
NHÌN LÊN CHÚA JÊSUS

 A-men. Cảm ơn anh chị em, George, Becky, và Chị Ungren,
bài hát hay đó! Đúng vậy, “Tất cả đều thay đổi khi Chúa Jêsus

đến.” Ngài chỉ làm cho bóng tối biến mất, và lan tỏa Ánh sáng,
và chúng ta biết ơn vì điều đó. Bây giờ, đó là lần đầu tiên Becky
đánh đàn trong nhà thờ ở đây, bài hát rất phù hợp, Khi Chúa
Jêsus Đã Đến.

2 Vì vậy chúng ta rất biết ơn được có mặt ở đây một lần nữa,
tối nay, và rất biết ơn vì…sự tham dự tốt đẹp của các bạn ở đây
sáng hôm nay. Và bây giờ tối nay, là, tôi có một chủ đề nhỏ mà
tôi muốn nói trong giây lát; nhưng ngay trước đó, tôi có một số
thông báo cần đưa ra, và nhiều việc.

3 Và tôi chỉ hơi khàn tiếng một chút. Tôi nghĩ đó chỉ là sự nói
quá nhiều. Tôi đã giảng rất lâu. Nhưng khi tôi lấy, những cuốn
băng này, một hoặc hai giờ, và khi tôi quay lại đây, đó là bởi vì tôi
đang ghi âm điều đó để phát đi khắp thế giới. Và vì vậy tôi cảm
ơn các bạn đã kiên nhẫn với chúng tôi sáng nay.

4 Và bây giờ có một vài điều tôi muốn đề cập đến ngay tại đây.
Đó là, đó, tôi—tôi muốn hỏi hội thánh, điều đầu tiên, điều gì đó
mà tôi đã—đã thực hiện, và tôi—tôi muốn hỏi liệu tôi có thể thay
đổi điều đó không, tối nay. Chúng ta không…

5 Tôi khôngđưa ra quyết định chonămmới. Thế thì tôi…chúng
ta phải về nhà ngàymai, vì vậy chúng ta sẽ không ở đây cho buổi
nhóm nămmới, để…nhưng chúng tôi sẽ nhớ đến các bạn. Và tôi
tin rằng sẽ có một buổi nhóm ở đây, đêm giao thừa. Vâng, đúng
vậy, một—một buổi nhóm mừng giao thừa, như họ luôn có vào
đêm giao thừa. Chúng tôi muốn ở lại, nhưng chúng tôi không thể
quay lại đúng giờ lúc đó để—để đưa bọn trẻ đến trường. Và vợ
tôi phải giặt quần áo của chúng; các bạnbiết điều đó thế nào.

6 Vì vậy tôi muốn cảm ơn từng người trong các bạn vì những
điều tốt đẹpmà các bạn đã làm cho chúng tôi trong suốt lễ Giáng
sinh. Còn các chị những người nữ đã lên đó và để thức ăn trong
nhà, và các thứ, cho chúng tôi, để khi chúng tôi đến đó, đã có…
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mọi thứ đã được nấu chín và sẵn sàng để ăn. Tôi chắc chắn cảm
ơn các chị vì điều đó. Xin Chúa luôn banphước cho các chị.
7 Và hội thánh, vì phiếu mua hàng của họ cho tôi, để tôi có thể
đi qua đây và—và mua một số quần áo nếu tôi muốn, cho một
bộ đồ. Họ tặng tôi một bộ đồ mỗi năm. Và một số người bạn tốt
của tôi đã mua cho tôi một bộ đồ. Vì vậy tôi nghĩ, nếu được, tôi
cần một số thứ khác như áo sơ mi và áo lót, và những thứ khác,
tôi muốn nhận số tiền vào việc đó nếu điều đó ổn thỏa với hội
thánh. Tôi cần điều đó hơn tôi…nhiều hơn tôi cần bộ đồ, đúng
vào thời điểm đó.
8 Và bây giờ, anh bạn trẻ này vừa hát cho chúng ta nghe, Anh
George Smith, từ dưới Tucson, chúng tôi đã đi đếnnhà thờ củahọ
ở trên đó, nhà thờ Báp-tít Tân Ước. Cha anh ấy là một nhà truyền
giáo. Tôi nghĩ ông ấy có khoảng bảy nhà thờ ở Old Mexico. Và
chắc chắn có một số người tốt ở đó. Và cha và mẹ anh, và tất cả
họ, đều là những người tốt. Và George là một thanh niên rất tốt.
Tôi chỉ xin lỗi vì anh ấy đã không cho chúng ta một lời chứng
nào trước khi anh ấy ngồi xuống, về ân điển cứu rỗi của Đấng
Christ trong đời sống của anh.
9 Và bây giờ, về—về những Sứ điệp, tôi đã hứa ở đây cách đây
không lâu, rằng những Sứ điệp, trước khi tôi đi ra trong những
buổi nhóm ở nơi khác, tôi sẽ đến đây và ghi âm chúng trước
rồi đi ra. Đó là bởi vì việc đưa băng ghi âm đến với mọi người.
Sau đó tôi đến đây và ghi lại một Sứ điệp, và rồi đi ra ngoài và
giảng Nó. Điều đó sẽ cho mọi người một cơ hội, để—để cho các
người làm băng, để làm băng và mang nó theo khi chúng tôi đi.
Bây giờ tôi đang chuẩn bị khởi hànhmột chuỗi chuyến đi truyền
giáo tuyệt vời, vì vậy tôi—tôi sẽ không thể làmđiều đó từ bây giờ,
xemđấy, và người lấy các cuộn băng sẽ phải lấy chúng khi chúng
ta đi cùng.
10 Và tôi nghĩ, sau tất cả, không phải họ có một buổi nhóm trên
băng trong tuần này sao? Hoặc, điều gì đó hoặc điều gì khác về,
điều gì đó về các cuốn băng tuần này. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ Anh
Sothmann đang ở đây, và anh ấy đại diện cho Anh Maguire. Tôi
không biết anh ấy có ở đây hay không. Tôi nghĩ Anh Fred đang ở
đây. Ai đó nói rằng anh ấy đã ở đây. Và anh ấy…Tôi nghĩ họ sẽ có
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một cuộc họp trong tuần này, có thể là tối mai hoặc một lúc nào
đó, về các cuốn băng. Chúng tôi đã nói về nó vào đêm nọ, trong
căn phòng ở đó. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cho việc gì đó, để họ
tiếp nhận và sắp xếp về nó.

11 Vì vậy, từ bây giờ trở đi, tôi có thể sẽ chỉ nói những Sứđiệpmà
tôi chưa từng chạm tới ở đây tại đền tạm, trong các buổi nhóm.

12 Và bây giờ tôi có, muốn biết ơn Chúa về lời chứng đó của
Anh Blair. Tình cờ là Anh và Chị Blair đang ngồi ngay tại đây tối
nay, ngồi ngay đây trước chúng ta, người mà có cậu bé đó. Và tôi
nhớ khi Chúa nói với tôi, khi anh ấy bị…Anh Blair, tất cả đều tan
nát, đang khóc lóc. Và cậu bé của anh ấy đã bị cán nát mặt như
thế này, một chiếc xe ô tô lật ngửa đè lên mặt, và tình trạng cậu
ấy rất tệ. Nhưng trong khi tôi đang—đang cầu nguyện, tôi thấy
cậu bé không sao cả. Và Anh Blair, tất nhiên, đã hỏi tôi, nói, “Anh
Branham, có phải đây là CHÚAPHÁNNHƯVẬYkhông?”

Tôi đãnói, “AnhBlair, Blair à, đó là CHÚAPHÁNNHƯVẬY.”

13 Và Anh Blair ở đây tối nay. Và chúng tôi chắc chắn rất biết
ơn khi có Anh Blair ở cùng chúng ta. Và anh ấy đã chịu đau khổ
với một—một chút bất an. Và Sa-tan đã đánh cho anh ấy một
cú, ở đây cách đây không lâu, để cố gắng khiến anh ấy không
tin tôi. Và trong khi Sa-tan đang làm điều đó, Chúa đã đến ngay
xung quanh và tỏ lộ điều đó cho anh; và nói với anh về nó, chỉ
để dừng điều đó lại trước khi đến thời gian cho việc này. Và Anh
Blair là một người đàn ông tốt. Và tôi muốn anh em nhớ đến anh
ấy. Anh ấy đang bị giằng xé giữa các ý kiến về việc phải làm. Anh
ấy thực sự không biết phải đi hướng nào. Và tôi tin tưởng, Anh
Blair, rằng Chúa…Anh là một đầy tớ tuyệt vời của Đấng Christ,
và Ngài có nhiều việc để cho anh làm, vì những Ánh sáng đang
mờdần. Anh cóởđây sángnay không?Ừ-m. Chà, điềuđó rất tốt.

14 Bây giờ—bây giờ, tôi cho rằng, lần tới tôi gặp anh em, có thể
vào mùa Xuân, trễ một chút. Và đến lúc đó, có thể chúng ta sẽ
biết liệu chúng ta có tổ chức các—các buổi nhóm, hay không, ở
đây tại Jeffersonville, trong thời gian lẽ ra tôi phải ở Na Uy và ở
các nước Scandinavi. Bây giờ ngay trước khi chúng ta đi vàomột
chủ đề…
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15 Bởi vì, chúng ta có một hàng người cầu nguyện sắp tới,
và nhiều người đang đứng, các phòng và xung quanh các bức
tường, và vân vân, và tôi biết, các bạn, thật rất khó đối với các
bạn. Và tôi đã đứng, rất nhiều lần, chính tôi. Và tôi đã đi ngang
qua, cách đây một lát, đưa người vợ xuống, tôi nhận thấy nhiều
người đứng xung quanh cửa. Và tôi nghĩ, “Ai nói rằng Phúc Âm
vẫn chưaphải là điềuhấpdẫnnhất trên thế giới?” Chắc chắnhấp
dẫn. Nó thì, Nó thu hút những ai quan tâm đến Nó. Tất nhiên,
những người không quan tâm, thì không. Họ, Nó sẽ không như
vậy. Nhưng, Chúa Jêsus, “Nếu Ta,” phán, “Nếu Ta được cất lên
khỏi đất, Ta sẽ kéomọi người đến cùng Ta.” Thật đúng là vậy!

16 Và khi tôi đến đây, có thật quá nhiều điều để nói, và tôi phải
ghi lại những gì tôi sẽ nói ở đây, một lúc. Hoặc tôi…Có quá nhiều
điều để nói, anh em chỉ quênnhững gì anh emđịnhnói.

17 Bây giờ, tôi hiểu rằng cha của Anh Ungren đã chịu báp-têm
sáng nay, nhân Danh Chúa Jêsus Christ. Và nếu Chị Ungren và họ
ở đây, tôi chắc chắn rằng đó là một điều tuyệt vời đối với họ, bởi
vì đó là lời cầu nguyện thường xuyên của họ trong nhiều năm.
Và Anh Ungren, dù anh ở đâu, xin Chúa ban phước dồi dào cho
anh, người anh em của tôi.

18 Và nếu điều đó không chính xác, Chúa bắt tôi phải trả lời cho
điều đó vàoNgày Phán xét. Hiểu không? Tôi biết điều đó là chính
xác. Tôi—tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Điều đó hoàn toàn
đúng, bởi vì nó là Lẽ thật.

Bạn nói, “Nó có sự khác biệt nào không?”

19 Nó quan trọng với Phao-lô. Họ đã hỏi cách họ đã chịu báp-
têm như thế nào. Họ nói rằng họ đã được làm báp-têm rồi bởi
Giăng, người mà đã làm phép báp-têm cho Chúa Jêsus. Phao-lô
nói rằng họ phải đến và chịu báp-têm một lần nữa, nhân danh
của “Chúa Jêsus Christ.” Và không một người nào trong Kinh
Thánh từng chịu báp têm nhân Danh của “Đức Cha, Đức Con,
và Đức Thánh Linh.”

20 Không có người nào từng chịu báp-tem như vậy cho đến khi
sự tổ chức của giáo hội Công giáo ở Lao-…Lao-Nicaea, Hội đồng
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Lao-Nicene tại Lao-Nicaea, Rô-ma. Đó là nơi người đầu tiên đã
từng chịu báp-tem, sử dụng các tước vị.
21 Một người đã nói với tôi ngày hôm trước. Tôi nói, “Ồ, nếu
như…Tên ‘Chúa Jêsus,’ đó là Danh Ngài.” Anh ấy nói…“Ồ,” tôi
nói, “nếumột người đến với anh…”

Anh ấy nói, “Tôi không nghĩ rằng nó quan trọng.”
22 Tôi chỉ nắm lấy anh ta trong giáo lý của chính anh ấy. Tôi đã
nói, “Nếu một người đến với anh và nói, ‘Tôi chịu báp-têm trong
Danh Hoa Hồng Sha-rôn, Hoa Huệ trong Trũng, và SaoMai,’ anh
sẽ nói ‘a-men’ với điều đó không?”

Anh ấy đáp, “Không, thưa ông.”

Tôi nói, “Anh sẽ thế nào…Anh sẽ làm phép báp-têm cho anh
ấy chứ?”

Nói, “Vâng, thưa ông.”

Tôi đã nói, “Anh sẽ làmbáp-têmcho anh ta như thếnào?”

Anh ấy nói, “Tôi sẽ làm báp-têm cho anh ta nhân danh ‘Đức
Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh.’”
23 Và tôi nói, “Đó là cách tôi sẽ làm báp-têm cho anh ta, vâng,
nhân Danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh.” Tôi nói, “Vậy
thì, ‘Hoa Hồng Sha-rôn, Hoa Huệ trong Trũng, và Sao Mai’ thì
không phải là danh.”

Anh ấy nói, “Đúng thế. Nó làmột tước hiệu.”
24 Tôi nói, “Cũng vậy với ‘Cha, Con và Đức Thánh Linh.’ Bây
giờ tôi sẽ làm báp têm cho anh ta trong Danh Cha, Con, và
Thánh Linh; và Danh của Cha, Con và Thánh Linh là ‘Chúa Jêsus
Christ.’ Chính xác. Vì vậy tôi nói…” Và anh ấy đã hiểu điều đó,
tin, hay không.
25 Đó là Anh JosephMattsson-Boze, ở Chicago, ngườimà tôi khó
thuyết phục nhất, với điều đó. Và tôi cho rằng bây giờ tôi đã có
khoảng ba hoặc bốn nghìn người bản xứ làm báp têm bây giờ,
khi tôi đến châu Phi với anh ấy, và để chịu báp têm lầnnữa.
26 Bây giờ, vì vậy chúng ta rất biết ơn về Ánh sáng Phúc âm.
Và vì vậy bây giờ, Chúa Jêsus phán, khi Ngài còn ở đây trên trái
đất, “Ta, những gì Ta nghe, thì Ta nói.” Và bây giờ tôi sẽ nói…chỉ
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trong khoảng mười phút, hoặc mười lăm phút tiếp theo, ngay
trước khi tôi lấy đề tài của mình, và một phân đoạn rất ngắn, và
rồi chúng ta sẽ có hàng người cầu nguyện. Tôi đã đến một nơi
trong chức vụ của mình, đến nơi mà tôi đang…Tôi phải—phải
nói điều gì đó. Và tôi…
27 Chúa Jêsus phán điều đó. Đó là những gì Ngài đã nghe, đó là
những gì Ngài đã phán. VàNgài phán, “Ta đã gọi các ngươi là bạn
của Ta, vàmột người bạnnói với bạn bè củamìnhmọi thứ.”
28 Phao-lô nói, trong Công vụ 20:27, “Vì tôi không trễ nải một
chút nào để tỏ ra cho anh em biết hết thảy Ýmuốn của Đức Chúa
Trời.” Hiểu không?
29 Và xin cho tôi tham gia, tối nay, và nói điều tương tự với vị
đại thánh đồ năm xưa đó. Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, tôi đã
không…Tôi đã không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho anh em
biết hết thảy Ýmuốn của Đức Chúa Trời.
30 Người nào đó đang nghe một trong những cuốn băng, vào
ngày nọ. Và chỉ vì điều đó khiến ai đó tức giận, người ta đã bắn
vào họ qua cửa sổ, vàmột người phụ nữ bị thương.
31 Vì vậy có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đóng ấn lời chứng của
mình. Nhưng khi thời điểm đó đến và nó…Tôi sẵn sàng đi. Cho
đến khi thời điểm của tôi đến, không có gì sẽ làm tổn thương tôi
cho đến thời điểm đó. Hiểu không?
32 Giờ đây, chúng ta tin vào cùngmột Phúc âm, đúng cách Kinh
Thánh được chép. Nó đã bị xóa. Và—và nếu khẩu súng được
chỉnh chính xác, và điều chỉnh; nếu nó tấn công mục tiêu lần
đầu tiên, nó sẽ tấn côngmục tiêu lần thứ hai vàmọi lúc.
33 Nếu một cây, hoặc một nhánh, cây nho, ra một nhánh, và
nhánh đó sinh một trái nào đó; lần sau cây—cây nho nứt ra một
nhánh, nó sẽ cùngmột loại trái đó.
34 Và nếu Chúa Jêsus là Cây Nho, và chúng ta là nhánh; và
Nhánh đầu tiên, Hội thánh, mà Cây Nho đó đã nứt ra, thì họ đã
viếtmột Sách Công vụ đằng sau nó. Và Nhánh đầu tiên đó đã làm
báp têm Nhân Danh Chúa Jêsus Christ. Và họ có Đức Chúa Trời
hằng sống ở giữa họ, đã làm những điều tương tự trong số họ
mà Ngài đã làm khi Ngài ở trên đất. Do đó, mọi người đã chú ý
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đến họ, mặc dù dốt nát và không được học hành, rằng họ đã ở
với Chúa Jêsus, bởi vì Sự Sống củaNgài đã có qua họ.

35 Như tôi đã nói, nếu tôi có linh của—của Beethoven trong tôi,
tôi sẽ viết các bảnnhạc. NếuBeet-…nếu tôi…NếuBeethoven sống
trong tôi, tôi sẽ là Beethoven. Hiểu không?

36 Nếu Shakespeare sống trong tôi, tôi sẽ là Shakespeare. Tôi—
tôi sẽ viết những bài thơ, và—và—và đóng kịch, và vân vân, nếu
Shakespeare sống trong tôi.

37 Và nếu Đấng Christ sống trong tôi, thì các bạn sẽ làm những
công việc củaĐấngChrist. Đúng.Nóphải nhưvậy. VàĐấngChrist
là gì? Là Lời. Ngài phán, “Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, Lời Ta ở
trong các ngươi, thì hãy cầu xin điều gì các ngươi muốn; nó sẽ
được làm cho.” Bởi vì, Lời ở đó, chỉ cần Ánh sáng; và Ánh sáng
làm cho Nó sống.

38 Vì vậy bây giờ tôi sẽ nói điều gì đó với các bạn, bây giờ, mà
tôi chưa nói hết. Và, đó là, điềumà chúng ta đãmong đợi bấy lâu
nay (trong ít nhất nhiều năm, bốn hoặc năm năm, hoặc có thể
lâu hơn), Lần Kéo thứ Ba, hiện đã được chứng thực, và tôi chắc
rằng tất cả các bạn đều biết nó là gì.

