kinh. Bà đã chịu đựng nó trong một thời gian dài, nhiều năm trở
lại đây. Tuy nhiên tôi thấy bà như một phụ nữ trẻ. Nhưng đó
không phải là điều chính yếu mà bà muốn tôi cầu nguyện cho
bà. Đó chính là căn bịnh viêm khớp làm bà không đứng dậy nổi.
Đó chính là điều bàmuốn tôi cầu nguyện cho.

Bây giờ anh chị em có tin không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]
234 Chúng ta hãy nói chuyện với bà thêm một lát nữa. Cầu xin
Đức Thánh Linh nhậm lời này. Người đàn bà thật sự có giọng nói
của một—một người nước ngoài. Tên bà là Hanson. Đó là thật.
Na Uy hay Thụy Điển, một người. Bà không phải là người thành
phố này. Bà đến từ một nơi gọi là Canton. Và đó ở tại một đất
nước lớn nơi có rất nhiều lúa mì. Và nó là Minnesota. Và đó là
nơi mà bà từ đó đến. Đúng vậy. Bây giờ đi về nhà; bà đã được
chữa lành. Đức Chúa Jêsus Christ làm cho bà được khỏe mạnh.
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Hãy kể cho mọi người nghe về những việc tốt lành mà Chúa đã
làm cho bà.
235 Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta là những người xa lạ với
nhau. [Chị ấy nói, “Vâng. Tôi đã dựnhững buổi nhóm, nhưng anh
không biết tôi.”—Bt.] Tôi không biết bà. Không, thưa bà. Nhưng
Chúa biết rõ bà. Bà đến đây vì mục đích nào đó. Tôi không biết.
Nhưng nếu Chúa Jêsus sẽ bày tỏ cho tôi biết bà đến đây để làm
gì, bà sẽ biết được đó là sự thật hay không. Nếu tôi đến đây và
nói rằng, “Bà bị đau, hỡi người đàn bà.” Chắc chắn rồi, bà đang
đứng trong hàng người cầu nguyện, điều đó tỏ cho thấy…[Băng
trống—Bt.]
236 Sự xét nghiệm của bà cho thấy bà đang có vấn đề về gan.
Ngài phán rằng đó là bệnh xơ gan. Đúng vậy. Chỉ nói chuyện với
bà ta một phút. Chỉ…Bà có tin rằng Đức Chúa Jêsus, mà đã nói
chuyện với người đàn bà bên giếng nước, cũng giống như Chúa
Jêsus ngày nay không? [Chị ấy nói “Vâng.”—Bt.] Bà tin chứ? Có,
dường như có một linh tốt lành. Bà không phải ở đây. Bà đến
từ miền đông, từ Ohio. Đúng vậy. Dayton, Ohio, đến đây. [“Đúng
thế.”] Đúng thế. Tôi thấymột…
237 Bà đang cầu nguyện cho một người nào khác. Đó là một cậu
bé. Cậu ấy có vấn đề về tim. Cậu bé, cũng có những chỗ loét,
một kiểu con trai tính khí nhút nhát. Đúng vậy. Và bà đang cầu
nguyện cho linhhồn củanó, bởi vì nó chưađược cứu. Đó là CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY. Đó là thật. Phải không? [“Con trai tôi.”] Bà đã
được chữa lành. Hãy tiếp tục quay về nhà. Bảo với cậu bé, hãy là
người can đảm. Chúa Jêsus Christ…
238 Thưa bà, tôi không biết bà, không biết bà. Đức Chúa Trời biết
rõ bà. Nếu Chúa nói cho tôi biết bà bị bịnh gì, bà tin tôi là đầy
tớ của Ngài không? Chỉ để minh chứng Ngài. Đấy, điều tôi muốn
làm là khiến cho những người này,mà đang đến để xếp hàng cầu
nguyện, thấy rằng Ngài đang hiện diện tại đây.
239 Điều gì đó đã xảy ra trong buổi nhóm. Có hai người phụ nữ
đang đứng ở đàng kia, cả hai, đều mang kính. Người nào đó đã
chạm vào Ngài, bằng cảm xúc yếu đuối của họ. Nếu tôi có thể
nhìn thấy người phụ nữ đó, những gì là…Lỗ tai của bà bị đau, nó
đã hết giờ này. Hãy nhìn quý bà đó, bà ta trông giống người này.
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Họ đang đứng ở đó. Tôi có thể nhìn thấy họ. Nhưngmột người thì
đang làm điều này; và không có điều gì với người này cả.