39 Bây giờ hãy nhớ, sẽ không bao giờ có sự mạo danh về điều
đó, vì điều đó không thể xảy ra. Đấy, nó không thể có. Bây giờ
nó đang tồn tại. Và tôi có…Tôi được cảnh báo về điều này, điều
đó sẽ sớm…Ngay tại thời điểm này, nó vừa mới xảy ra, vì vậy nó
có thể xác định sự hiện diện của nó trong số các bạn, hãy xem,
nhưng nó sẽ không được sử dụngmột cách tuyệt vời cho đến khi
Hội đồng này bắt đầu thắt chặt. Và khi nó xảy ra, khi điều đó xảy
ra…Những người theo phái Ngũ Tuần, và vân vân, hầu như có
thể mạo nhận bất cứ điều gì có thể làm được. Nhưng khi thời
điểm đó đến, khi sức ép giảm xuống, thì các bạn sẽ thấy, những
gì các bạn đã thấy tạm thời, được bộc lộ toàn bộ sức mạnh của
nó. Hiểu không?Hiểu không?Hiểu không?Hiểu không?

40 Bây giờ tôi phải tiếp tục truyền giáo. Cũng giống như tôi đã
được ủy thác, lúc đầu, tôi phải tiếp tục. Do đó, các bạn đã có Lời,
và các bạn biết mình phải tìm kiếm điều gì, đứng như thế nào.
Tôi phải tiếp tục truyền giáo. Và, thưa bạn bè thân mến của tôi,
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cứ yên lặng, và cứ tiếp tục tiến lên, vì giờ đang đến nhanh chóng,
đấy, rằng khi điều gì đó sẽ được thực hiện.

41 Bây giờ, các bạn có thể thấy một số điều kỳ lạ nhỏ xảy ra với
tôi. Không có gì tội lỗi; Tôi không có ý đó. Nhưng, ý tôi là, điều gì
đó kỳ lạ so với xu hướng thông thường. Bởi vì, nơi mà tôi đã đạt
đến bây giờ, trong thánh chức, Tôi đang lui lại ở đây, xem chỗ đó
và chờ thời gian sử dụng nó. Nhưng, nó sẽ được sử dụng.

42 Vàmọi người đều biết rằng, chắc chắn như lần kéo thứ Nhất
đã được xác định, lần thứ Hai cũng đã được xác định. Và nếu
các bạn suy nghĩ thật kỹ, các bạn là người thuộc linh. Như Kinh
Thánh đã nói, “Đây là đối với người có sự khôn ngoan.” Lần thứ
Ba được xác định đúng. Hiểu không? Chúng ta biết nó ở đâu. Vì
vậy, lần Kéo thứ Ba là ở đây.

43 Nó thiêng liêng đến mức, mà, tôi không phải nói nhiều về
nó. Như Ngài đã nói với tôi lúc ban đầu, đã nói, “Điều này, không
nói gì về nó.” Anh em còn nhớ điều đó, nhiều năm trước đây
không? Nó nói cho chính nó. Hiểu không? Nhưng anh em…Tôi
đã cố gắng giải thích những điều khác và tôi đãmắc sai lầm. Đây
sẽ là điều, mà, theo quan điểm của tôi…Tôi không nói Chúa nói
với tôi điều này. Đây sẽ làmột điềumà sẽ khởi đầu cho đức tin sự
Cất lên, cho sự ra đi. Hiểu không?Hiểu không? Và nó…

44 Tôi phải nằm im lặng một lúc. Bây giờ hãy nhớ, và ai đang
nghe băng ghi âm này, các bạn có thể thấy sự thay đổi như vậy
trong chức vụ của tôi ngay lập tức, sự suy giảm, không đi lên; lùi
lại. Bây giờ chúng ta ở ngay thời đại đó, và nó không thể xảy ra,
không thể tiến xa hơn nữa. Chúng tôi phải đợi chỉ một phút cho
đến khi điều này xảy ra ở đây, để bắt kịp, rồi sẽ đến lúc. Nhưng,
nó đã được xác định kỹ lưỡng.

45 Sẽ có lúc, trên đất nước này, đến nơi mà quốc gia này sẽ sử
dụng tất cả sức mạnh mà con thú đã có trước nó, mà vốn là Rô-
ma ngoại giáo khi nó trở thành Rô-ma giáo hoàng, hãy xem, rằng
quốc gia này sẽ làm điều đó.

46 Khải Huyền 13 giải thích rõ ràng về điều đó. “Con chiên con
đi lên từ trái đất. Con thú khác lên khỏi mặt nước,” đám đông
và vô số người. Chiên con này đến từ nơi không có người. Một
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chiên con tượng trưng cho một tôn giáo. Chiên Con của Đức
Chúa Trời…Và, hãy nhớ, nó nói như một chiên con. Đó là một
chiên con.
47 Và sau đó, sau một thời gian, nó là-…nhận được sức mạnh,
và nói như một con rồng; và thực hiện tất cả con—con rồng, sức
mạnh mà con rồng có trước nó. Và con rồng là “Rô-ma,” luôn
luôn. Vậy anh em không thấy sao? Giáo phái Rô-ma; “một dấu
hiệu,” giáo phái Tin Lành; “một hình ảnh cho con thú,” tạo ra
một sức mạnh mà sẽ ràng buộc tất cả những người theo đạo Tin
Lành, giống như một liên minh. Các bạn sẽ phải vào trong Hội
đồng các Giáo hội này, nếu không các bạn sẽ không thể có sự
thông công. Hoặc để—để…
48 Ồ, nó—nó thực tế là như vậy bây giờ. Anh em không thể đến
một nhà thờ và giảng trừ khi anh em có thẻ thông công hoặcmột
số giấy xác minh nào đó. Và bây giờ, đối với những người như
chính chúng ta, chúng ta sẽ hoàn toàn bị loại bỏ ra khỏi tất cả
điều đó, điều đó chính xác, bởi vì họ sẽ không thể làmđiềuđó.
49 Nó là sự thắt chặt. Và rồi khi thời điểm đó đến, và áp lực đến
chỗ mà các bạn bị ép buộc, sau đó xem những gì tôi sắp sửa nói
cho anh em biết sau vài phút. Hãy xem lần Kéo thứ Ba sau đó,
đấy, và nó sẽ hoàn toàn là sự mất mát toàn bộ, nhưng nó—nó sẽ
dành cho Cô Dâu và Hội thánh.
50 Bây giờ chúng ta đang ở gần hơn nó có vẻ như vậy. Tôi không
biết khi nào, nhưng nó thật, rất gần. Tôi có thể đang xây dựng
một nền tảng cho người khác bước lên. Tôi có thể bị bắt trước
thời điểm đó. Tôi không biết. Và thời gian đó có thể là vào tuần
tới, mà Đức Thánh Linh sẽ đến với…vàmang theo Chúa Cứu Thế
Jêsus. Ngài có thể đến vào tuần sau. Ngài có thể đến vào tối nay.
Tôi không biết khi nào Ngài sẽ đến. Ngài không nói cho chúng ta
điều đó.
51 Nhưng tôi tin rằng, chúng ta rất gần, đến nỗi tôi sẽ không bao
giờ chết vì tuổi già. Tuy nhiên, ở tuổi năm mươi tư, tôi sẽ không
bao giờ chết với tuổi già, cho đến khi Ngài ở đây. Hiểu không?
Trừ khi tôi bị bắn, bị giết, hoặc thứ gì đó khác, bằng cách nào đó
bị giết, thật sự tuổi già sẽ không giết tôi, cho đến khi Ngài đến.
Và tôi tin điều đó.
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52 Và tôi muốn nói điều này. Tôi chưa bao giờ nói nó trước đây.
Nhưng theo lời Kinh Thánh, theo những gì Ngài đã nói cách đây
ba mươi năm; ba mươi ba năm trước trên con sông dưới đó, vào
năm 1933, đúng hơn; những gì Ngài đã nói, mọi thứ đã diễn ra
một cách chính xác. Tôi có thể không làmđiều đó, nhưng Sứ điệp
này sẽ giới thiệu Chúa Jêsus Christ cho thế giới. Vì, “Như Giăng
Báp-tít đã được sai đến để báo trước sự đến lần thứ nhất, thì Sứ
điệp báo trước sự Đến lần thứ hai cũng vậy.” Và Giăng đã nói,
“Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi của thế gian
đi.” Hiểu không? Vì vậy, nó thì, nó song song với nó theo mọi
cách. Và tôi biết điều đó sẽ xảy ra, Sứ điệp sẽ tiếp tục.

53 Bây giờ, đã có một số điều tuyệt vời xảy ra dọc theo con
đường. Sáng nay tôi đã có cuộc phỏng vấn trong phòng ở đây.
Và một—một người trẻ tuổi, tên là Autry, anh ấy có thể vẫn ở
đây đêm nay. Anh ấy đến từ San Antonio, Texas. Anh ấy đến để
hỏi nếu…khi chúng tôi đến Dallas, đến từ California; nếu chúng
tôi có thể ghé vào một đêm tại đền tạm của họ, chỉ trong một
đêm. Và họ đang xem xét nó, trong một hoặc hai ngày tới, để
xem liệu chúng tôi có thể làm được điều đó không. Và anh ấy
đã nói với tôi về…Tôi chưa bao giờ đến San Antonio kể từ buổi
nhóm đầu tiên đó.

54 Bây giờ, buổi nhóm đầu tiên, khi tôi đến San Antonio. Tôi đã
ở đó, tôi nghĩ, với Anh Coote và—và Trường Kinh Thánh Quốc
tế. Và tôi quên thính phòng mà chúng tôi đã có buổi hầu việc. Và
đó là đêm đầu tiên hoặc đêm thứ hai của tôi, tôi nghĩ là đêm đầu
tiên, khi tôi đang đi đến bục giảng,một người nào đó đã đứng lên
trong tòa nhà, ở phía sau đó, và nói tiếng lạ, giống nhưmột—một
khẩu súngmáyđang bắn. Và người đó khôngngồi xuống, chỉmột
hoặc hai giây phút, cho đến khi một người đứng lên trên bục và
đưa ra lời thông giải.

55 Và tôi dừng lại, trước những gì anh ấy nói. Và tôi nói với
người đàn ông, “Anh có biết người đàn ông này không?”

Ông ấy đáp, “Không, thưa ông.” Và ông ấy nói…

Tôi nói, “Anh đến đây bằng cách nào?”
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56 Anh ấy nói, “Những người mà tôi làm việc, đã ở…đã ở đây tối
nay, và họ đã đưa tôi đến.” Ông làmột…làmột cao bồi.

Và tôi đã nói, “Anh làm nghề gì?” Anh ấy nói…“Anh có biết
anh ta không?”
57 Anh ấy nói, “Không, thưa ông. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
anh ta.”
58 Và tôi đã nói, “Anh là gì?” Và anh ấy là một—một thương gia
trong thành phố.
59 Và những gì họ nói trong sự—sự…Bây giờ, tôi luôn luôn,
trước khi tôi học tốt hơn, tôi có một chút hoài nghi về việc nói
tiếng lạ; Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó là xác thịt, và nó có thể là như
vậy. Nhưng khi điều này được nói, sự thông giải đó chính xác là
những gì Thiên sứ của Chúa đã nói khi ở trên sông, mười một
năm trước đó, “Như Giăng Báp-tít được sai đến để dọn đường
cho sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ, ngươi được sai đến để
dọn đường cho sự đến lần thứ hai.” Hiểu không?
60 Và nó đã ở đó, khi Thiên sứ đó, Ánh sáng đó đã được xác định
một cáchhoànhảo. Bởi cả hội thánh, bởi Lời, bởi khoahọc vàmọi
thứ, đều đã xác định được điều đó. Ánh sáng đó, lần đầu tiên Nó
xuất hiện trước công chúng, đứng ngay trên chỗ tôi; vào khoảng
hai giờ chiều, ở chân cầu ngay tại đó, ngay dưới chân Phố Mùa
Xuân, trong nước. Bây giờ, đó là nhiều, nhiều năm trước đây. Và
chính xác những gì Nóđãnói, đã ứngnghiệm, đến từng chữ.
61 Anh em này ở đây đã nói với tôi, sáng nay. Anh ấy cưới một
cô gái từ hội thánh ở đây, con gái của Chị Noyes. Và tôi không
biết, tôi đoán là chàng trai trẻ…Anh có ở đây không, Anh Autry?
Tôi không biết. Anh ấy đến từ San Antonio. Tôi không biết anh
ấy hiện có ở đây hay không. Anh ấy đã ở đây sáng nay. Và anh ấy
đã nói với tôi. Tôi tin rằng đó là ông của anh ấy, trong suốt buổi
nhómđó, ông đã bị động kinh suốt đời, và được đưa đếnđó.
62 Đó là lần Đầu tiên, khởi đầu của chức vụ, khi Nó nói rằng
điều đó, sự phân biệt, đang đặt tay của họ trên tay tôi, và điều
sẽ được nói với họ đã xảy ra ở đó. Và tôi đã nói với các bạn, và
nhiều người là nhân chứng tối nay, rằng tôi sẽ biết được chính
bí mật của tấm lòng họ. Các bạn còn nhớ điều đó, trước khi nó
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xảy ra không? Khoảng năm hoặc sáu năm sau, điều đó đã diễn
ra; ở trên Canada, cho lần đầu tiên của nó, và điều đó đã xảy ra.
Sau đó Ngài phán, “Nếu ngươi tiếp tục chân thành, nó sẽ cứ tiếp
tục như vậy.” Và bây giờ điều thứ Ba đã xảy ra, thấy đó, chỉ liên
tục hành động.
63 Và anh ấy nói rằng cha anh ấy đã được đưa vào trong hàng,
và đã kể về chứng động kinh này, và vân vân, và ông ấy đã
được cầu nguyện cho. Và đó là mười sáu năm trước, tôi nghĩ vậy,
khoảngmười sáu hoặcmười bảy năm trước. Và ông nói rằng ông
chưa bao giờ bị động kinh kể từ đó. Và ông đã gần támmươi lăm
tuổi và không hề bị động kinh kể từ đó. Đó là gì? “Đức Chúa Jêsus
Christ hômqua, ngàynay, và chođếnđời đời khônghề thayđổi.”
64 Margie Morgan có ở trong tòa nhà không? Chị Margie
Morgan, một phụ nữ bị ung thư; một y tá. Bao nhiêu người còn
nhớ Chị Morgan? Nếu chị ấy ở đây, chị ấy không thể vào được.
Chị ấy đang chăm sóc người bệnh. Các bạn thấy đấy, trong danh
sách ung thư ở Louisville, người phụ nữ đó đã chết khoảngmười
sáu,mười bảy năm, trong danh sách ung thư ởLouisville.
65 Khi Jim Tom Robertson, luật sư, luật sư Cơ-đốc, nghe nói về
điều đó, ông ta đã đến Bệnh viện Báp-tít, để kiểm tra và xem nó
có đúng không, bởi vì cha anh ấy là thành viên hội đồng quản trị,
ủy viên tại Bệnh viện Báp-tít. Và họ đã xem xét trường hợp đó,
và người phụ nữ được cho là đã chết cách đây nhiều năm. Và chị
ấy đang làm điều dưỡng tại Jeffersonville, trong bệnh viện. Khi
chị ấy đứng ngay đây, khi họ phải đỡ chị ấy lên, thậm chí không
phải trong suy nghĩ của chính chị ấy. Nhưng đó là CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY, và chị ấy đang sống. Chị ấy đi chăm sóc người bệnh, ở
Louisville.
66 Và một người ở dưới đây, chỗ tiệm Kẹo Schimpff. Ông
Schimpff có ở đây tối nay không? Tôi muốn ông ấy nói điều
đó, nếu ông ấy ở đây. Sonny Schimpff, một người đàn ông khỏe
mạnh tuyệt vời. Nhiều lần tôi đã từng…
67 Tôi ghét phải nói điều này, nhưng đó là sự thật. Bố từng cho
tôimột hào nếu tôi làm việc cả tuần, và tôi đã đến thị trấn và đậu
xe đạp ở chỗ của AnhMike Egan, một trong những ủy viên trị sự
ở đây. Với Jimmy Poole, tôi nghĩ con trai anh ấy ở đây tối nay; Jim
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và tôi, và Earnest Fisher, và chúng tôi đi xuống thị trấn, đi xem
phim giá năm xu, và chúng tôi thường xem những phim câm
cũ. Chúng tôi là những đứa trẻ, khoảng tám, mười tuổi, và muốn
xem. Chúng tôi đã có William S. Hart đó. Nhiều người trong số
các bạn không nhớ anh ấy, một diễn viên cũ. Đó là những phim
câm; và tôi không thể đọc. Tôi chỉ cần xem những gì đang diễn
ra. Và nó sẽ phải đánh vần tất cả, và tôi không thể, nhưng tôi sẽ
xem những gì anh ấy đang làm.

68 Và tôi có thêmmột đồng nămxu. Và bao nhiêu người còn nhớ
muamột cây kem ốc quế một xu? Được rồi. Tôi có thể mua được
ba cây kem ốc quế và hai xu kẹo đỏ. Tôi không thể giữ que kem,
vì vậy tôi sẽ ăn chúng. Và lấy cho tôi hai xu kẹo, nó sẽ gần như là
hai trămbảymươi gam của chúng. Và Schimpff đã làm ra chúng.
Và tôi sẽ đi vào đó, và ngồi lại và xemWilliamS.Hart diễn.

69 Và anh bạn trẻ này, lớn hơn tôi một chút, mắc phải một căn
bệnh,mànămchuyên gia nổi tiếng của Louisville đã bó tay, nặng
khoảng bốn mươi lăm pao, và đang hấp hối. Bà Morgan đang
chăm sóc anh. Và anh ấy đã ở trong tình trạng như vậy! Anh ấy
đãmắc rất nhiều bệnh; phổi của anh ấy đã chết, cổ họng của anh
ấy đã chết. Cánh tay nhỏ bé của anh chỉ to chừng đó, và anh đang
nằm đó, sắp chết.

70 Và Bà Morgan đã được thuê để làm công việc này. Vì vậy bà
ấy nói với anh ta, “Tôi đã từng là bệnh nhân ung thư,” và bắt đầu
kể với anh ta.

71 Anh ấy nói, “Bà đã nói ai, Billy Branham à? Ồ,” anh ấy nói,
“Tôi đã bán cho anh ấy rất nhiều kẹo và kem ốc quế.” Anh ấy nói,
“Không biết anh ấy có đến cầu nguyện cho tôi không?” Và tôi đã
đến cầu nguyện cho Junie Schimpff.

72 Và bây giờ nếu các bạn muốn nói chuyện với anh ấy, đó là
tiệm Kẹo Schimpff ở dưới đây, ngay bên cạnh, hoặc cửa thứ hai
từ Nhà hát LeRose, xuống phố. Schimpff’s Candy, tất cả các bạn
ở đây đều biết nó ở đâu. Chao ôi, đó làmột trong những cơ sở lâu
đời nhất ở Jeffersonville.

73 Và khi nằm đó, hấp hối, với năm chuyên gia cho anh ta chỉ
còn vài giờ để sống. Đó là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, “Ông sẽ không
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chết; nhưng ông sẽ bán lại cho tôi những cây kẹo đỏ, ở quầy
hàng.” Lâu…
74 Tôi biết ông ấy khỏe lại, nhưng tôi đã quên điều đó từ lâu.
Và tôi và vợ đã đi mua một ít kẹo, khi chúng tôi đến đây vào dịp
lễ Giáng sinh. Và làm thế nào, tôi không biết, mà ý nghĩ về tiệm
Schimpff lại đến với chúng tôi. Bởi vì, thông thường, đi qua đây
đến một số hiệu thuốc này và lấy nó, nhưng chúng tôi đã dừng
lại trước tiệm Schimpff.
75 Khi tôi đi vào, em gái anh ấy nhìn, và cô ấy nói, “Ồ, Anh
Branham.” Cô ấy nói, “Anh còn nhớ Junie không?”
76 Tôi đáp, “Có.” Và ở đó, một người to lớn, mạnh mẽ, trông
khỏe mạnh.
77 Và tôi bước đến quầy, nhìn nó, nhìn xuống như thế này. Tôi
đã nói, “Tôi sẽ lấymột pao kẹo đó.”
78 Và anh ấy nói, “Vâng, thưa ông.” Vì vậy, em gái anh ấy đang
chờ đợi vợ tôi. Và, vì vậy, anh ấy đã đưa họ ra ngoài.
79 Và tôi nói, “Tôi đã từng ăn chúng, lâu lắmrồi, ở trênnày trong
buổi chiếu phim”; tôi cứ cúi đầu xuống.

Và anh ấy nói, “Vâng,” nói, “nhiều đứa trẻ mua kẹo đó.”
“Chúng vẫnmua,” tôi đã nói.

Anh ấy nói, “Cha tôi đã làm kẹo đó, sửa chữa công thức đó.”
Tôi nói, “Tôi thực sự thích chúng.”
80 Bấy giờ, sau khi gói tất cả lại và giao nó cho tôi, anh ấy nói,
“Còn gì khác không?”

Và tôi nói, “Tôi không biết,” và ngẩng lên. Ồ, chao ôi! Anh ấy
nói, “Anh Branham!”
81 Tôi đã nói, “Đây là những cây kẹo quế, mà, tôi đã nói với anh,
‘CHÚA PHÁNNHƯVẦY,’ khoảng nămnăm trước.”
82 Anh ấy nói, “Anh Branham, tôi đã được chữa lành hoàn toàn,
thậm chí không có một chút tổn thương nào. Tôi hơi khó nghe ở
một bên tai.” Tôi đoán anh ấy ở độ tuổi năm mươi. Anh ấy nói,
“Tôi hơi khó nghe ở một bên tai, vì họ cho tôi uống quá nhiều
thuốc kháng sinh khi tôi ở trong đó.” Ân điển tuyệt vời của Chúa
Jêsus Christ!
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83 Bây giờ tôi không có nhiều thời gian để nói điều gì khác,
nhưng tôi—tôi—tôimuốn đưa ra tuyên bố này.

84 Bao nhiêu người nhớ về những con sóc? Được rồi. Đó là một
câu Kinh Thánh khó hiểu, trong cuộc đời tôi, mà tôi—tôi không
bao giờ có thể hiểu được điều đó.

85 Và có một câu khác khiến tôi bối rối, đó là khi Môi-se có thể
nói với Đức Chúa Trời một cách tốt hơn Đức Chúa Trời biết cách
làm bất cứ điều gì, khi Môi-se nói, “Mọi người sẽ nói, ‘Đức Chúa
Trời của các ngươi có thể mang các ngươi ra, nhưng không thể
giữ các ngươi,’” và Môi-se đã đứng mũi chịu sào. Rồi sau đó tôi
phát hiện ra rằng, Môi-se, đó là Đấng Christ ở trong Môi-se, đại
diện cho dân sự. Hiểu không?

86 Vậy thì về lời Kinh Thánh này, mà tôi sẽ không bao giờ giảng
về nó, “Nếu các ngươi nói với ngọn núi này, ‘Hãy dời đi.’” Và anh
em biết câu chuyện, vì vậy tôi sẽ bỏ qua điều đó. Bây giờ, tôi
không biết điều đóđã dẫnđếnđiều gì. Và tôi nghĩ rằngAnhWood
và Anh Fred, và họ, đang ở đây trong tòa nhà, đã cómặt khi điều
đó xảy ra, hoặc ngay sau khi nó đã xảy ra ở đó.

87 Và Anh Rodney và Anh Charlie, từ dưới Kentucky, Anh trai
của Chị Wood và họ có mặt khi sự việc xảy ra ở Kentucky, mà
đây là lần thứ hai sự việc xảy ra. Chỉ đơn giản nói về sự tồn tại
những thứ đã không có. Hiểu không? Nói, mọi lúc, và sao lưu
Kinh Thánh, sự khích lệ.

88 Lần thứ ba nó xảy ra là HattieWright. Hattie có ở đây tối nay
không? Đó là của Edith…Bao nhiêu người biết Hattie Wright?
Anh Wood và tôi đang ngồi đó khi chuyện đó xảy ra, và khi
Đức Thánh Linh phán, “Hãy cho cô ấy những gì cô ấy muốn,”
và chúng tôi đang nói về điều đó, làm thế nào những con sóc
chúng tồn tại.

89 Và tôi đã nói, “Là, điều duy nhất đó là, Ngài là Giê-hô-va Di-
rê. Ngay khi Áp-ra-ham cần một con chiên đực, Đức Chúa Trời
đã sắm sẵn con chiên đực đó. Và Ngài đã sắm sẵn những con sóc.
Ngài có thể phán để một con sóc tồn tại, bởi vì Ngài là đấng sáng
tạo, cũng giống như việc Ngài có thể phán một con chiên đực
xuất hiện. Áp-ra-ham không bao giờ yêu cầu điều đó. Ông chỉ
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đơn giản là tiếp tục làm điều đó, nhưng điều đó cho thấy rằng
Đức Giê-hô-va Di-rê đã ở đó.”

90 Khi tôi nói điều đó, một người phụ nữ nhỏ bé khiêm tốn…
Vì lần đầu tiên điều này xảy ra, lần Kéo thứ Ba, đối với một con
người, làmột người phụ nữ nhỏ bé, khiêm tốn.

91 Mà, kiếm được khoảng hai trăm đô la một năm, cho cuộc
sống của chị ấy, tất cả những gì chị ấy có được từ trang trại nhỏ
củamình. Chồng chị chết; hai đứa trẻ đã trở nên khá ngỗ ngược.
Và đến và dâng hiến hai mươi đô la, trong số đó, cho việc xây
dựng Đền tạm này. VàMeda đã đưa cho tôi một số tiền sáng hôm
đó để mua hàng tạp hóa, hai mươi đô la, và tôi định trả lại cho
chị ấy vào ngày hôm đó, khi tôi ở dưới đó, để chị ấy không phải
dâng nó. Nhưng chị ấy không chịu lấy nó. Và khi…

92 Chị ấy đang ngồi trong góc, và khi tôi nói, “Tôi chỉ biết một
điều là, Ngài vẫn là Đức Giê-hô-va Di-rê.”

93 Và cô bé Hattie đã nói đúng từ. Cô ấy nói, “Đó không là gì
ngoài Lẽ thật.”

94 Và khi cô ấy nói điều đó, Anh BanksWood ở đây làmột trong
những người đã có mặt ở đây, căn phòng đó có cảm giác như thể
nó sắp tan ra. Và Đức Thánh Linh đã nói, cùng một Tiếng nói về
những con sóc, đã nói, “Hãy cho cô ấynhững gì cô ấy cầu xin.”

95 Và tôi đã nói, “Chị Hattie, với tư cách là một nhân chứng
trước Chúa, đây là điều đó. Bây giờ, nếu có nghi ngờ nào trong
tâm trí, chị hãy hỏi những gì chị muốn, và nếu nó không nằm
trong lòng chị, thì tôi làmột tiên tri giả.”

96 Chị ấy nói, “Anh Branham.” Mọi người đều khóc. Nói, “Tôi sẽ
cầu xin điều gì?”

97 Tôi đã nói, “Chị nghèo nàn, và chị sống trên ngọn đồi trên
kia, không có tiền; chị có thể cầu xin điều đó. Chị có một em gái
nhỏ, tàn tật đang ngồi ở đây, Edith, mà chúng tôi đã cầu nguyện
cho, trong nhiều năm; chị có thể cầu xin sự chữa lành cho cô
ấy.” Tôi nói, “Cha và mẹ của chị đã già cả và suy sụp; chị có thể
cầu xin cho họ. Bất cứ điều gì chị cầu xin, Chị Hattie, hãy xem
nó có xảy ra hay không, ngay bây giờ.” Và tôi nói, “Ngài vừa nói
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với tôi, cùng một Tiếng ấy, đã nói, ‘Hãy cho cô ấy những gì cô ấy
cầu xin.’”
98 Và chị ấy nhìn xung quanh, nói, “Tôi sẽ nói gì đây, Anh
Branham?”
99 Tôi nói, “Hãy nói điều chị mong muốn. Hãy nghĩ về mong
muốn lớn nhất của chị và nói ra điều đó.”
100 Và các con trai của cô ấy thậm chí còn cười khúc khích và
cười. Và chị ấy đã nói, “Mong muốn lớn nhất mà tôi có được là
sự cứu rỗi cho hai đứa con trai của tôi.”
101 Tôi nói, “Tôi trao chúng cho chị, trong Danh của Chúa Jêsus
Christ,” và ở đó họ đã tin.
102 Và họ trung tín trong hội thánh này, với sự thông công, họ
ngồi đó rửa chân với những người đàn ông, và những việc như
thế. Tất cả chúng ta đều chứng kiến điều đó.
103 Chị ấy đã có một sự lựa chọn chính đáng. Mẹ chị phải chết,
chị cũng vậy, tất cả họ. Nhưng những gì chị cầu xin sẽ là Đời đời,
và sự cứu rỗi cho các con chị. Đó là lần thứ ba nó xảy ra.
104 Lần thứ tư nó xảy ra, tôi vừa giải thích nó ở đây lần vừa rồi
tôi ở đây, đã ở trên ngọn núi nơi cơn bão đang hoành hành. Bao
nhiêu người đã nghe nó? Ồ, tất cả các bạn. Được rồi. Nơi cơn bão
hoành hành. Và Đức Chúa Trời là Quan Án của tôi đang đứng
đây, đi xuống núi khi…
105 David Wood, anh ấy đang ở nơi nào đó ở đây, tôi đoán vậy,
mà đã làm cho tôi một chiếc bánh xăng-wich, và nó khá là ngon!
Tôi nghĩ rằng anh ấy đã cố gắng để có được ngay cả với tôi cho
một trong những tôi đã làm cho cha anh ấy, một vài năm trước
đây. Anh ấy có xúc xích hun khói, và—và thịt vàmọi thứ trộn lẫn
với nhau. Và tôi đặt nó trong áo sơ mi của tôi, và trời mưa, và nó
cứ dính vào thànhmột cục bột lớn.
106 Và tôi đang xuống núi. Trời bão lớn, tôi thậm chí hầu như,
không thể nhìn thấy bàn tay của mình trước mặt tôi. Và tôi
biết, chỉ một điều, các bạn quay đầu lại, bởi vì cơn gió đó đang
quay cuồng.

Bây giờ có những nhân chứng ở đây, cho điều đó.
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107 Một trong số họ làmột trong những chấp sự trung thành của
chúng ta, đó là AnhWheeler. Anh có ở đây không, AnhWheeler?
Anh ấy ở đâu? Vâng, ngay đây, AnhWheeler.
108 Anh Mann, một thầy giảng Giám Lý từ New Albany. Anh ấy,
Anh Mann, có trong đêm nay không? Tôi không biết anh ấy có
hay không.
109 Anh Banks Wood. Anh có ở đây không, Anh Banks? Anh ấy
đang ở trong phòng thu âm.Được rồi. Và—vàDavidWood.
110 Tôi tin là, và Anh Evans đã ở đó. Đúng thế không, Anh Evans?
Anh Evans, đang đứng dựa vào tường, đã ở đó.
111 Và cách họ đã phát sóng trong nhiều ngày, hai ngày trước đó,
“Một trận bão tuyết lớn đang quét qua vùng đất.”
112 Anh Tom Simpson ở đây tối nay. Khi đi ra khỏi Canada, họ
yêu cầu anh ấy đi qua đó vì anh không thể vượt qua, “Một trận
bão tuyết đang đến.” Anh Tom, anh có ở đây không? Anh ở đâu?
Anh ấy đây, đang ngồi ngay đây.

Và ở đó những đám mây xuất hiện. Và tôi đã nói, “Các
anh em…”
113 Mọi người ùa ra. Không có ai ở đó, trong số hàng trăm người
đàn ông ở đó, không có ai ở đó ngoài nhóm nhỏ của chúng tôi và
người chăn bò, người cưỡi ngựa. Và chúng tôi sẽ ở lại.
114 Tôi đã gọi cho Chị Evans, và nhờ chị ấy gọi cho vợ tôi và bảo
cô ấy nói với Tony, “Nếu tôi không đến được, hãy nhờ người khác
chủ trì bữa điểm tâm cho các Thương Gia.”
115 Và trên ngọn núi đó—ngày hôm đó, tôi đã nói, “Bây giờ khi
trời, cơn mưa nhỏ đầu tiên bắt đầu, hoặc bất cứ điều gì, hãy
nhanh chóng về trại.” Tôi đã nói, “Trong vòng mười hoặc mười
lăm phút, anh em không thể nhìn thấy bàn tay của mình trước
mặt, khi những cơn bão tuyết…và nó sẽ đổ tuyết dày sáumét chỉ
trong chốc lát, trên ngọn núi.”
116 Và đó là cách mọi người, các bạn đọc nó trên báo, cách họ
ở ngoài đó và bỏ mạng, và mọi thứ. Nhưng chúng tôi biết cách
thoát ra, và họ biết chúng tôi đã ở đâu, vì vậy chúng tôi cảm thấy
được dẫn dắt để ở lại.
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117 Và cứ thế lên trên núi, khi trận bão tuyết đó bắt đầu, tôi bắt
đầu đi xuống. Và tôi chỉ còn cách nơi tôi bắt đầu khoảng nửa
dặm, và Tiếng của Đức Chúa Trời đã phán, “Hãy quay lại và đi
trở lại.”

118 Và tôi quay trở lại như lời Ngài đã bảo tôi, sau khi đợi một
lúc và ăn chiếc bánh xăng-wich mà David đưa cho tôi, và trở lại
đó và ngồi xuống.

119 Và khi tôi đang ngồi ở đó, và cơn gió xoay vần và thổi, những
ngọn cây nghiêng ngả, và mưa tuyết và tuyết bay như vậy, một
Tiếng phán, “Ta là Đức Chúa Trời của sự sáng tạo.”

120 Tôi nhìn lên, và tôi nghĩ, “Điều đóởđâu?Đó là gió, có thể.”

121 Ngài phán, “Ta đã tạo ra trời và đất. Ta làm yên những cơn
giómạnh trên biển,” và tiếp tục nói.

Tôi bật dậy và cởi mũ ra.

122 Và Ngài phán, “Chỉ cần nói với cơn bão, và nó sẽ ngừng lại.
Bất cứ điều gì ngươi nói, đó là điều sẽ xảy ra.”

123 Và tôi đãnói, “Hỡi cơnbão, hãyngừng. Và, hỡimặt trời, ngươi
vẫn chiếu sáng bình thường trong bốn ngày, cho đến khi chúng
ta rời khỏi đây.”

124 Và tôi không nói gì hơn, cho đến khi mưa tuyết, tuyết và mọi
thứ dừng lại. Trong một hoặc hai khoảnh khắc, mặt trời nóng
cháy đã chiếu vào lưng tôi. Tôi thấy những cơn gió thổi như
thế này, từ phương Bắc trở lại, tràn xuống…Tôi muốn nói là từ
phương Đông, đến từ phương Đông. Nó đến từ phương Tây; gió
đã thay đổi và quay trở lại theo cách này. Và những đám mây,
giống như một thứ huyền bí, bay lên không trung, và mặt trời
đang tỏa sáng trong vài phút.

125 Sau đó Chúa Jêsus đã phán với tôi một chút sau đó, về vợ tôi
ở dưới đó, như anh em biết, về nơi tôi đã đi lên đó. Tôi chưa bao
giờ về nhà vào ngày kỷ niệm ngày cưới, và chúng tôi đã kết hôn
được hai mươi hai năm. Lần kỷ niệm đầu tiên, ngày đầu tiên,
đám cưới của chúng tôi, ồ, tôi đưa cô ấy đi săn. Vì, tôi không đủ
khả năng thực hiện chuyến đi săn, và—và—và cũng đi hưởng
tuần trăng mật nữa, vì vậy tôi—tôi đã kết hợp nó lại với nhau.
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Và vì vậy, thế thì, và tôi đã đi săn kể từ đó. Tôi cảm thấy cách đó
tôi sẽ làm hài lòng cô ấy.

Bây giờ, đó là lần thứ tư nó xảy ra.

126 Bây giờ đây là điều gì đó tôi—tôi muốn nói, và tôi phải
nói chính xác sự thật. Khoảng mười sáu năm trước, tôi đã ở
California với Anh John Sharrit, và tôi đang có một buổi nhóm.
Và tôi và Meda, Anh Sharrit và Chị Sharrit, và họ, đang ở trong
một khách sạn. Vàmột người tên là PaulMelikian, người đã đứng
ngay tại đây trong Đền tạm này nhiều lần; anh ấy là một người
Armenia giàu có. Và vợ anh ta đã sinh một đứa con tại Fresno,
California, nơi họ đã sống; và đi xuống, đưa vợ anh ta xuống, và
gọi tôi ở khách sạn, và nói, “Tôi có thể đưa vợ tôi lên được không,
Anh Branham?”

Tôi nói, “Vâng, anh có thể.” Ngày hôm sau, tôi sẽ đến
Catalina.

127 Vì vậy, anh ấy đã mang vợ của mình lên, và chị ấy bị bệnh
rất nặng! Và chị ấy trông…Tôi đã nói, “Đặt tay của chị lên tay tôi,
Chị Melikian,” tôi nói, “chúng ta sẽ xem Chúa sẽ nói với chúng ta
không.” Và ngay khi chị ấy đặt tay lên tôi, tôi nói, “Ồ, đó là bệnh
viêm tĩnh mạch.”

Chị ấynói, “Tôi dườngnhưkhông cóbất kỳ triệu chứngnào.”

128 Tôi nói, “Chị xem đó.” Trong hai ngày, họ sẽ điều trị cho chị
ấy chứng viêm tĩnh mạch.

129 Giống như bé Jimmy Poole ở đây, đứa con bé bỏng của anh
ấy. Ngày kia nó đến với cơn đau tim, họ nghĩ vậy, trong khi đó là
một cơn hen. Và tôi đặt tay lên nó. Tôi đã nói, “Theo dõi nó trong
một vài ngày; nó bị bệnh sởi. Mọi chuyện đang diễn ra. Đó là cơn
sốt.” Tôi đã gặp anh ấy đêm qua. Anh ấy nói rằng nó đã phát ra,
khắp nơi, vì bệnh sởi. Hiểu không?