240 Lý do của nó là, người đàn bà này đang cầu thay cho người
khác. Đúng vậy. Và người đàn bà kia là người đứng bên cạnh
bà. Và bà ta bị chứng viêm khớp. Và bà đang cầu thay cho bà
ấy. Và tôi biết bà đang cầu nguyện cho bà ấy, bởi vì bà ấy chưa
được cứu. Và bà đang cầu nguyện cho bà ấy. Đó là một việc làm
cao đẹp. Hãy đặt chiếc khăn tay đó trên bà ấy, mà bà có trong tay
bà. Bảo bà ấy đừng nghi ngờ, và hãy phó thác đời mình cho Đấng
Christ, thì căn bịnh viêmkhớp của bà ấy sẽ lìa khỏi bà ấy.

241 [Băng trống—Bt.]…đang khóc cho, chị à? Chị có tin Đức Chúa
Trời không? Chị có tin tôi là tôi tớ Ngài không? Chị tin Đức Chúa
Trời có thể nói cho tôi biết chị đang khóc về điều gì, và chị đang
ao ước điều gì không? Nếu chị tin điều đó, hãy giơ tay lên. Chị tin
rằng bệnh thoát vị sẽ lìa khỏi anh ấy không? Nếu chị tin điều đó,
thì nó sẽ xảy ra. Cứ có đức tin. Chỉ đừng nghi ngờ.

242 Bà thế nào? Tôi đoán chúng ta là những người lạ với nhau.
Chúa Jêsus biết cả hai chúng ta. Bà là một phụ nữ trẻ tuổi mạnh
mẽ. Nhưng bà không đến đây vì bản thân mình. Tôi thấy một
bệnh viện đang hiện ra, một cái giường. Và đó là mẹ của bà,
người mà bà đang cầu nguyện cho, và bà ấy đang ở dưới bóng
của sự chết. Bà ấy đang bị bịnh về túi mật, nhiều khối u. Và bà
ấy, cũng bị ung thư nữa, một bóng đen của bịnh ung thư. Hãy
lấy chiếc khăn tay đó, mà bà đã khóc trên đó, trải nó lên người
bà ấy. Và kêu cầu Danh Chúa, và đừng nghi ngờ. Nếu bà không
nghi ngờ, Đức Chúa Trời sẽ mang mẹ bà ra khỏi chỗ đó và làm
cho bà ấy khỏemạnh. Bây giờ đừng nghi ngờ. Hãy đi nhơn Danh
Chúa, và tin.

243 Anh chị em có tin chắc rằng Đấng Christ sống không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.]

244 [Anh Branham dừng lại—Bt.] Có điều gì đó phải…Ồ, đó là
một phụ nữ đang ngồi ngay phía sau kia, trong chỗ ngồi đó. Chị
khổ sở vì bệnh đau đầu. Và chị đang cầu nguyện với Chúa, ở đó,
cố gắng chăm sóc đứa trẻ ấy. Ngài đã nghe chị, thưa chị. Nó sẽ
hết ngay bây giờ. Chỉ đứng dậy trên trên chânmình, để dâng lên
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Đức Chúa Trời sự ngợi khen vì điều đó, thưa bà. Chỉ dâng lên Đức
Chúa Trời sự ngợi khen về điều đó. Hiểu không?