130 Bây giờ, tôi đang nói chuyện với Chị Melikian, về bàn tay. Chị
ấy nói, “Đó là điều tuyệt vời, hãy xem điều đó, Anh Branham.”
Chị ấy nói, “Điều đó có hoạt động trênmọi bàn tay không?”

131 Tôi nói, “Nếu có gì đó không ổn với bệnh nhân.” Tôi nói, “Bây
giờ ở đây, tôi sẽ đặt tay lên,” nhiều người trong số các bạn đã
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đứng và xem nó, và nó đã không làm điều đó. Tôi đã nói, “Đây,
không có gì không ổn với vợ tôi, đặt tay nàng…”
132 “Nhìn đây, em yêu, đặt tay em lên.” Cô ấy đang ngồi đó, vợ
tôi. Cô ấy đặt tay lên tay tôi. Ngay khi đó nó xảy ra, tôi đã nói, “Em
bị u nang buồng trứng bên trái. Embị bệnh phụnữ.”

Và cô ấy đã nói, “Emkhông cảm thấy điều gì khác.”
133 Tôi đã nói, “Nhưng em có đấy.” Becky được hai tuổi. Con gái
tôi vừa chơi, cách đâymột lát, nó được hai tuổi.
134 Hai năm nữa, Sarah xuất hiện, và khi…Cô ấy đã sinh mổ. Và
tôi đã hỏi Bác sĩ Dillman, bác sĩ của chúng tôi ở—ở Corydon, đến,
“Khi ông mở cô ấy, hãy nhìn vào buồng trứng bên trái,” và ông
ấy đã nhìn.

Anh ấy nói, “Không có gì sai, mà tôi đã thấy.” Tôi đặt tay của
tôi; nó vẫn ở đó.
135 Bốn năm sau, đến Joseph. Tôi yêu cầu ông ấy nhìn lại lần
nữa. “Không có gì sai, như tôi đã thấy.” Đặt tay tôi; nó vẫn ở đó.
Vì vậy chúng tôi chỉ quên về nó.
136 Bây giờ đây là điều mà tôi phải nói. Tôi không muốn nói ra
điều đó, nhưng chỉ để trình bày sự thật, đấy, và đó là những gì
các bạnmuốn. Luôn nói sự thật, bất kể điều gì xảy ra.

Nhiều năm trôi qua, chúng tôi chưa bao giờ nhận thấy
điều đó.
137 Và tôi nói điều này, không phải vì cô ấy đang ngồi đó, bởi
vì tôi nói điều đó khi cô ấy không có ở đó. Và các bạn biết điều
đó. Tôi không tin trên đời này có một người vợ tốt hơn vợ tôi,
và tôi hy vọng cô ấy sẽ luôn như vậy. Và tôi muốn trở thành một
người chồng trung thành, và tôi hy vọng rằng mọi thanh niên
trong tòa nhà này, khi kết hôn, sẽ lấy được một người vợ như vợ
tôi. Tôi không biết chúng tôi sẽ sống theo cách đó được bao lâu,
nhưng tôi hy vọng những ngày còn lại của chúng tôi trên trái
đất. Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau. Chúa là người bảo tôi
phải cưới cô ấy.
138 Đồng thời, cô ấy không biết, tôi đã cố gắng không kết hôn với
cô ấy; không phải vì tôi không yêu cô ấy, mà vì tôi không nghĩ
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rằng tôi có thể kiếm sống cho cô ấy. Và cô ấy là một người phụ
nữ tốt, và tôi không xứng đáng với điều đó.

139 Và cô ấy đã ra ngoài để cầu nguyện, vàmở Kinh Thánh ra. Và
đoán…Cô ấy nói, “Lạy Chúa, con chưa bao giờ làmđiều này trước
đây, nhưng xin hãy cho conmột câuKinh Thánh sẽ giúp con. Nếu
conphải quên anh ấy, con phải quênnó.”MởKinhThánh…

140 Và cô ấy đi ra ngoài trongmột căn nhà nhỏ và cầu nguyện. Và
khi cô ấymở Kinh Thánh ra, “Ma-la-chi 4. Kìa, Ta sai đến cho các
ngươi tiên tri Ê-li trước…” Đó là—đó là hai mươi năm trước đây,
khôngbiết gì về chức vụngàynay. Và tôi đã…không thể được…

141 Tôi đã nằm xuống trên con sông ở đó. Và Ngài đã đánh—
đánh thức tôi, một đêm nọ, và tôi nghe thấy tiếng Ngài đứng đó
bên cửa. Ngài phán, “Hãy đi kiếm cô ấy, và đám cưới của ngươi
sẽ diễn ra vào tháng Mười sắp tới đây, ngày hai mươi ba.” Và
đó chính xác là những gì tôi đã làm. Và chúng tôi đã sống hạnh
phúc. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng tôi chưa hề có một
lời tranh cãi. Cô ấy làmột người yêu dấu.

142 Một ngày kia tôi đi về. Và cô ấy đã phảimộtmình nuôi những
đứa con này; tôi đã đi vào chức vụ. Không nhiều phụ nữ sẽ chịu
đựng điều đó; các bạn biết điều đó, họ sẽ khó khăn. Và rồi tôi
bước vào, và cô ấy nói điều gì đó hoặc điều khác. Chúng tôi đã
đưa Joseph trở lại đó, và nó là một…Nó chắc chắn là một cậu
bé nghịch ngợm! Và nó đã làm cho tóc trên đầu mẹ nó bạc sớm,
cũng như tôi đã làm. Vì vậy nó thực sự là tất cả các cậu bé, và nó
đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ. Và tôi đã nói với cô ấy…Cô ấy nói
với tôi, “Bill, hãy đánh cho nómột trận.”

Tôi nói, “Anh thật sự không có đủ canđảm.”Hiểu không?

143 Và cô ấy nói, “Đúng, nếu anh phải chịu đựng điều đó,” và cô
ấy đóng sầm cửa ngay trướcmặt tôi.

144 “Ồ,” tôi đã nghĩ, “điều đó ổn thôi. Thằng bé tội nghiệp không
có ý đó.”

145 Tôi chỉ đi ra ngoài để rửa xe. Và khi tôi ra khỏi đó, Đức Thánh
Linh không thích điều đó; Ngài phán, “Hãy nói với cô ấy,” tôi tin
rằng đó là Sử Ký thứ Hai, chương thứ 22. Tôi đã không. Tôi nghĩ,
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lúc đầu, tôi chỉ tưởng tượng như vậy. Tôi cứ tiếp tục rửa. Và Điều
đó đã nói lại lần nữa, “Hãy đi bảo cô ấy đọc điều này.”
146 Và tôi vào lấy cuốn Kinh Thánh và đọc nó. Đó là nơi Mo-…
hoặc Mi-ri-am, nữ tiên tri, đã chế nhạo anh trai mình, Môi-se,
vì đã kết hôn với một cô gái Ê-thi-ô-pi, và Đức Chúa Trời không
thích điều đó. Và Ngài phán, “Tốt hơn là cha cô ấy nên nhổ nước
bọt vàomặt cô ấy, còn hơn—hơnđể—để làmđiều đó.”
147 Vì vậy, Mi-ri-am bộc phát bệnh phung, khắp người. Và vì vậy
A-rônđến, nói với emgái củamình, nói…hoặc đếnnói với em trai
củamình, nói, “Cô ấy sắp chết, mắc bệnh phung.”
148 Và vì vậy, Môi-se chạy đến để cầu xin cho bà, tại bàn thờ. Và
khi ông làmvậy, Trụ Lửa giáng xuống, Đức Chúa Trời. Ngài phán,
“Hãy đi gọi nàng và A-rôn, và đưa họ đến đây.” Và A-rôn cũng ở
trong tình trạng đó. Vì vậyNgài phán, “Hãy gọi họ đếnđây.”
149 Ngài phán, “Nếu có một người nào trong số các ngươi,” Đức
Chúa Trời đang nói với họ, “mà là thiêng liêng, hoặc một nhà
tiên tri, Ta là Chúa sẽ bày tỏ chính Ta cho người đó biết. Ta sẽ nói
chuyện với người ấy trong những khải tượng, và bày tỏ chính Ta
cho người bằng những giấc mơ, và—và bày tỏ những giấc mơ,
và vân vân.” Ngài phán, “Nhưng tôi tớ của Ta, Môi-se, không có
ai trên đất như người.” Ngài phán, “Ta nói chuyện với người từ
môi tới tai.” Ngài phán, “Các ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời
sao?” Thấy đó, Chúa không thích điều đó.
150 Ồ, khi tôi thấy điều đó, tôi chạy vào. Và cô ấy đang ở trong
phòng khác. Tôi đã gõ vào cửa. Cô đã im lặng. Và tôi nói với cô
ấy rằng tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Và tôi đã vào đó và nói
chuyện với cô ấy, cố gắng nói cho cô ấy biết đó là gì. Tôi đã nói,
“Em yêu, anh biết em yêu con như thế nào, nhưng Chúa không
thích điều đó. Em không nên nói điều đó.” Ngay sau đó, cô ấy đã
bị bệnh ở bên hông.
151 Chúng tôi đưa cô ấy đến gặp bác sĩ ở Louisville, Bác sĩ Arthur
Schoen, và ông tìm thấy một khối u ở buồng trứng bên trái, mà
tôi đã tìm thấy cách đây mười lăm hay mười sáu năm. “Khối u
trên buồng trứng trái, có kích thước bằng quả óc chó.”

Tôi đã nói, “Còn nó thì sao, thưa bác sĩ?”
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152 Ông ấy nói, “Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy đưa cô ấy trở lại
sau vài tháng, khoảng hai tháng hoặc gần như thế.”
153 Chúng tôi đã đưa cô ấy trở lại. Nó đã lớn lên, từ một quả óc
chó to bằng một quả chanh. Nói, “Tốt hơn nên lấy ra; nếu nó trở
nênmềm và chuyển thành ác tính.”
154 Và tôi đã nói, “Ồ, chao ôi,” tôi đã nói, “chúng tôi sẽ—chúng
tôi sẽ đến Tucson. Chúa đã sai tôi đến Tucson.”
155 Ông ấy gửi nàng đếnmột chuyên gia phụ khoa; ông ấy không
muốnmình chịu tráchnhiệm. Vì vậy, ông ấyhẳnđãnói với người
ấy về chức vụ của tôi, bởi vì người ấy…Chuyên gia phụ khoa nói,
“Nó sẽ phải được lấy ra.” Vì vậy anhấynói…Chúng tôi nói với anh
ấy rằng chúng tôi sẽ đến—đến Tucson. Anh ấy nói, “Tôi có một
chuyên gia ở đó, một người bạn thân của tôi. Tôi đã từng sống ở
Tucson.” Anh ấy nói, “Tôi sẽ gửi bà đến với anh ấy.”
156 Vì vậy, anh đã viết một ghi chú và gửi nó cho ông, và nói, “Bà
Branham là một người phụ nữ tốt,” và tiếp tục như vậy. Nói…
Gửi cho cô ấy sơ đồ về độ lớn của khối u, và vân vân. Khi đó nó
đã trở thành khối u; và cho biết nó lớn như thế nào. Và nói, “Tôi
biết…” Anh embiết đấy, anh ấy biết anh ấy…Tôi nghĩ rằng anh ấy
đã nghĩ, đã gọi tôi là một “người chữa lành Thiêng liêng.” Đó là
tất cả những gì anh ấy biết cách để diễn đạt nó. Nhưng nói, “Tôi
đã đồng ý rằng—rằng nó có thể được lấy ra, và nên làm điều đó.
Nếu nó phải được lấy ra, hãy lấy nó ra.”
157 Nhưng điều đó đang thử thách đức tin của chúng tôi. Và
chúng tôi cầu nguyện liên tục. Và chúng tôi càng cầu nguyện,
khối u càng phát triển lớn hơn, cho đến nỗi nó đến chỗ cho đến
khi nó lòi ra bên hông của cô ấy. Chúng tôi giữ im lặng; một vài
người ở đây biết điều đó; cố gắng xem điều gì sẽ xảy ra. Và nó đã
tiếp tục.

Cuối cùng, khi tôi đi xuống từ Canada, từ nơi tôi rời đi…
158 Chúa đã để tôi dẫn dắt bộ tộc da đỏ người Anh-điêng đó đến
với Đấng Christ. Tôi sẽ trở lại để làm báp têm cho họ, trong Danh
của Chúa Jêsus, mùa Xuân này, ý Chúa.
159 Bây giờ, đi xuống, và đã đến lúc cô ấy phải đi, khi tôi ở New
York…hoặc dưới đây để có một ca phẫu-…để phẫu thuật, hoặc
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được kiểm tra lần cuối. Tôi tiếp tục đến New York. Và khi tôi
quay lại, tôi dừng lại ở đây, và đi lên…Sau khi tôi có buổi nhóm
ở đây, buổi nhóm cuối cùng, tôi lên đó và gọi cho cô ấy từ nhà
Anh Wood.
160 Và cô ấy đã nói, “Bill, em thậm chí không thể chịu đựng được
quần áo của mình khi chạm vào nó.” Đó chỉ là cách nó lồi ra
như thế này bên hông của cô ấy. Và chân của cô ấy ở bên đó, cô
ấy chỉ có thể đi tập tễnh, và một tuần tồi tệ hơn cô ấy đã từng
có. Bây giờ cô ấy đang ngồi đó, lắng nghe tôi. Tuần tồi tệ nhất
mà cô từng có. Và cô ấy đã nói, “Em phải đi, ngày mốt, cho sự
kiểm tra đó.”
161 Tôi nghĩ, “Ôi Chúa, nếu họ cắt nó ra, điều đó sẽ khiến chúng
con không thể về nhà vào lễ Giáng sinh, và con đã nói với dân
sự của mình là con sẽ ở đó.” Và tôi đã nói, “Thật là một thời gian
kinh khủng! Ồ, chao ôi!” Tôi nghĩ.
162 “Nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy chuẩn bị phẫu thuật, ‘Hãy
đểnó trôi qua lâu hơnmột chút, cho đến sau lễ Giáng sinh.’”
163 Sau đó tôi phải nghĩ, “Nó có thể là ác tính.” Và ở trên đây, các
bạn biết đấy, đó là một điều tồi tệ, chạy ngược vào trong thận.
Nếu nó tiếp tục, nó trở thành ác tính, nó sẽ giết bạn. Vì vậy rồi
tôi nghĩ, “Mình có thể làm gì?”

VàMeda nói, “Ồ, này, anh gọi cho em,” nói.
164 Ngày mà tôi đến Shreveport, đó sẽ là ngày hôm sau, khi tôi
đến Shreveport, cô ấy phải đi kiểm tra. Và vì vậy cô ấy đã đi đến…
Bà Norman đã đi, Chị Norman; tất cả các bạn đều biết chị ấy,
những người đến Đền tạm ở đây. Chị ấy đã đi với cô ấy, và đến
chuyên gia này. Và vì vậy cô ấy nói, “Hãy đợi cho đến sau khi
anh có đêm đầu tiên, tại—tại…và rồi trở về.” Vì, sự chênh lệch,
hai múi giờ. “Sau đó hãy gọi cho em khi anh quay lại, sau buổi
nhóm, em sẽ cho anh biết em phải làm gì.”

Và tôi nói, “Tốt quá.” Vì vậy, tôi tiếp tục.
165 Và sáng hôm sau, trước khi rời đi, tôi định đi gặp Billy và
Loyce. Cả hai đều đang ngồi ở đây. Và luôn luôn…
166 Chúng tôi có một chiếc ghế đẩu cũ ở đó mà Anh Palmer đã
bọc lại cho chúng tôi, ở đây cách đây không lâu, và chúng tôi
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luôn đến chiếc ghế đó và cầu nguyện, bất cứ khi nào chúng tôi…
Ồ, Ottoman, như, các bạn biết đấy, cái ghế đôn. Bất cứ khi nào
chúng tôi đến đó và cầu nguyện, khi tôi sẽ đi đến buổi nhóm,
chúng tôi cầu xin Chúa giúp chúng tôi.
167 Và tôi đã ở trênđó,một vài ngày, và tôi đã—tôi đã ởmộtmình.
Ngôi nhà; những đứa trẻ đã đi, và cô ấy đã đi. Các bạn biết đấy,
nhiều người trong số các bạn biết tôi đã phải trải qua thời gian
đó, trở về với một ngôi nhà trống; duy nhất, tôi đã chôn người vợ
đó, Hope. Và bây giờ tất cả lại một lần nữa. Và tôi đã quỳ xuống,
tôi nghĩ, “Ồ, mình sẽ cầu nguyện và sau đó đi đón Billy và Loyce,
và đi tiếp.”
168 Vì vậy, khi tôi quỳ xuống để cầu nguyện, tôi nói, “Lạy Chúa,
con nhớ chúng sáng nay, ở quanh đây.” Tôi nói, “Con cầu nguyện
rằng Ngài sẽ giúp chúng và ban phước cho chúng. Xin cho chúng
con về lại nơi nàymột lần nữa. Và bây giờ,” tôi nói, “họ ở ngoài đó
bởi vì Ngài đã sai con đến đó vì một khải tượng, và Ngài đã làm
ứng nghiệm nó. Bây giờ con đang muốn đợi, để xem Ngài sẽ bảo
con làm gì tiếp theo.” Tôi nói, “Con cầu nguyện cho…Xin thương
xót cô ấy.” Và tôi nói, “Xin giúp con trong buổi nhóm dưới đó.”
Và rồi tôi tiếp tục…Tôi đã nói, “Chúa ôi, đừng để nó là ác tính. Và
xin để bác sĩ đó đợi cho đến sau ngày đầu tiên của năm, để lấy
nó ra. Con—con thật ghét nhìn thấy cô ấy…”
169 Tôi đã nói, “Lạy Chúa, cô ấy không cố ý làm điều cô ấy đã làm
sáng hôm đó. Cô ấy không có ý đó.” Tôi đã nói, “Lạy Chúa, chưa
lần nào cô ấy nói một lời nào về việc con đi vì các buổi nhóm, ở
lại vài tháng, hoặc bất cứ điều gì. Chưa một lần cô ấy mở miệng
về điều đó. Cô ấy luôn gửi quần áo của con cho người giặt sạch,
giặt áo sơ mi của con, và chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho buổi
nhóm. Rồi, cô ấy tự hỏi làm thế nào cô ấy có thể hầu việc Đức
Chúa Trời.”
170 Hỡi những người phụ nữ, khi các chị phục vụ chồng mình,
thì các chị hầu việc Đức Chúa Trời, dĩ nhiên.
171 “Và bây giờ, và sau đó khi con bước vào, tất cả đều mệt mỏi
và kiệt sức, nhiều người đến từ khắp nơi. Con phải đi ra đâu đó
trong một chuyến đi câu cá, hoặc một chuyến đi săn. Ồ, nhiều
phụ nữ sẽ bực bội vì điều đó. Cô ấy làm gì? Chuẩn bị sẵn quần
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áo đi săn cho con sẵn sàng để đi; để con đi.” Tôi nói, “Chúa ôi, cô
ấy không có ý đó.” Và tôi đã nói, “Cô ấy đã phải bị mổ ba lần, do
cô ấy sinh mổ.” Và tôi đã nói tôi…“Lạy Chúa, con—con ghét phải
thấy cô ấy phải bị mổmột lần nữa.”
172 Và ngay sau đó tôi nghe điều gì đó trong phòng. Tôi đã nhìn
lên. Và một Tiếng đã nói, “Hãy đứng lên.” Nói, “Bây giờ bất cứ
điều gì ngươi nói, đó là cách nó sẽ xảy ra.”
173 Tôi đã đợi chỉ một phút. Tôi nói, “Trước khi bàn tay của bác
sĩ sẽ chạm vào cô ấy, bàn tay của Chúa sẽ lấy đi khối u, và nó
thậm chí sẽ không được tìm thấy.”
174 Điều đó đã được giải quyết, đối với tôi. Tôi chưa hề gọi cho
cô ấy. Chúng tôi tiếp tục, đi và đón Billy và Loyce, và đi đến
Shreveport.
175 Tối hôm sau tôi gọi cho cô ấy. Cô ấy rất vui. Cô ấy nói, “Bill,
emmuốn cho anh biết!”
176 Bây giờ cô ấy đang ở đây, và cô ấy có thể xác minh điều này.
Phải tập tễnh bước tới đó; đi vào phòng với y tá và Bà Norman,
và mặc quần áo cho…áo choàng, để kiểm tra. Bác sĩ bước ra, và
cô ấy khó có thể lên bàn; khối u treo ở đó, rất lớn. Và khi cô ấy…
Bác sĩ bước vào và đang nói chuyện với cô ấy. Và ông đi tới, để
nâng tấm khăn trải giường lên để chạm vào cô, và ngay trước
khi ông chạm vào cô, nó đã lìa khỏi.
177 Và bác sĩ không biết nó nằm về phía nào. Ông nói, “Đợi một
chút!” Với các sơ đồ đã vẽ, tất cả các hình ảnh, và mọi thứ khác,
ông ấy không thể tìm thấy một dấu vết nào của nó. Ông đã kiểm
tra cô, hết lần này đến lần khác. Ông ấy nói, “Tôi không có thể
giải thích được, nhưng, thưa Bà Branham, khối u đó không có ở
đó.” Và cô ấy chưabao giờ cómột triệu chứng củanó, kể từ đó.
178 Điều đó là gì? Lưu ý, thật chính xác như cách Nó đã nói,
“Trước khi bàn tay bác sĩ có thể chạm vào nó.” Chỉ một tích tắc
thôi, và bàn tay ông ấy sẽ chạm vào nó. Lời của Chúa thật hoàn
hảo biết bao!
179 Bây giờ, có vợ tôi, và cả hai chúng tôi đều ở trước mặt Chúa.
Nhưng trước khi bàn tay của bác sĩ có thể chạm vào cơ thể cô
ấy, trên con đường đến với cô ấy như thế, điều gì đó đã xảy ra,
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khối u đã rời đi. Và họ không thể, ông ấy—ông ấy nói…Tôi tin là
vậy, phải không, em yêu? “Tôi muốn cam đoan lần nữa với bà,
Bà Branham,” (Đúng thế không, theo cách ông ấy nói? Đúng vậy.)
“rằng khối u đó không có ởđó. Bà không có bất kỳ khối unào.”

180 Nó là cái gì vậy? Chính xác theo Lời của Chúa, đó là…?…A-
men. Đó là lần thứ năm. Năm là con số ân sủng, cũng là con số
của đức tin f-a-i-t-h.

181 Không còn nghi ngờ gì nữa trong tâm trí tôi. Tôi biết lần Kéo
thứ Ba là gì, và tôi biết nó có tác dụng gì. Bây giờ hãy thành kính,
cứ giữ im lặng, sẽ sớm đến khi Đức Chúa Trời sẽ làmmột số việc
lớn cho chúng ta.

Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu dâng lời cầu nguyện.

182 Lạy Chúa Jêsus, con đã từng thấy điều đó trên những người
khác, nhưng khi nó đến với người vợ quý giá của con, nó đã ở
trong nhà của con, lúc đó, thưa Chúa. Con đã tận mắt nhìn thấy
nó, cảm nhận nó bằng bàn tay của chính mình. Và con…mười
lăm-…mười sáu năm trước đó, nó cũng đã xảy ra, Chúa, cũng
đã biết và mặc khải bởi Ngài. Khi bất cứ điều gì được nói ra, nó
phải được nên. Khi đó, Chúa đã cho con thấy, Chúa ôi, rằng, sự
tin tưởng của con vào những gì Ngài đã làm cho dân sự, và sẽ cho
con biết, để con có thể giúp họ. Ngài đã làm cho nó ứng nghiệm
trong nhà của chính con. Đó là lần Kéo Đầu tiên. Và bây giờ lần
Kéo thứ Ba đã xác nhận lần Kéo Đầu tiên.

183 Chúng con rất biết ơn, Cha ôi. Xin tha thứ cho chúngcon về
những thiếu sót của chúng con. Chúng con là một dân khiêm
tốn. Chúng con là những người thất học, ít hoặc nhiều, là một
dân mù chữ. Nhưng chúng con rất biết ơn vì chúng con có một
Đức Chúa Trời vô sở bất năng vĩ đại, Đấng luôn dõi theo và chăm
sóc chúng con, vì chúng con không biết cách chăm sóc cho chính
mình. Chúng con giao phó chínhmình choNgài.

184 Bây giờ, thưa Cha, con cầu xin Cha sẽ giúp con. Và trong lần
Kéo thứ Ba này, xin cho, Ôi Chúa, như Ngài đã nói trong vài năm
qua về nó, tỏ cho thấy nó trên…đánh dấu trên núi, và vân vân, và
hiển thị nó dần dần. Bây giờ, con đang xem để thấy nó là gì cho
đến khi nó được xác nhận hoàn toàn. Bây giờ con cầu xin, Cha
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ôi, rằng Cha sẽ giúp con tôn kính hơn, với điều này, hơn trước
đây, và xin Ngài nhận lấy sự vinh hiển. Như, ngay trên chính bục
giảng này, nơi lần kéo Đầu tiên đã được nói, lần kéo thứ Hai, và
bây giờ là lần thứ Ba, và những gì Ngài đã nói đã ứng nghiệm
chính xác những gì Ngài đã phán. Chúng con tin Ngài, lạy Chúa
là Đức Chúa Trời.

185 Xin giúp mỗi người trong chúng con vứt bỏ sự không tin của
chúng con và mê tín của mình, để chúng con có thể đứng trước
SựHiệnDiện củaĐức Chúa Trời hằng sống, biết rằng, cũng chính
Chúa đã lấy đi khối u đó ra khỏi vợ conmà đang ngồi tại đây bây
giờ; được xác minh bởi một số y khoa cao nhất mà chúng con có
được trong nước, người đã xem xét nó, và rồi nhìn, và hình dung
nó; và bây giờ nó đã biến mất. Ngài là Đức Chúa Trời và không
có ai khác ngoài Ngài.

186 Và chúng con yêu Ngài bởi vì rằng Ngài đã—Ngài đã cho
chúng con trở thành tôi tớ của Ngài. Và xin cho chúng con hầu
việc Ngài với sự kỉnh kiền và tôn kính, tất cả những ngày trong
đời sống của chúng con. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin cho con và
gia đình con, và tất cả những người này, có thể trở thành những
Ánh sáng đang chiếu sáng, muối mặn mà sẽ là-…tạo ra sự khao
khát nơi những người khác, để yêu mến Chúa Jêsus này đã làm
rất nhiều cho chúng con.

187 Bây giờ khi con mở Lời ra, để đọc Lời ấy một chút, và rồi
cầu nguyện cho những người đau yếu, xin giúp con, Chúa ôi. Xin
phán với chúng con, và chữa lành người đau ốm, chúng con cầu
nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

188 Anh em còn, tôi còn có thời gian chỉ trongmột…? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Nếu tôi làm gấp thật nhanh về…một số phân
đoạn ở đây, tôi muốn anh em đọc bây giờ, hoặc đánh dấu xuống,
hoặc bất cứ điều gì anh emmuốn làm. Phân đoạn đầu tiên được
tìm thấy trong Sách Dân Số Ký, 21:5 đến 19, và chúng ta muốn—
muốn đọc những câu này:

Và dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời vàMôi-se mà
rằng, Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô
đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng
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không có nước; và những linh hồn chúng tôi đã ghê gớm
thứ đồ ăn đạm bạc nầy, thức ăn của Thiên sứ.

Và CHÚA đã sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân
đó; đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. Do đó Chúa…

Do đó dân sự bèn đến cùng Môi-se, mà nói rằng,…
189 Lời thú tội! Hãy xem, “Chúng tôi đã phạm tội!” Hãy xem, đó
là điều đầu tiên để được chữa lành, hãy thú tội trước.

…Chúng tôi có phạm tội, vì chúng tôi đã nói nghịch cùng
CHÚA, và chống nghịch người; hãy cầu xin CHÚA, để Ngài
có thể khiến rắn lìa xa chúng tôi. Và Môi-se đã cầu khẩn
cho dân sự.

Và CHÚA phán cùng Môi-se rằng, Hãy làm lấy một con
rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào: để nó sẽ là, để—
để xảy ra, rằng nếu ai bị cắn, khi người ấy nhìn nó, thì sẽ
được sống.

VàMôi-se đã làmmột con rắn bằng đồng, và đặt nó trên
một cây sào, và xảy ra, nếu người nào đã bị rắn cắn, khi
người đó nhìn con rắn bằng đồng, thì người được sống.

190 Bây giờ, tôi cũng muốn đọc Kinh Thánh từ trong Xa-cha-ri,
chương 12, câu thứ 10.

Và Ta sẽ đổ ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-
sa-lem, thần của ơn phước và của sự nài xin: và chúng nó
sẽ nhìn xem Ta là Đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ
thương khóc cho người, như là người ta thương khóc con
traimột củamình, và sẽ ở trong sự cay đắng vì người, như
khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.

191 Bây giờ dành cho một chủ đề, tôi sẽ lấy đề tài này: Nhìn Lên
Chúa Jêsus. Đừng nhìn thế gian, hãy nhìn lên Chúa Jêsus. Môi-se
đã làm con rắn; và ở đây, nhà tiên tri, sau này đã nói về điều đó,
điềumà sẽ xảy ra, nhìn lên—lên Chúa Jêsus.
192 Kinh Thánh cho biết, trong Ê-sai 45:22. Chúng ta thấy rằng
Đức Chúa Trời đã phán, “Hỡi các tận cùng của trái đất, hãy nhìn
xem Ta.” Và bây giờ khi trái đất đã đến hồi kết thúc, hoặc hệ
thống của trái đất đã lúc kết thúc, hãy để dân sựnhìn lênNgài.



NHÌN LÊN CHÚA JÊSUS 31

193 Bây giờ các bạn có thể nói, “Chúng tôi đã nghe điều này, thế
hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi đã nghe điều này trong một
thời gian dài.” Đó là thật, và nó đã được rao giảng trongmột thời
gian dài. Nhiều mục sư truyền đạo đã lấy cùngmột văn bản này,
hàng ngàn người trong số họ.

194 Nhưng đây là điều tôi muốn hỏi các bạn, tối nay, trong vài
phút tới. Nhưng khi bạn nhìn, câu hỏi là—là, bạn nhìn thấy gì
khi bạn nhìn? Bạn nhìn thấy gì khi bạn nhìn? Điều đó chỉ phụ
thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm.Hiểu không? Vậy thì Ngài
phán, “Hãy nhìn xem Ta, hỡi mọi nơi đầu cùng trái đất.” Môi-se
treo con rắn lên, và, hễ ai nhìn, thì được chữa lành. Bây giờ, nó
phụ thuộc vào những gì bạn đang trông đợi.

195 Tôi đã thấy nhiều người đến các buổi nhóm, trong ngày sau
rốt này, chỉ có thể ngồi trong buổi nhóm khoảng một hoặc hai
phút. Đó là tất cả những gì họ có thể chịu đựng được. Thấy đó,
họ không thể chịu đựng nó.

196 Tôi sẽ không bao giờ quên, tôi hy vọng điều này không ảnh
hưởngđếnbất kỳ ai từ Iowa, khi tôi có buổi nhóm tạiWaterloo.

197 Anh Lee Vayle, anh ấy đã ở đây sáng nay. Tôi không biết anh
ấy có ở đây tối nay hay không. Anh có ở đây không, Lee? Anh
ấy đã ở đây sáng nay. Vâng, quay lại đoạn ghi âm, phía sau đây.
Được rồi.

198 Anh Lee và tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi có thể. Và
dành cho hiệp hộimục sư truyền đạomột bữa ăn sáng,miễn phí,
chỉ để xuống và nói chuyện với họ. Anh Lee Vayle, tất nhiên, là
một học giả và—và Tiến sĩ Thần đạo, mà anh ấy thực sự đã lấy
được bằng cấp của mình. Và vì vậy tôi đã cố gắng để anh ấy nói
trước những người Luther, Trưởng Lão, và vân vân, nhưng anh
ấy đã nói, “Không, họ đang trông đợi anh làmđiều đó.”

199 Ồ, tôi đã xuống và lấy đề tài của mình, trước các mục sư
này, sau khi họ đã ăn xong. Tôi lấy đề tài của mình: Tôi Đã Vâng
TheoKhải Tượng Trên Trời.Khônghơn tôi đã đọc lời Kinh Thánh,
khoảng hai người đã nhìn, họ đi ra ngoài cửa. Vì vậy khi tôi bắt
đầu nói, “Như Phao-lô vào thời của ông, vớimột chức vụ kỳ quặc,
và bây giờ ông đứng trước vua Ạc-ríp-pa và nói rằng ông đã vâng
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theo điều đó,” khoảng hai hoặc ba người khác đã đứng dậy. Và
khi tôi đến nơi tôi có thể nói điều gì đó về đề tài, thì chỉ còn có
khoảng ba hoặc bốn người đang ngồi ở đó. Tất cả họ đã đứng
dậy và đi.

200 Lý do của nó, là, là điều này. Một số người đến dự một buổi
nhóm, khi họ nghe nói về một nhà truyền giáo, cách người ấy
ăn mặc có liên quan gì đó đến dân sự. Nếu người ấy không mặc
đúng loại quần áo, một số trong họ…

201 Tôi nghe thấy một—một nhà tâm lý học nói, ngày nọ; Tiến
sĩ Narramore, một người đàn ông tốt, một Cơ-đốc nhân, chương
trình của ông ấy ở trên đài KAIR ở đó, mọi lúc. Ông ấy nói, “Cách
để nói rằng một người đàn ông đang mất trí, là khi người đó
không ăn mặc phù hợp với địa vị của mình.” Các bạn biết đấy,
cách người ấy phải xuất hiện trước công chúng, đó là dấu hiệu
cho thấy người ấy đangmất trí.

202 Vậy thì, tôi đã bị điên cả đời rồi, thấy đó, vì tôi mặc quần yếm
và mọi thứ, thấy đó. Vì vậy, để phù hợp với vị trí của mình, tôi
phải ăn mặc như một giáo sĩ, nói cách khác, để—để trở thành
một giáo sĩ.

203 Tôi không nghĩ Chúa Jêsus ăn mặc như một giáo sĩ. Ngài ăn
mặc nhưmột người bình thường. Ngài đi vào giữa con người, và
đó không phải là việc quần áo.

204 Nhưng đó chỉ là, hãy xem, đó là những ý tưởng của con người
như thế nào. Nó không…Còn nếu người đàn ông này, hoặc, tôi
không biết tiến sĩ sẽ nghĩ gì về điều này, khimột nhà tiên tri trong
Kinh Thánh được lệnh phải cởi bỏ quần áo của mình và bước
đi khỏa thân trước dân sự? Ông ấy thực sự hẳn là bị điên, phải
khôngnào?NhưngĐức ChúaTrời bảo ông phải làmđiều đó.

205 Một người khác đã phải nằm nghiêng trong ba trăm bốn
mươi tháng, tôi tin là như vậy, nằm nghiêng, một bên; và sau
đó lật qua phía bên kia. Và ăn một nồi đậu lăng mà ông đã làm
ở đó; đã phải đi tìm kiếm thứ này và nấu nó, với nhau, và ăn nó
suốt thời gian đó; với tay và lấy một nắm và ăn, nằm nghiêng về
một bên, để làmmột dấu hiệu. Hiểu không?
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206 Ồ, con người thật có thể xa rời làm sao, Lời thật của Chúa. Họ
chỉ được giáo dục như vậy cho đếnnỗi họ tự giáo dụcmình xa rời
Đức Chúa Trời. Khi một người nói về việc anh ta được học hành,
tôi biết rằng anh ta thật sự cách xa Đức Chúa Trời chừng nào;
đấy, bằng cấp tiến sĩ. Không nói điều này chống lại Tiến sĩ Vayle,
bởi vì ông không phải là loại người đó. Nhưng, thông thường,
khi một người có bằng tiến sĩ, điều đó chỉ có nghĩa là, đối với tôi,
người ấy xa Chúa hơn rất nhiều, đấy, trừ khi người ấy có thể giữ
mình với Lời và với Đức Chúa Trời.

207 Bây giờ, chúng ta tìm thấy rằngmột số đến để nghe cách anh
em nói, khi họ đến để nhìn. Anh em nói về sự chữa lành Thiêng
liêng và Chúa; nếumột người không phải là điển hình, một thiên
tài được giáo dục, mọi người không thể chịu nghe người ấy sử
dụng những từ như “his’n, hain’t,” và—và những từ như…Họ
chỉ…Họ không. Họ nghĩ rằng đó là cách xa Chúa.

208 Và khi Chúa Jêsus nói một ngôn ngữ đơn giản như vậy, cho
đến nỗi, ngày nay, nó đã khiến các giáo sư bối rối, vì họ cố gắng
giải thích nó theo sự uyên bác và ngôn ngữ của ngày đó, và nó là
ngôn ngữ đường phố. Vì vậy…

209 Tại sao, có rất nhiều khác biệt ngay cả ở đây ở Hoa Kỳ của
chúng ta! Tôi đã gọi từ Florida, đến New York, và cũng phải đưa
một phụ nữ tới đây, cũng vậy, tại St. Louis, để dịch giữa cô gái
miền nam này và cô gái miền bắc. Đó là quá nhiều sự khác biệt
đã có. Hiểu không? Chắc chắn.

210 Bây giờ vấn đề của nó là, mọi người tìm kiếm những điều đó,
bài phát biểu, thay vì Lời. Lời được bày tỏ là bằng chứng cho thấy
rằng Nó đúng. Hãy xem, Lời đang được bày tỏ! Họ sẽ không bao
giờ nhìn vào Điều đó. Các bạn phải có một quan niệm trí tuệ, để
biết, đi đến thần học viện và học cách cúi chào, cách đứng một
chỗ, và tất cả. Ồ, điều đó sẽ khiến một mục sư nghẹt thở, đến
chết, đó là thực sự được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hiểu không?
Vậy thì, đó là trí tuệ.