245 Bà ấy đã chạm vào cái gì vậy? Bà ấy không hề chạm vào tôi.
Nhưng bà đã chạm vào Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Tôi không biết
người đàn bà. Tôi chưa bao giờ gặp bà, trong đời. Nhưng Chúa
đã chữa lành cho bà ngay lúc này. Có phải điều đó khiến cho
Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chắc chắn, như vậy. Nếu các
ngươi tin!Mọi sự đều có thể xảy ra cho người nào tin.

246 Điều đó đụng vào cử tọa, ai đó đang cầu nguyện. Hãy xem,
điều đó tùy thuộc vào chỗ mà sức mạnh chiếm ưu thế hơn, chỗ
Thánh Linh. Tôi chỉ có thể làm theo và nói như Ngài nói; tôi
không biết. Ồ, đó là người phụ nữ mang kính, đang khóc. Lý do
bà khóc, bởi vì Thánh Linh đang ở trên bà. Ngài đấy. Căn bịnh ở
trong ruột mà bà đang chịu đựng; hãy có đức tin, nó sẽ lìa khỏi
bà và không bao giờ trở lại. Tôi không biết người đàn bà ấy. Tôi
chưa bao giờ gặp bà ta. Bà chưa bao giờ đụng đến tôi. Bà đã chạm
đến Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.

Nếu các ngươi có thể tin!

247 Điều đó đã đập vào một phụ nữ khác. Tôi muốn bất cứ ai
muốn, hãy nhìn đây. Hãy nhìn người đàn bà đang khóc này; nhìn
xem người đàn bà khác đang ngồi bình thường; nhìn vào người
đàn bà bên cạnh bà ấy, đang khóc. Bà ấy đã bị bịnh tim, quý bà
nhỏ bé ở đàng kia, đang nhìn tới nhìn tôi với…Vâng. Đúng thế.
Bà đã bị bệnh tim. Phải không? Nó đã rời khỏi bà. Đức tin của bà
đã bùng cháy với Đức Chúa Trời, và bà đã chạmđếnNgài.

Ồ, điều này thật tuyệt vời!

[AnhBranhamngừng lại trong haimươi lămgiây—Bt.]

248 Thấy quý bà đang ngồi ngay ở đó cúi đầu, đang cầu nguyện
không? Người đàn bà có đầu tóc bạc, người lạ đối với tôi, đang
ngồi đó. Vâng. Anh em đã quay lại, nhìn vào bà ấy. Bà ta đã bị
bịnh về túi mật. Bà đã cầu nguyện xin Chúa cất nó ra khỏi bà. Và
bà đang cầu nguyện lúc đó, “Lạy Chúa, hãy để ông ấy gọi con.”
Đúng thế. Nếu điều đó là đúng, hãy giơ tay lên. Làm sao tôi biết
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được lời cầu nguyện của bà? Căn bịnh đã lìa khỏi bà. Đức tin của
bà đã chữa lành bà. Hãy đi về nhà và được khỏemạnh.

249 Bà tin không? Nếu các ngươi có thể tin, mọi sự đều có thể
được. Nhưng các ngươi phải tin.

250 Vẫn còn di chuyển ở khu vực đó, đang ngồi trong đó. Ngay
tại đây, người thứ hai hàng, cao huyết áp. Nếu chị tin với cả tấm
lòng củamình, thưa chị, nó sẽ hết. Chị có tin Đức Chúa Trời, nhận
lấy Lời của Ngài không? Được rồi. Hãy giơ tay lên. Đó là điều chị
đang cầunguyện cho, “LạyChúa, hãyđể ông ấy kêu con tiếp theo,
với bệnh cao huyết áp này.” Tôi là người lạ với chị. Nếu điều đó
đúng, hãy vẫy tay. Được rồi. Nó đã lìa khỏi chị. Hãy về nhà và
sống khỏe mạnh.