211 Và đó là cáchmà cả quốc gia này đã có. Nó cómột quan niệm
trí tuệ về Đấng Christ. Đó là những gì họ tìm kiếm. “Và nếu Đấng
Christ ở trong bạn, bạn phải trở thành một học giả, bạn phải
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trở thành một người trí thức,” bởi vì đó là những gì họ nghĩ về
Đấng Christ.

212 Và một lần khác, một điều khác, họ hình thành ý kiến của
riêng mình về những gì Ngài phải trở thành, ý tưởng riêng của
họ, thay vì tiếp thu những gì Lời đã nói. Đó là cách khi họ nhìn,
và thậm chí nhìn thấy Chính Chúa Jêsus, họ không nhận ra Ngài.
Họ đã làm điều đó vào Ngày Lễ Ngũ Tuần. Họ đã làm điều đó khi
Ngài đã ở trong xác thịt. Họ đã làmđiều đó khiNgài ở trongmáng
cỏ. Họ đã làm điều đó khi Ngài ở trên các đường phố của Giê-ru-
sa-lem. Họ đã làm điều đó khi Ngài ở trên thập tự giá. Và Ngài
là sự ứng nghiệm của Lời đó. Và, tuy nhiên, họ cho rằng Đấng
Mê-si đang đi xuống trên một hành lang từ Thiên đường, và mọi
thứ khác, và đã sai, bởi vì đó là quan niệm trí tuệ của họ. Và họ
không nhìn thấy Ngài, và không nhìn thẳng vào Ngài. Ngày nay
cũng vậy!

213 Anh em thấy gì khi anh em nhìn?Một số nhìn để thấy, khi họ
nhìn vào Ngài, họ nhìn để thấy một người sáng lập giáo hội trí
thức vĩ đại nào đó, ai đó thực sự có thể tạo ra một tín điều khiến
tất cả mọi người phải say mê tín điều này, điều gì đó khác. Đó là
những gì họ nhìn thấy khi họ nhìn thấy Ngài.

214 Một số người khi nhìn sẽ thấy một câu chuyện thần thoại,
như Ông già Noel, khi họ nhìn. Họ đọc Kinh Thánh và nói, “À, đó
là một điều thần thoại. Nó chỉ là điều gì đómà con người đã viết.
Đó là điều mà, họ, vì khi họ…” Ý kiến của bạn về Kinh Thánh, là
ý kiến của bạn vể Ngài. Hiểu không?

215 Một số nhìn để thấy một em bé. Một số nhìn và thấy một—
một con thỏ hoặc một Ông già Noel. Một số nhìn để thấy một
số cuốn sách lịch sử của ngày hôm qua và không phải ngày
hôm nay.

Nhưng, vấn đề đặt ra là, bạn thấy gì khi nhìn?

216 Rất nhiềungười trong số các bạn tựnhậnmình cóĐứcThánh
Linh, nhìn và thấy ngôi thứ hai trong ba ngôi. Khi mà, nó thậm
chí còn không được đề cập trong Kinh Thánh. Không có chuyện
như vậy. Từ ba ngôi thậm chí không có trong các nắp của Kinh
Thánh. Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào Chúa Jêsus, bạn coi Ngài
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như ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ hai trong ba ngôi, và đó là lý do
bạn không đi đến đâu cả.
217 Bạn có biết Ngài đã nói gì không? “Ta là Đức Chúa Trời, và
không có ai khác ngoài Ta.” Hiểu không?
218 Tùy thuộc vào điều các bạn đang nhìn xem. Nếu bạn muốn
đặt một cậu bé mang lại ơn phước nào đó, một ông già có râu,
và vân vân; nếu đó là cách bạn nhìn xem Chúa Jêsus như là một
người khác với Đức Chúa Trời, thì bạn đang nhìn sai. Bạn không
thấy Nó.
219 Ở đây không lâu trước đây, tôi có một ống nhòm. Tôi đang
cố gắng quan sát một con linh dương nào đó, hoặc một con linh
dương trên cánh đồng. Và con trai tôi đã cố gắng chỉ cho tôi thấy,
và cậu ấy còn khá trẻ hơn một chút. Vì vậy cậu ấy nói, “Lấy ống
nhòmnhìn chúngđi, bố! Linhdươngđứngđó, ngayngoài kia!”

Tôi nói, “Bố có thể nhìn thấy nó bằng con mắt thường
của mình.”

Cậu ấy nói, “Lấy ống nhòm này.”
220 Khi tôi nhìn, tôi thấy khoảng mười con linh dương, nhưng
cặp kính bị mất nét. Và khi tôi tập trung chúng vào, tất cả mười
con chúng trở thànhmột.
221 Và nếu bạn tập trung tâm trí vào Lời Đức Chúa Trời, thì cả ba
sẽ là Một. Hiểu không? Nhưng cặp kính giáo hội của bạn bị mất
nét khi bạn cố làmchoNgài là ba. Ngài làMột. Hiểu không?
222 Nhưng nó phụ thuộc vào những gì bạn đang nhìn xem. Bạn
nhìn thấy gì khi bạn nhìn? Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể nhìn
thấy Ngài khi bạn nhìn Ngài qua Lời. Bạn không thể nhìn Ngài
qua sách giáo khoa. Bạn không thể nhìn Ngài qua một tín điều.
Bạn sẽ thấy hai hoặc ba vị thần, và mọi thứ khác, trong tín điều
của họ. Nhưng hãy nhìn vào Ngài qua Lời, và bạn sẽ thấy rằng
Ngài là “Em-ma-nu-ên, ‘Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt giữa
chúng ta.’” Ngài phán, “Ta là Đức Chúa Trời, ngoài Ta ra không
có ai khác.” Ngài là Đức Chúa Trời.
223 Ê-sai, nhà tiên tri, đã nhìnmột lần, và khi ông nhìn thấy Chúa
Jêsus…Chủ đề của tôi là, “nhìn lên Chúa Jêsus.” Nhìn Lên Chúa
Jêsus. Khi Ê-sai không nhìn thế gian, để thấy Ngài, ông nói, “Ta
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thấy một Đấng Mưu Luận, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời Quyền
Năng, ChaĐời Đời.” Đó là điềumàÊ-sai đã nhìn và thấy.

224 Đa-ni-ên, một lần, đang đứng khi ông thấy sự—sự kết thúc
của các vương quốc dân Ngoại. Ông đã nhìn thấy hình ảnh mà
Nê-bu-cát-nết-sa đãmơ thấy. Ông đã thấy cáchmỗi việc sẽ kế tiếp
việc kia, khi chúng đi xuống. Và khi ông nhìn để thấy cuối cùng
thì điều gì sẽ xảy ra, khi ông nhìn thấy Chúa Jêsus, Ngài là “một
Hòn Đá đẽo ra từ núi, không phải bằng tay,” đã nghiền nát các
vương quốc dân Ngoại.

225 Nê-bu-cát-nết-sa đã quăng ba chàng trai trẻ Hê-bơ-rơ vào lò
lửa hực, những người tin vào Đức Chúa Trời và đứng trên Lời
Ngài. Nếu họ phải chết vì Nó, dù sao thì họ cũng sẽ đứng vững;
chỉ là một điều nhỏ nhặt, về việc quỳ gối theo cách khác nào đó.
Nhưng khi ông quay đi và thấy Chúa Jêsus, Ngài là “người thứ
tư đó” đã ở trong lò lửa hực, và nó đã ngăn chặn tất cả sức nóng
khỏi các tôi tớ vâng lời của Ngài. Đó là những gì Nê-bu-cát-nết-
sa đã thấy.

226 Một ngày kia Ê-xê-chi-ên ngoảnhmặt đi để thấyNgài, vàNgài
là “một Bánh Xe ở giữa bánh xe,” bay lên giữa không trung. Ngài
là Trục bánh xe, nơi mọi nan hoa đều được gắn chặt vào. A-
men! Bánh xe lớn chạy bởi đức tin, nhưng Bánh xe nhỏ quay
bởi Quyền năng của Chúa. Đó là Đấng mà Ê-xê-chi-ên đã nhìn
thấy khi ông nhìn đi chỗ khác.

227 MộtngàynọGiăngBáp-tít ngoảnhmặt đi, và, khi ấy, ôngnhìn
thấy một Chim Bồ câu; và một Tiếng nói, nói rằng, “Nầy là Con
yêu dấu của Ta trong Con Ta vui lòng ngự vào.” Đó là những gì
người đã thấy. Sau đó, người thấy Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời
là cùng một Thân vị, bởi vì Thánh Linh từ Trời xuống như Chim
Bồ câu, phán, “Nầy là Con yêu dấu của Ta trong Con Ta vui lòng
ngự.” Đó là những gì người đã thấy. Để ý, Ngài xác định chính
Ngài theo cách đó.

228 Nô-ê, khi nhìn ra xa để thấy Ngài, Nô-ê đã thấy sự phán xét
công bình của Đức Chúa Trời đến trên một dân tộc trên thế giới
này đã khước từ Lời Ngài. Đó là những gì Nô-ê nói khi người
quay mặt đi.
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229 Môi-se, khi nhìn ra xa, thấy ông một bụi cây đang bốc cháy.
Một Trụ Lửa đã mang chính Nó đến trong một bụi cây, và, khi
Môi-se đến gần Nó, Ngài phán, “Hãy cởi giày của ngươi ra, vì, ‘TA
LÀ.’” Bây giờ, nếu các bạn cân nhắc từ đó, “TA LÀ,” đó là thì quá
khứ, thì hiện tại, và thì tương lai. “TA LÀ,” Đời đời! Hiểu không?
“TA LÀ,” ông đã nhìn thấy đấng “TA LÀ.” Đó là những gì ông đã
nhìn thấy trong bụi cây bốc cháy.
230 Y-sơ-ra-ên nhìn xem con rắn bằng đồng mà Môi-se làm, và
thấy sự chịu khổ củaĐấng Christ vì sự đoán phạt dành cho người
bệnh, vì chúng ta biết rằng con rắn nói về SựĐền Tội.
231 Chúa Jêsus là Sự Đền Tội đó. “Như Môi-se treo con rắn bằng
đồng trong đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải được
treo lên thể ấy,” cho cùng một mục đích. Hiểu không? Tại sao?
Họ đã phạm tội, và mắc bệnh; đó là vì để lấy đi tội lỗi của họ và
vì bệnh tật của họ. Và đó là những gì, “Chúa Jêsus đã bị thương vì
sự vi phạm của chúng ta; bởi lằn roi của Ngài, chúng ta đã được
lành bệnh.” Lấy sự chữa lành Thiêng liêng ra khỏi Đấng Christ,
các bạn cắt Sự Chuộc Tội, ra làmhai. Hiểu không?
232 Các bạn thấy gì nơi Ngài khi bạn nhìn? Các bạn có thấy điều
đó không? Các bạn có thấy không, “Ngài đã bị thương vì sự vi
phạm của chúng ta; bởi lằn roi của Ngài, chúng ta đã được lành
bịnh”? Khi nhìn ra chỗ khác, các bạn có thể thấy điều đó, hay các
bạn chỉ có thể nhìn thấy một mặt của Sự Chuộc Tội? Bạn có thể
nhìn thấy cả haimặt của nó khi bạn nhìn không?

Nếu bạn nhìn vào nó qua tín ngưỡng, họ sẽ cho bạn biết,
“Những ngày của chữa lành đã qua rồi.”

Nhưng nếu bạn nhìn nó qua Lời, bạn sẽ thấy, “Ngài hômqua,
ngàynay, và chođếnđời đời khônghề thay đổi.” Hiểu không?
233 Các môn đồ nhìn tới Ngài khi họ đang gặp khó khăn trong
biển cả, vàhọ thấy sự giúpđỡduynhất có thể giúphọ, đangđến.
234 Ma-thê đã nhìn lên Ngài trong thì giờ của sự chết, và bà
thấy rằng Ngài là “sự sống lại và Sự Sống.” A-men! Trong thời
gian chết chóc, Ma-thê đã thấy, khi bà nhìn vào Ngài…Ngài đã bị
dân của bà chối bỏ; Ngài đã bị từ chối; ngay cả, bà đã sai người
đi tìm Ngài, nhưng Ngài đã không đến với anh trai bà. Nhưng
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cuối cùng khi Ngài đến, và bà đi và sấp mình xuống để có thể
nhìn xem Ngài, bà đã tìm thấy rằng Ngài là cả “sự sống lại và Sự
Sống.” A-men!
235 Giai-ru đã làm giống như vậy, một tín đồ bí mật; một tín đồ
Trưởng Lão, Giám Lý, Báp-tít, mà thực sự tin, nhưng không thể
đến gần, vì giáo phái của ông sẽ không cho phép ông, bởi vì ông
sẽ bị dứt phép thông công. Nhưng đứa con gái nhỏ duy nhất của
ông nằm gần chết, và ông phải đi. Nhưng khi ông tìm thấy Ngài,
ông thấy rằng Ngài là sự sống lại và là Sự Sống.
236 Khi ôngđã tìmđếnNgài,một người đưa tin đếnvànói, “Đừng
làm phiền Thầy làm chi, vì cô gái đã chết rồi.” Ông…Và trái tim
bé bỏng của ông gần như ngừng đập.
237 Nhưng Ngài phán, “Ta há chẳng nói, ‘Nếu các ngươi chỉ tin,
các ngươi sẽ thấy sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời sao’?” Giai-ru
thấy rằng Ngài có thể làm cho kẻ chết sống lại, khi ông nhìn xem
Chúa Jêsus.
238 Kẻ đói khát trông cậy Ngài, và tìm thấy thức ăn duy trì sự
sống. Đó là lẽ tự nhiên. Người đói khát, thuộc linh, có thể nhìn
vào Ngài và tìm thấy Ngài là Bánh Sự Sống.
239 Tên trộmhấphối đãnhìn để thấy anh ta có thể thấy gì, và anh
ta đã tìm thấy nơi Chúa Jêsus, sự tha thứ củamình. “Xin nhớ đến
tôi, Chúa ôi, khi Ngài đến trong Vương quốc Ngài.” Chúa Jêsus
phán, “Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong vườn địa đàng.” Đó là
những gì anh ta thấy trong giờ chết củamình.
240 Người bệnh nhìn Ngài, và thấy Đấng Chữa Lành. Người mù
đã nhìn, và thấy được.

Vậy tùy thuộc vào những gì anh em đang nhìn xem bây giờ.
Anh em đang nhìn gì?
241 Phi-e-rơ và Na-tha-na-ên đã nhìn, và thấy Lời được hứa của
vị tiên tri của họ, Môi-se, đã được bày tỏ. “Chúa là Đức Chúa Trời
của các ngươi sẽ dấy lên một Đấng Tiên Tri giống như ta, và dân
chúng sẽ bám lấyNgài. Và tất cả những ai không tinNgài, và nghe
Đấng Tiên Tri đó, sẽ bị loại ra khỏi dân chúng.”
242 Và khi Phi-e-rơ bước vào Sự Hiện Diện của Ngài, Chúa Jêsus
phán, “Tên ngươi là Si-môn, và ngươi là con trai của Giô-na.” Ông
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đã biết ngay lúc đó, khi lần đầu tiên ông nhìn vào Chúa Jêsus,
rằng đã có sự ứng nghiệm về Lời Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ
như thế nào. A-men.
243 Tôi tự hỏi các bạn có tìm thấy điều tương tự khi các bạn nhìn
Ngài lần đầu tiên không? Tôi tự hỏi Lời được hứa có tự bày tỏ cho
các bạn khi các bạn nhìn vào Ngài không?
244 Na-tha-na-ên, ngay sau khi ông đến trong Sự Hiện Diện của
Chúa Jêsus,một chút nghi ngờ…Chúng ta tìm thấy rằng Phi-líp đã
đi vànói với ông, “Hãyđến, xemĐấngmà chúng ta đã tìm thấy.”

VàNa-tha-na-ên đến, và ông nói, “Người nào làNgài?”

Ông ấy nói, “Có lẽ đó là người ở trên đó đang cầu nguyện cho
người đau.”
245 Ông cố gắng lách qua đám đông cho đến khi ông nhìn thấy
Ngài. Và khi ông nhìn, Chúa Jêsus phán, “Kìa một người Y-sơ-ra-
ên trong người không có điều dối trá chi hết.”

Người nói, “Thưa Thầy, Thầy biết tôi khi nào?”
246 Ngài phán, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới gốc
cây, Ta đã nhìn thấy ngươi.”
247 Thế thì Na-tha-na-ên đã tìm thấy gì?Ôngphát hiện ra rằng đó
là Vua của Y-sơ-ra-ên. Ông thưa, “Ngài là Con của Đức Chúa Trời.
Ngài là Vua của Y-sơ-ra-ên.” Đó là những gì ông đã nhìn thấy khi
ông nhìn. Ông đã có được sự thông giải về Kinh Thánh, được đưa
ra ánh sáng trước mặt ông. Ông đã thấy nó, cùng một câu Kinh
Thánh mà nhà tiên tri được xức dầu Môi-se đã nói, “Ngài sẽ là
một Tiên Tri giống như ta.”
248 Người đàn bà bên giếng, bà đã nhìn một lần, và bà đã nhìn
thấy gì? Bà đã bày tỏ điều đó trong thành phố. Bà nói, “Hãy đến,
xemmột Người đã nói với tôi những điều tôi đã làm. Đây không
phải là chínhĐấngMê-si sao?” Khi bà nhìn vào Chúa Jêsus Christ
lần đầu tiên, bà đã nhìn thấy ĐấngMê-si.
249 Mọi người có thể nhìn vào cùng một thứ ngày hôm nay, và
gọi Nó là “thần giao cách cảm.” Họ sẽ gọi Nó là “thuyết duy linh.”
Họ sẽ gọi Nó bằng bất kỳ loại tên ma quỷ nào mà họ có thể gọi
Nó, bởi vì họ không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. A-men.
Họ không hiểu. Họ đang tìm kiếm một tín điều. Họ đang tìm
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kiếmmột thiên tài để sắp đặt nhà thờ trong trật tự. Họ đang tìm
kiếm thêm thành viên nhưng không thấy được Chúa Jêsus Christ
phước hạnh trong Lời đã xác định củaNgài. Đúng.
250 Tùy thuộc vào những gì các bạn đang tìm kiếm. Nếu các bạn
đang trông đợi sự ứng nghiệm về lời hứa của ngày hôm nay, các
bạn sẽ thấy nó. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một thứ trí
tuệ hoặc thứ gì đó mà họ luôn tìm kiếm, một số nhà sáng lập vĩ
đại, một số nhà sử học, một người nào khác, thứ gì khác, các bạn
sẽ không thể thấy Nó. Nhưng khi các bạn nhìn vào Ngài qua Lời,
thì Lời tuyên bố Ngài là Ai.
251 Ngài thách thức dân sự trong thời của Ngài cũng làm như
vậy. Họ không thể nhìn thấy Ngài. Ngài phán, “Các ngươi là
những kẻ mù dẫn đường kẻ mù. Các ngươi tuyên bố Môi-se là
tiên tri của các ngươi. Nếu các ngươi biết Môi-se, các ngươi sẽ
biết Ta. Môi-se đã viết về Ta.” Và họ đã quá mù đến nỗi không
thấyĐiều đó. Nhìn thẳng vàoNó,mà quámùđến nỗi không nhìn
thấy Nó.
252 Tôi đang làm cho khớp với “ánh sáng hào nhoáng,” mà tôi
đã nói đến sáng nay, trong một vài phút, các bạn thấy. Họ đang
tìm kiếm, và không biết họ đang tìm kiếm điều gì, bởi vì họ đã có
quan niệm sai lầm về những gì họ đang cố gắng tìm kiếm. Làm
sao các bạn biết đượcmìnhmuốn tìm gì, nếu các bạn không biết
mình đang tìm gì?
253 Làm thế nào các bạn sẽ đi săn tìm một quả bí ngô, mà các
bạn chưa bao giờ nhìn thấy một quả và chưa bao giờ nghe nói
về một quả bí ngô? Các bạn sẽ đi tìm một quả dưa hấu như thế
nào, nếu các bạn chưa từng biết có một thứ như vậy, và nó trông
như thế nào? Tại sao, các bạn có thể tìm thấy một cái chậu, và
nghĩ rằng đó là một quả dưa hấu. Các bạn có thể tìm thấy thứ
khác, các bạn có thể tìm thấy một khối, và nghĩ rằng đó là một
quả dưa hấu.
254 Nhưng các bạn phải biết những gì mình đang tìm kiếm. Và là
cách duy nhất để các bạn có thể biết mình sẽ làm gì, mình đang
tìm kiếm điều gì; nếu các bạn đang tìm kiếm Chúa Jêsus, các bạn
sẽ nhìn vào Lời, vì Ngài là Lời. “Chúng là những Lời làm chứng
về Ta. Hãy tìm kiếm lời Kinh Thánh.”
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255 “Các ngươi xưng mình là…là những tín đồ của các nhà tiên
tri, nhưng các ngươi thuộc về cha các ngươi là ma quỷ. Những
cha cácngươi, nhữngkẻ tuyênbố; khiĐứcChúaTrời sai các đấng
tiên tri đến với họ, thì họ đã đưa các đấng tiên tri vào trong mồ.
Họ—họ giết các đấng tiên tri. Mỗi người mà đến,” Chúa Jêsus
phán, “kẻ nào trong số họ mà tổ phụ các ngươi không ném đá?
Và những công việc của cha các ngươi thì các ngươi sẽ làm.” A-
men! Những người công chính, những người thánh thiện, một
người mà các bạn không thể chê trách được, nhưng Ngài đã gọi
họ “rắn và các quỷ.” Hiểu không?

256 Các bạn đang trông chờ gì? Nếu các bạn đang tìm kiếm một
người ngoan đạo? Một số người nghĩ rằng vì Đức Thánh Linh
đã làm việc qua bạn, bạn phải là một người đoan chính thực sự,
đi lại mà thậm chí không…Đó không phải là Đức Thánh Linh.
Đức Chúa Trời không giải quyết thông qua những thiên sứ như
thế, hoặc được cho là vậy. Chúa giải quyết thông qua con người.
Kinh Thánh nói, “Ê-li là một người giống như chúng ta,” nhưng
các bạn không thể sánh với người cho đến khi các bạn nhìn thấy
Chúa Jêsus.

257 Phi-e-rơ và Giăng, ở tại cổng được gọi là Cửa Đẹp. Và khi họ
kéo người lên để chữa lành cho người đó, “Người ta đã nhận
biết rằng họ ngu dốt, ít học, nhưng người ta cũng nhận ra rằng
họ đã ở với Chúa Jêsus,” đấy, bởi vì Sự sống của Ngài đã phản
ánh qua họ.

Vậy thì, tùy thuộc vào những gì các bạn đang tìmkiếm.

258 Người đàn bà đã đọc Kinh Thánh. Bà biết có một Đấng Mê-si
đang đến, và bà biết Đấng Mê-si đó sẽ làm gì. Và ngay khi Chúa
Jêsus phán với bà, “Hãy cho Ta uống.”

Bà đáp, “Khôngphải theo thói thường.”Ngài chỉ làmộtNgười
bình thường.

259 Bây giờ, nếu Ngài đã ngồi ở đó với một chiếc khăn xếp lớn
và đủ loại đồ trang trí trên Ngài, của—của một người thánh nào
đó, ồ, người đàn bà ắt sẽ nói, “Ồ, đó là một thầy tế lễ,” và đi tiếp.
Hoặc, “Đó làmột loại thầy dạy đạo nào đó,” đi tiếp.
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260 Mộtmục sư truyền đạo, hoặc điều gì đó khác; ngày hôm nay,
tôi thấy một người đến ăn, nơi tôi đã đi ăn. Và người đó bước
vào, anh ta—anh ta đã có đủ thứ thập tự giá và nhiều thứ đeo
trên người; đó là một điều tốt đôi khi những người họ có những
thứ đó. Tôi nghĩ bạn phải sốngmột đời sống. Bạn không cần phải
có nhiều quần áo giáo sĩ, để chứng tỏ bạn là ai. Đôi khi họ uống
rượu, và say xỉn, và hút thuốc lá, và mọi thứ, họ phải mặc quần
áo giáo sĩ để thậm chí biết họ có phải là một mục sư truyền đạo
hay không. Đúng thế.
261 Tôi nói cho các bạn biết, bộ đồ giáo sĩ dành cho một người
mặc là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Điều đó sẽ xác định
bạn đang ở với Chúa Jêsus! Đúng thế.
262 Bây giờ, chúng ta tìm thấy, điều đó phụ thuộc vào những gì
bạn đang tìm kiếm. Người ăn mặc bảnh bao, chỉnh tề, đầu đội
khăn xếp; bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy Ngài, bởi vì Ngài chỉ là
một Người bình thường. Đức Chúa Trời giải quyết với con người.
Chúa Jêsus là một Người; Đức Chúa Trời ở trong Con Người, và
Ngài là Đức Chúa Trời.
263 Bây giờ, chúng ta thấy rằng người đàn bà này, khi nhìn thấy
dấu hiệu bí ẩn này, mà Ngài có thể nói cho bà biết những gì bà
đã làm là sai, hoặc những gì trong lòng bà, ngay lúc ấy bà biết
đó là ĐấngMê-si. Vì vậy, khi bà nhìn Chúa Jêsus, bà đã nhìn thấy
Đấng Mê-si.
264 Đấng Mê-si, những công việc của Đấng Mê-si là gì? Sẽ biết bí
mật của tấm lòng. Các bạn đã nắm bắt điều đó đúng chưa? Tôi
tự hỏi các bạn có hiểu không. Nếu các bạn muốn tìm kiếm Ngài,
tối nay, các bạn sẽ tìm kiếm điều gì? Ngài cũng sẽ như vậy. Đấng
Mê-si là Lời, là Lời! Và Kinh Thánh cho biết, chương 4 trong Hê-
bơ-rơ, rằng, “Lời của Đức Chúa Trời là lời sống động hơn, quyền
phép hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia cốt tủy, và xem
xét những tư tưởng trong lòng.”
265 Và khi bà biết rằng Đấng Mê-si sẽ là Lời được tỏ ra, và có thể
nói cho bà biết điều gì đã xảy ra với bà, bà biết đó là Đấng Mê-si.
Không phải cách Ngài ăn mặc, không phải cách Ngài học hành
đến đâu; nhưng, bằng dấu hiệu mà Ngài đã cho bà thấy, Ngài là
Đấng Mê-si. Khi nhìn thấy Chúa Jêsus, bà đã nhìn thấy Đấng Mê-



NHÌN LÊN CHÚA JÊSUS 43

si; Đức Chúa Trời ở trong một Con Người, như đã hứa cho thời
đại được xức dầu đó.
266 Nhưng anh em biết điều gì không? Nhiều người, trong số họ
cùng lứa tuổi mà tôi đã nói đến, chưa bao giờ nhìn thấy điều đó.
Nhiều người trong số họ không nhìn thấy nó. Ngày nay cũng vậy.
Nhiều người không nhận ra Môi-se. Nhiều người không nhận ra
Ê-li. Nhiều người đã không nhận ra-…Người ta không bao giờ
nhận ra cho đến khi họ biếnmất, sau đó họ nhận ra.
267 Người không tin đã thấy, trong thời Nô-ê, người không tin
chỉ nhìn thấy điều gì? Tôi đã nói cho anh em biết những gì người
tin đã thấy, bây giờ hãy xem những gì người không tin đã thấy.
Vào thời Nô-ê, những người không tin đã thấy gì—thấy ở đó khi
họ đã nhìn? Họ đã thấy “một kẻ cuồng tín, ngớ ngẩn đi xung
quanh trên cái gọi là con tàu.” Đó là tất cả những gì họ đã thấy.
“Một ông già điên khùng với bộ râu dài bạc trắng, mà đã bị mất
trí, và chống lại các nghiên cứu và chứng minh khoa học, nói,
‘Có nước ở trên đó.’ Ồ, ông già tội nghiệp!” Họ cảm thấy tiếc cho
ông. “Đừng để ý đến ông ấy; ông ấy, ông ấy sẽ sớm bị tuyên bố là
bị mất trí. Ông ấymất trí rồi.”
268 Nhưng ông đã có Lời của Chúa. Ông đang xây dựng không
mệt mỏi, trên đó, và Đức Chúa Trời đang trưng ra bằng chứng
rằng trận lụt đang đến. Đó là một dấu hiệu cho họ. Họ những
người mà không tin câu chuyện của Nô-ê đã tiếp tục đi lang
thang vào bóng tối, và kết thúc bằng cái chết, trong nước, vàmột
nấmmồ của địa ngục.
269 Pha-ra-ôn, ông đã nhìnmột lần. Ông đã thấy gì, Pha-ra-ôn đã
thấy gì? Ông đã thấy “một kẻ cuồng tín, được gọi là nhà tiên tri,
với nhiều tuyên bố cái gọi là về sự giải cứu.” Đó là tất cả những gì
ông đã thấy;một người lấm lem bùn đất, một nô lệ đứng lên giữa
dân chúng, và nói rằng mình đã được Đức Chúa Trời sai đến để
thực hiện các phép lạ. Tại sao, họ nghĩ rằng gã đó đã mất…Nói,
“Nào, hãy để ông ta nói sảng. Ông ta sẽ…Họ sẽ tuyên bố ông ta
‘mất trí,’ sau một lát.”
270 Nhưng ông đã có CHÚA PHÁNNHƯ VẬY. Những người tin, A-
rôn, Giô-suê, và nhiều người trong số họ, đã thấy Đức Chúa Trời
trong Môi-se. Và những công việc của Đức Chúa Trời, Môi-se đã
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làm, đó là lý do họ biết Đức Chúa Trời ở trong ông. Họ đã nhìn
và thấy Đức Chúa Trời trongMôi-se.

271 Người nhà giàu nhìn và thấy chính xác Ngài là Ai. Hiểu
không? Nhưng anh ta không chịu theo Ngài, vì anh ta yêu
thích những thứ của thế gian, quá nhiều, đến nỗi không theo
Chúa Jêsus.

272 Bao nhiêu người giàu sẽ nghe cuốn băng này, thuộc loại đó!
Không phải chỉ luôn giàu có về tiền bạc; không, bạn có thể giàu
dục vọng, giàunhững thú vui trong cuộc sốngnày. Baonhiêu đàn
ông, bao nhiêu cô gái trẻ, và bao nhiêu chàng trai trẻ, sẽ không
bán rẻ sự nổi tiếng của họ để trở thành một nữ hoàng tình dục
nào đó, hoặc một Ricky nào đó với cây đàn banjo hoặc guitar,
đi chơi và giải trí với một số bản rock-and-roll, hoặc điệu nhảy
nào đó mà người ấy có thể biểu diễn! Bao nhiêu người trong số
họ sẽ tuyên bố sự giàu có nổi tiếng của họ, và từ chối, khi họ
ngồi ngay trong các buổi nhóm và nhìn Bàn tay của Đức Chúa
Trời di chuyển và tuyên bố Lời Ngài! Bao nhiêu người sẽ làm
điều đó!

273 Anh ta đã chọn giáo phái của mình. Anh ta có thể sống bằng
nó. “Chúa Jêsus là một người cuồng tín,” với giáo phái của mình.
Vì vậy anh ta hoặc phải nghe theo những gì Chúa Jêsus đã nói,
hoặc anh ta phải làm theo…

274 Tại sao anh ta không đến gặp thầy tế lễ củamình, và nói, “Tôi
có thể làm gì để có Sự sống Đời đời?” Anh ta biết thầy tế lễ không
biết gì về Nó.

Vì vậy, anh ta đếnvới Chúa Jêsus, và nói, “Tôi có thể làmgì?”

275 Chúa Jêsus phán, “Hãy giữ các điều răn.” Quăng nó trở lại
ngay trong lòng anh ta.

Anh ta nói, “Tôi đã làm điều này.”

276 Ngài phán, “Hãy giữ các điều răn.” Lúc đó, anh ta vẫn chưa
có Sự sống Đời đời, và anh ta biết rằng mình không có. Các bạn
có thể tuân giữ tất cả các điều răn, tuy nhiên, các bạn vẫn chưa
có Sự sống Đời đời.
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277 Vì vậy Chúa Jêsus phán, “Bây giờ, nếu ngươi muốn làm điều
gì đúng, thì hãy đi bán những gì ngươi có và cho người nghèo.
Rồi hãy đến, mà theo Ta.”
278 Nhưng điều đó là quá nhiều đối với anh ta. Hiểu không?
Chúng ta thấy rằng anh ta đã nhìn và thấy Ngài là Ai, nhưng
từ chối nhận điều đó. Và cái nhìn tiếp theo của anh ta là trong
địa ngục, nhìn lên một con đường và thấy La-xa-rơ trong lòng
của Áp-ra-ham.
279 Phi-lát đã nhìn lần một, khi họ dẫn Ngài đến. Ông chưa bao
giờ nhìn thấy Ngài trước đó. Tay Ngài bị trói; máu chảy ra sau
lưng Ngài; một mão gai trên đầu Ngài. Phi-lát đã nhìn, và bị
thuyết phục.
280 Bởi vì, một con ngựa phi nước đại trên đường phố, và một
người cưỡi ngựa nhảy xuống, chạy lại và nói, “Đây này, vợ ông
đã gửi cho ông một lá thư.”
281 Và ông nhìn nó, và bà ấy nói, “Phi-lát, chồng yêu dấu của em,
không liên quan gì đến Người công bình đó, vì hôm nay em đã
phải chịu đau đớnnhiều điều trongmột giấcmơvềNgài.”
282 Ông run lên. Đầu gối ông đập vào nhau. Và ông nói, “Nếu
Ngài là Con của Đức Chúa Trời, nếu Ngài là Vua, tại sao Ngài
không lên tiếng?Ngài có phải là Vua của Y-sơ-ra-ên không?”

Ngài phán, “Ngươi đã nói điều đó.”

Nói, “Hãy nói cho chúng tôi biết sự thật.”
283 Ngài phán, “Nầy vì sao Ta đã được sinh ra.” Và Phi-lát lấy làm
lạ. Ngài…
284 Tất cả, tất cả mọi người, đang cầu xin và khóc lóc dưới
chân ông. Ông nói, “Ta có quyền giết Ngươi, hoặc ta có quyền
thả Ngươi.”
285 Ngài phán, “Ngươi không có quyền năng gì cả, trừ phi Cha
Ta ban cho ngươi.” Chà!
286 Thưa quý vị, ông ấy tin rằng Đó còn hơn cả một người. Ông
đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng Đó còn hơn cả một con người.
Chắc chắn vậy, ông ấy đã biết. Nhưng (điều gì?) chính trị và sự ưa
chuông danh tiếng của ông ta quá lớn. Thấy đó, ông đã từ chối
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Ngài. Sự ưa chuộng danh tiếng của ông quá lớn. Chính trị, địa vị
của ông trong cuộc đời, quá lớn, không thể chấp nhận được sự
cuồng tín này.

287 Không biết bao nhiêu Phi-lát sẽ lắng nghe điều này, mà địa
vị của quý vị trong một giáo phái nào đó sẽ quá lớn, để chấp
nhận Chúa Jêsus chân thật đang đứng ở vị trí mà Ngài đang có
ngày nay.

Người lính La-mã, trước cây thập tự, nhìn lên Chúa Jêsus.

288 Sau khi trái đất phục hồi căng thẳng, rung chuyển cho đến
khi đá bật ra khỏi núi. Và mặt trời lặn vào giữa ban ngày, và
chuyển sang bóng tối. Các ngôi sao đã không xuất hiện để mang
lại ánh sáng cho nó. Và trái đất nổ tung văng ra đá và một trận
động đất. Và tia chớp ngoằn ngoèo quét ngang bầu trời; và xé
toạc tấm màn che của ngôi đền thờ từ trên xuống dưới. Và, dân
sự chạy và la hét, họ không biết chuyện gì đã xảy ra.

289 Và người lính La-mã giúp đóng đinhNgài ở đó, đã đâm gươm
xuyênqua timNgài, rồi anh ta nhìn, nhưngđãquámuộn. Anhđã
nhìn và đã tin, nhưng đã quá muộn để anh tin. Những gì anh ta
đã làm đã đóng dấu sự diệt vong của anh ta; anh ta đã đâm ngọn
giáo xuyênqua trái tim củaĐấng CứuThế. Nó đã quámuộn.

290 Tôi tự hỏi có bao nhiêu người La-mã ngày nay đã làm điều
tương tự, và sẽ làm điều tương tự. Bạn có thể nhìn, một ngày nào
đó, nhưng có thể nhìn quá muộn. Nhiều người ngày hôm nay sẽ
đến trong ngày đó và theo cùngmột cách. Họ đã biết.

291 Anh Wood ở đây; ngày hôm qua. Nói điều này chỉ vì nó có
trong Sứ điệp này. Dưới đây tại Công ty Slider, một người Công
giáo La-mã đang ngồi ở đó. Anh ấy đi xuống để lấymột ít bê tông
cho nhà thờ ở đây, và, khi anh làm vậy, người ấy nói với anh rằng
anh muốn lấy nó cho ở đâu. Và người Công giáo La mã nói, “Đó
có phải là Anh Branham không?”

“Vâng.”