251 Anh chị em có biết đó là gì không? Chính là đức tin. Nếu anh
chị em có thể tin vào đó! Anh chị em tin không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Nhìn xem, những người ở ngoài kia, không có thẻ
cầu nguyện hoặc thứ gì. Quý vị sẵn sàng để tin không? Có phải
đó là cáchmàChúa Jêsus đã làmkhiNgài cònở trênđất không?

252 Đây, đây có phải—đây có phải người này, người đàn ông đang
tiến lên không? Được rồi. Anh em không biết điều gì mà làm,
cho hết thảy anh em. Cho Đền tạm Branham, bây giờ chỉ nhìn ở
đây trên đầu bàn tay. Thấy không? Anh em biết rằng tôi không
làm được như thế. Đó là gì? Thánh Linh của Chúa. Ngài đang
xức dầu.

253 Nhiềungười không hiểu sự xức dầunghĩa là gì. Họnghĩ nó có
nghĩa là la hét. Đó là sự vuimừng.Quyềnnăngđến trangnghiêm.
Hiểu không? Đó là sự vui mừng của Chúa. Đây là Quyền năng
của Chúa; sự chữa lành, làm cho khỏemạnh. Hãy xem điều Ngài
đã làm cho cô gái nhỏ đang ngồi đêm nọ, một người tàn tật; cho
nhữngngườimù; cho nhữngngười khác, ở khắpmọi nơi.

254 Ông thế nào, thưa ông? Tôi cho rằng chúng ta là người lạ với
nhau. Chúng ta không biết nhau. Tôi không biết ông, và ông cũng
không biết tôi. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. Được rồi, lần đầu
tiên chúng ta gặp nhau. Bây giờ hãy kỉnh kiềng. Đây làmột người
đàn ông, và ông ấy và tôi…trẻ hơn tôi nhiều, chúng ta cùng nhau,
giơ tay lên, trước Đức Chúa Trời, rằng đây là lần gặp nhau đầu
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tiên của chúng tôi. Chúa Jêsus biết người đàn ông này. Và phải có
điều gì không ổn; ông ấy đang đứng tại đây. Tôi không biết.

255 Nhưngnếu tôi đã nói sự thật,mà Chúa đã xác nhận bởi nhiều
người làm chứng, rằng tôi nói với anh em lẽ thật, rằng, “bởi lằn
roi Ngài chịu anh em đã được lành bịnh.” Đó là thời quá khứ.
Anh em phải có được đức tin mạnh mẽ, để vượt lên trên những
việc này.

256 Hãy nhìn căn bịnh ung thư biến mất khỏi đây đêm nay! Bây
giờ anh em hãy xem những lời làm chứng đến từ điều đó, chúng
những bóng đen của sự chết. Bác sĩ đáng yêu của bạn có thể cố
gắng, hết sức, để cứu đời sống của bạn. Nhưng khi Đức Chúa Trời
phán bất cứ điều gì, chính là điều đó. Và đó không phải là tôi. Tôi
không có gì để có thể làm được điều đó.

257 Bây giờ có khoảng hai trăm người ở đây để được cầu nguyện
cho. Tôi muốn nghỉ ngơi chỉ một phút bây giờ. Và sau đó chúng
ta sẽ bắt đầu cầu nguyện cho mọi người, hãy mang họ lên; đừng
điều khiển họ qua một hàng người, nhưng hãy đứng đây để cầu
nguyện cho họ. Tôi muốn cầu nguyện cho tất cả người nào mà
muốn được cầu nguyện cho.

258 Nhưng qua cử tọa, và những người trên bục, tôi muốn anh
chị em nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus Christ đang hiện diện ở đây.
Tất cả anh chị em có ý thức điều đó không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]Mọi người đều ý thức về điều đó. [“A-men.”]

259 Bây giờ, để nó có thể in sâu trong tâm trí anh em. Người đàn
ôngnày và tôi, ở đây với bàn tay của chúng tôi giơ lên trước Chúa,
lần gặp nhau đầu tiên của chúng tôi. Nếu Ngài sẽ nói điều bí mật
trong lòng của ông ta giống y như Ngài đã làm với người đàn bà
bên giếng nước, hay với Phi-líp, hoặc bất cứ chỗ nào xuyên suốt
chức vụ của Ngài, nếu Ngài sẽ làm điều đó, thì nó sẽ khẳng định
với tất cả anh em, rằng đó hoàn toàn là Ngài, Chúa Jêsus? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.]

260 Có như vậy với ông không, thưa ông? [Người anh ấy nói,
“Vâng, thưa ông.”—Bt.] Tôi không có cách nào, không có ý niệm
nan đề của ông là gì. Tôi không biết ông có phải là tội nhân hay là
Cơ-đốc nhân. Tôi không thể nói với ông. Ngài biết; Đức Chúa Trời
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biết. Nhưng tôi không thể nói với ông. Nhưng nếu Ngài nói cho
tôi biết…Nhưng ông là một Cơ-đốc nhân. [“Vâng.”] Bởi vì, ngay
khi linh hồn ông nhận được sự xức dầu của Thánh Linh nầy ở
trên tôi, thì nó vui mừng tiếp nhận Điều đó, vì thế tôi biết ông là
một Cơ-đốc nhân.

261 Và ông đang ở dướimột bóng tối dày đặc. Có điều gì đó không
ổn trong máu. Ông đã đi tới các bác sĩ. Và họ đang muốn tiến
hành một cuộc phẫu thuật, và cuộc phẫu thuật đó là, tôi nghe
họ, và hai bác sĩ đang hỏi ý kiến nhau, và họ muốn cắt đi một bộ
phận ra khỏi cơ thể ông, đó là lá lách. Đúng vậy. [Người anh em
đó nói, “Vâng.”—Bt.]

262 Và ông không phải ở thành phố này, nhưng ông đến từ một
thành phố lớn nơi có một trụ sở lớn của tôn giáo nào đó. Nó là
Wheaton. Và tên của ông là Karl Rhodes, Rhodes, gần giống như
Karl Rhodes. Được rồi, thưa ông. Nếu ông tin với cả tấm lòng
của mình, ông có thể quay về nhà, và Chúa sẽ cứu sự sống của
ông. Ông có tin điều đó không? [Anh em đó nói, “Tôi tin điều
đó.”—Bt.]

Chúng ta hãy cầu nguyện.

263 Lạy Chúa Jêsus, giờ này con quăng đi điều xấu ác này ra khỏi
người anh em của chúng con. Và trong Danh Chúa Jêsus Christ,
xin cho anhấy sống với sự vinhhiển củaĐứcChúaTrời. A-men.

Chúa ban phước cho anh, người anh em. Trên đường của
anh, hãy vui mừng!

264 Giờ này có bao nhiêu người tin bằng cả tấm lòng của mình?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Vậy thì, có phải đó là tất cả những người sẽ được cầu nguyện
cho không? Được rồi.

265 Ồ, bệnh đau lưng của anh đã lìa khỏi trong khi anh đang ngồi
chỗ đó, vậy anh có thể tiếp tục con đường củamình, và vuimừng
nếu anhmuốn. Và cứ tiếp tục, nói, “CảmơnChúanhân lành!”

266 Anh hãy đi ăn bữa tối củamình. Bệnh đau dạ dày của anh đã
lìa khỏi anh, đang đến trong hàng, vậy anh, cũng có thể đi theo
cách củamình. Chỉ tin điều đó bằng cả tấm lòng.
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267 Chứng viêm khớp sẽ không làm phiền anh, nếu anh tin điều
đó. Hãy cứ tiếp tục tận hưởng, sự vui mừng và ngợi khen Chúa,
nếu anhmuốn, anh ơi. Được rồi. Được rồi.
268 Anh chị em có tin bằng cả tấm lòng của mình không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Bao nhiêu người tin Đức Chúa Trời?
[“A-men.”] Bây giờ tôi sẽ bước tới đây một lát. 
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