292 Anh ấy nói, “Tôi sẽ nói một điều; khi anh ấy cầu nguyện, Đức
Chúa Trời đáp lời.” Hiểu không?
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293 Tựhỏi thế thì, khi biết điều đó, sự chứng thực rằng đó thực sự
là Phúc âm, không phải tôi; bất kỳ người nào đại diện cho Đấng
Christ. Đó là Lời chúng ta đangnói đến, khôngphải conngười.
294 Tôi đang cố gắng nói gì? Có phải điều này, rằng, họ thấy rõ
ràng là một Lời được chứng thực, giống như Phi-lát và những
người còn lại đã làm, giống như người lính Lamã, nhưng bạn có
định đợi quá muộn để làm bất cứ điều gì về nó không? Anh ta
sẽ sử dụng ngọn giáo theo cách khác. Các cánh cửa sẽ đóng lại,
giống như vào thời Nô-ê, và sau đó là quámuộn. Bạn có thể thức
dậy vàomột buổi sáng nào đó, và nói, “Tôi định thoát ra khỏi mớ
hỗn độn này.” Đừng đợi quá lâu. Bạn đã có cái nhìn tốt hơn và
sống bây giờ.
295 Luther nhìn ra khỏi giáo phái Công giáo. Ông đã thấy điều gì?
Một Trụ Lửa. Ông đã nhìn thấymột giáo hội độc lập.
296 Wesley nhìn ra khỏi giáo phái Anh giáo. Ông cũng thấy điều
tương tự.
297 NgũTuầnnhìn ra khỏi tất cả các giáo phái. Vànóđã trở thành
cái gì? Một dân vĩ đại, hùngmạnh.
298 Mỗi người trong số họ đã làm gì? Khi những người sáng lập,
Luther, và Wesley, và họ, và khi họ nhìn ra xa và thấy những
gì họ đã làm và bắt đầu; con cháu của họ, đến sau họ, nhìn lại
nơi họ đến, ra khỏi giáo phái, và đưa nhóm người đó trở lại ngay
trong cùngmộtmớ hỗn độnmà họ đã bước ra.
299 Anh em đang nhìn vào cái gì? Những người sáng lập nhìn
đúng. Nhưng mọi người, theo sau họ, nhìn lại những gì mà
những người sáng lập đã bước ra, và thực hiện chính xác những
gì những người sáng lập đã chống lại; người được xức dầu của
Đức Chúa Trời.
300 Anh em biết đấy, tôi phải vội, vì tôi có một hàng cầu nguyện
đang đến và tôi biết nhiều người trong số các bạn phải đi.
301 Một ngày nọ tôi đã nhìn. Tôi đã thấy Lời đã trở nên xác thịt.
Tôi đã thấy Alpha và Omega. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ
ba, bốn, hoặc năm; Tôi đã thấyMột. Tôi đã thấy Ngài là Cứu Chúa
của tôi. Tôi đã thấy Ngài, là Lời. Tôi đã thấy Ngài, Sự Sáng. Tôi đã
thấyNgài, Đức Chúa Trời QuyềnNăng. Tôi đã thấyĐức Chúa Trời
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trong Ngài. Tôi đã nhìn thấy Trụ Lửa. Tôi đã thấy, trong Ngài,
chính xác những gì Kinh Thánh đã nói về Ngài. Tôi thấy rằng
Ngài là Alpha và Omega, rằng Ngài là Trụ Lửa. Ngài vẫn hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tôi thấy
rằng Trụ Lửa đã nói, với Giăng, “Sự Hiện Diện không bao giờ sai
của Ngài.” Như người đã nói trong sách Giăng, ở trên kia, “Và
Sự Hiện Diện không bao giờ sai của Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ
ngươi.” Thưa anh em, ý kiến của tôi tối nay, hát bài đó:

Hãy nhìn và sống, người anh em của tôi, hãy
sống!

Hãy nhìn vào Chúa Jêsus bây giờ và sống;
Vì điều đó đã được ghi lại trong Lời của Ngài,
ha-lê-lu-gia!

Chỉ là anh em “nhìn và sống.”

302 Nhìn xem! Anh em thấy gì? Anh em có thấy sự giải cứu
không? Anh em có thấy Ngài là gì không? Hãy nhìn qua Lời và
thấy Ngài là gì, sau đó anh em nhìn qua cùng một Lời và thấy
Ngài ngày nay cũng giống như Ngài lúc bấy giờ. Con rắn bằng
đồng là vật tượng trưng về Ngài trong đồng vắng, vì cùng một
nguyên cớ, tội lỗi và bệnh tật.

303 Giu-đa đã nhìn, một ngày nọ. Và khi ông nhìn, sau khi ông đã
nhìn thật sự vào Ngài…Trước đó, ông ta chỉ nhìn vào kho báu,
cái hũ đựng tiền mà họ có. Nhưng một ngày nọ khi ông nhìn và
thấy Chúa Jêsus, anh em biết ông đã thấy gì không? Ông thấy
mình có tội. Ông thấy rằng mình không xứng đáng sống, và ông
đã treo cổ tự tử.

304 Một buổi sáng, một trong những buổi sáng vĩ đại nhất trong
lịch sử mọi thời đại. Để kết thúc, tôi đang nói điều này. Có điều
gì đó đang xảy ra ở Giê-ru-sa-lem, và đột nhiên một nhóm binh
lính xuống—vào nhà tù. Tôi có thể nghe thấy tiếng leng keng
của dây—dây xích; nghe thấy tiếng lao xao của ngọn giáo trên
đường phố.

305 Ai đã ở trong đó? Ba-ra-ba. Anh ta đã sẵn sàng để chết. Anh
ta làmột tên trộm. Anh ta không tốt. Anh ta làmột tên cướp. Anh
ta làmột kẻ giết người. Anh ta sắp chết.
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306 Điều đầu tiên anh em biết, anh ta nói, “Chà, đây là tất cả đối
với tôi. Tôi sẽ bị xử tử sáng nay.”
307 Điều đầu tiên anh em biết, người canh gác đã mở cửa, “Bước
ra, Ba-ra-ba.”

Anh ta bước ra và nói, “Ồ, tôi đoán đây là kết thúc.”

Người ấy nói, “Ba-ra-ba, ngươi hoàn toàn tự do.”

“Gì hả? Tôi là gì? Tôi là…”

“Hoàn toàn tự do! Ngươi được tự do,” tôi đã nói.

Nói, “Làm thế nào tôi có thể được tự do?”
308 Người ấy nói, “Ồ, lại đây, Ba-ra-ba, hãy nhìn lên đó. Ngươi
thấy Người đó đang chết trên đó không? Người ấy đã thay thế
cho ngươi.”
309 Tôi tự hỏi liệu tất cả chúng ta, tối nay, có thể nhìn và thấy
những gì Ba-ra-ba đã thấy, một người nào đó đang thế chỗ chúng
ta không? “Ngài đã vì sự vi phạm của chúng ta mà bị vết, vì sự
gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng
ta được bình an; và bởi lằn roi Ngài,” tôi đã được chữa lành, anh
chị em đã được chữa lành. Tự hỏi liệu chúng ta, những người tội
lỗi, những người sẽ bị đau ốm, có thể nhìn thấy nơi Ngài sự giải
cứu của chúng ta không? Bạn là người nên đi xuống địa ngục;
nhìn thấy nơi Ngài sự tự do của bạn, sự vượt qua của bạn đến
Thiên đàng. Tự hỏi nếu bạn có thể nhìn thấy những gì Ba-ra-ba
đã thấy vào ngày hôm đó không?
310 Ngài phán, “Còn ít lâu và thế gian sẽ không thấy Ta nữa,
nhưng các ngươi sẽ thấy Ta.” Ồ, thưa hội thánh! Thế thì, nếu
Ngài nói, “Các ngươi sẽ thấy Ta,” đó là bằng chứng để anh chị
em có thể nhìn lần nữa. “Các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng
các ngươi, ở ngay trong các ngươi, cho đến tận thế.” Khi nào?
Anh em thấy Ngài như thế nào? Tại Lời. Ngài là Lời. Hãy nhìn
vào Lời và thấy lời hứa là gì, vì Ngài vẫn hôm qua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi.
311 Ngài là gì khi Ngài đi bộ ở Ga-li-lê, thì cũng giống như Ngài
đang ở đêm nay tại Jeffersonville, điều giống như Ngài hiện có
ở Đền tạm Branham. Anh em nhìn thấy gì, một người sáng lập,
một người của giáo phái? Anh em sẽ không bao giờ thấy điều
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đó trong Chúa Jêsus. Anh em muốn nhìn thấy một linh mục vĩ
đại nào đó không? Anh em sẽ không bao giờ thấy điều đó trong
Chúa Jêsus. Không. Anh em thấy Chúa Jêsus như thế nào? Bằng
Lời của Đức Chúa Trời được thể hiện, bởi vì Ngài là Lời của Đức
Chúa Trời được bày tỏ. Lúc đó Ngài là gì, Ngài là đêm nay, và sẽ
là mãi mãi.
312 Chúng ta hãy cúi đầu giây lát. Tôi sẽ rút gọnđiềunàyởđây.
313 Lạy Chúa Jêsus, là lời cầu nguyện của con, xin cho con biết
tránh xa những lo toan của cuộc sống. Lạy Chúa, con—con biết
chúng con chỉ là những người bình thường, không học thức.
Chúng con không có nhiều của cải trên đời này, nhưng chúng
con yêu Ngài, Chúa ôi.
314 Và con nói cho dân sự này. Họ sẽ không ngồi ở một nơi như
thế này, chen chúc và xúm xít lại với nhau, và xung quanh trong
đám đông; và ngồi, nóng nực, trong—trong cái nóng; hoặc run
vì giá lạnh, và đứng trong sự…và mang theo con cái của họ và
họ, ốm đau và bệnh tật, đến xung quanh; nếu họ đến đây để xem
bất cứ điều gì khác ngoài Ngài. Những người đó, thưa Chúa, sẽ
không bao giờ đến gặpmột người. Có rất nhiều người trên đường
phố; tất cả đều giống nhau.
315 Nhưng họ đến để thấy Con Người đó, Con Người của Đức
Chúa Trời, mà là Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét bằng xương
bằng thịt, là Đức Chúa Trời. Bây giờ, Cha ôi, Cha đã nói với chúng
con rằng, “Còn ít lâu, và thế gian sẽ không còn nhìn thấy Ngài
nữa,” cho dù họ nhìn bao nhiêu, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy
Nó. Nhưng Ngài đã phán, “Các ngươi sẽ thấy Ta,” tín hữu thật,
“bởi vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi, cho đến
tận thế.” Ngài đã hứa với chúng con, nếu chúng con nhìn, chúng
con sẽ thấy. Và con cầu nguyện, tối nay, rằng Ngài sẽ làm ứng
nghiệm lời Kinh Thánh đó cho chúng con một lần nữa vào tối
nay, hầu cho chúng con có thể nhìn và thấy Chúa Jêsus đang bày
tỏ chính Ngài cho chúng con biết, giống như cách mà Ngài luôn
làm, làmứngnghiệmLời củaNgài, từ nay về sau, lạy Chúa.
316 Và con đã đưa ra một tuyên bố, trước khi điều này xảy ra, và
con thực sự đã nói những điều này từ tấm lòng mình, về những
lần Kéo, và Ngài đã nói với con. Và bây giờ, nó có vẻ bí ẩn, nếu
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chúng con chỉ có thể cắn rứt lương tâm của mình, và thấy rằng
những điều đó không thể được báo trướcmột cách hoànhảo như
chúng vốn có, trừ khi nó đến từ Đức Chúa Trời.

317 Làm thế nào chúng con có thể thấy rằng Điều đầu tiên đó xảy
ra? Làm thế nào mà lần thứ Hai có thể diễn ra? Làm thế nào mà
lần thứ Ba có thể diễn ra? Làm thế nào chúng con có thể đứng ở
đây, nhiều tháng trước khi nó xảy ra, và nói điều gì sẽ xảy ra ở
Tucson? Và sẽ mở ra Bảy Ấn, và mang lại bí ẩn, và tiết lộ những
điều ẩn giấu của Đức Chúa Trời, mà đã bị che giấu kể từ lúc ban
đầu. Và để thấy điều đó, cả hai đều được làm chứng, chứng thực,
chứngminhmột cách khoa học!

318 Lạy Chúa, Chúa là nơi nương tựa và sức mạnh của chúng
con. Ngài là tất cả những gì chúng con có. Và con cảm ơn Ngài,
vì, Chúa ôi, đã trở thành một phần của sự chăm sóc vĩ đại này
của Ngài. Con cảm ơn Ngài, vì đã trở thành một thành viên của
Thân thểNgài, cùng với nhiềungười ở đây là chi thể của Thân thể
đó, nhiều người ở khắp nơi trên thế giới trong các giáo hội khác
nhau, là những chi thể củaThân thểmầunhiệmcủaĐấngChrist.

319 Mỗi khi chúng con nhìn, chúng con thấy Ngài! Thấy Ngài khi
chimhót. ThấyNgài khimặt trờimọc, hoặc khimặt trời lặn. Nghe
Ngài trong các bài hát. Quan sát Ngài trong dân sự củaNgài. Xem
Ngài minh chứng cho Lời Ngài.

320 Ôi Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con
sẽ sớm gọi cho Ngài. Ngài là Cha nhân từ của chúng con. Xin tha
thứ cho chúng con về những sai lầm của chúng con.

321 Chúa ôi, chúng con đã ở thời kỳ cuối cùng. Con thấy những
cánh cửa sẽ sớm đóng lại, những cánh cửa của cơ hội. Và trong
khi trời còn đang ban ngày và con vẫn có thể vào được một số
nơi này, Chúa ôi, xin giúp con đi. Con đang già đi; xin ban cho con
sứcmạnh. Xin làmmới lại tuổi trẻ của con, Chúa ôi. Xin giúp con,
hầu cho con có thể làm điều gì đó ở ngoài kia, bây giờ, mà con
đang chờ đợi thời điểm tuyệt vời này sẽ đến, điều đó sẽ xảy ra
ở đây. Lạy Chúa, xin giúp con khi con đi ra ngoài, để con có thể,
bằng một cách nào đó, bắt được Hạt giống tiền định cuối cùng
đó, điều đó sẽmangChúa Jêsus trở lại. Ôi Chúa, xin vùa giúp!
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322 Và nếu con đang đặt một nền tảng mà người khác sẽ đứng
trên, xin ban cho, Chúa ôi, để điều đó sẽ sớm xảy ra, để Lời có
thể được ứng nghiệm.
323 Mong muốn trong lòng của chúng con là thấy Lời Ngài được
ứng nghiệm. Chúng con yêu Ngài. Chúng con tin Ngài. Ở giữa
một thế hệ những người không tin và nghi ngờ, một thế hệ của—
của—của những gì chúng con có ngày hôm nay, Lạy Chúa là Đức
Chúa Trời, chúng con vẫn tin rằng Lời Ngài sẽ không bao giờ
qua đi. Chúng con tin, rằng, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Nó sẽ
không qua đi bao giờ.” Chúng con đứng một cách dũng cảm cho
Điều đó.
324 Bây giờ, thưa Cha, đến với nhóm nhỏ đang chờ đợi này. Có
rất nhiều người đau ở đây. Và có thể có một người chưa được
cứu ở đây. Những người đã được cứu, và tuy nhiên chưa được
đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin Ngài
đến giải quyết ngay, bởi Lời Ngài đã hứa, để dân sự nhìn và thấy
Chúa Jêsus, và rồi cúi xuống và dâng lòng họ cho Ngài. Xin cho
người đau nhìn và thấy rằng không thể làm gì khác được, chỉ có
Đức Chúa Trời, bởi vì đó là Lời hứa của Ngài.
325 Những gì chúng con đã nói ngày hôm nay, cả hai Sứ điệp,
xin cho nó sẽ được xác nhận bây giờ. Tất cả đều nằm trong tay
Chúa, Chúa ôi. Và con ở trong tay Ngài. Và hội—hội chúng hiện
ở trong tay Ngài. Lạy Chúa, xin làm việc thông qua chúng con để
tôn vinh Danh vĩ đại của Ngài. Hỡi Đấng Đời Đời, xin ban điều
này vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men.
326 Tôi biết trời nóng nực, và tôi muốn cố gắng cầu nguyện
cho người đau ngay bây giờ. Và nếu anh em chỉ cho tôi khoảng
mười lăm, hai mươi phút, tôi không biết họ đã phát bao nhiêu
thẻ, nhưng chúng ta sẽ chỉ bắt đầu và cầu nguyện cho những
người bệnh.
327 Bây giờ, Billy nói với tôi rằng anh ấy đã phát thẻ ra, đó là gì?
[Ai đó nói, “Một đến một trăm.”—Bt.] Một trăm-…Cái gì, cái gì?
[Ai đó trả lời.] Được rồi. Ồ, hãy bắt đầu. Anh ấy nói anh ấy phát
ra từmột đếnmột trăm. Bao nhiêu thẻ cầu nguyện có ở đây? Hãy
giơ tay lên; thẻ cầu nguyện. Chà, cómột con số khá lớn. Chúng ta
sẽ cố gắng hoàn thànhmọi thứ có thể, nếu có thể. Bây giờ, chúng
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ta không thể có sự phân biệt về tất cả họ, anh em biết đấy, vì
vậy chúng ta sẽ chỉ cầu nguyện. Và, mọi người, bao nhiêu người
ở đây không có thẻ cầu nguyện, và các bạn bị ốm? Hãy đưa tay
lên. Nhiều.
328 Bây giờ, hãy xem. Nó là gì? Bây giờ, tôi biết, chúng ta có thể
là trễmột—trễmột chút so với kế hoạch, khoảngmười lăm phút,
nhưng tôi muốn nói một điều này. Nó có thể là sự khác biệt giữa,
ở đây, dành sự Đời đời ở Thiên đàng hay Địa ngục. Hiểu không?
Hãy nhìn, tôn kính và quan sát, một phút, lắng nghe Lời, và thấy
Ngài vẫn là Đấng Christ không.
329 Bây giờ, mọi người ở đây có lẽ đều biết tôi. Và nhiều người
trong số các bạn mà tôi không biết, bởi vì tôi không đến đây đủ
lâu để biết các bạn. Và nhiều bạn ở ngoài thị trấn. Bao nhiêu
người ngoại thành, hãy giơ tay lên. Hiểu không?
330 Ngày nọ, tôi hỏi ai đó ở dưới thị trấn, tôi nói, “Anh có bao giờ
đến đây không?”
331 Nói, “Không cần chúng tôi đến.” Nói, “Có rất nhiều người
từ bên ngoài thị trấn, đến đó, chúng tôi không thể vào được.”
Hiểu không?
332 Nhưng đó là—điều đó ổn thôi. Chúng tôi sẽ sắp xếpmột cách
để họ vào. Dù sao thì, các bạn cũng đến. Chú ý, họ đã có cơ hội
trước khi các bạn làm. Vâng.
333 Bây giờ hãy nhớ, này, tôi chỉ là anh trai của các bạn. Tôi chắc
rằng các bạnhiểuđiềuđó. Tôi làmột conngười; Ngài làĐứcChúa
Trời. Nhưng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm việc, và luôn luôn
hoạt động, và chỉ hoạt động, thông qua con người. Bây giờ hãy
nhìn tối nay, không phải tôi hay bất kỳ người nào khác, nhưng
hãy nhìn vào Chúa Jêsus Christ.
334 Bây giờ, hãy nhìn vào Kinh Thánh tối nay, những gì Nó đã
hứa. Bao nhiêu người trong các bạn…Tôi có thể đưa ra tất cả
các loại câu Kinh Thánh, nhưng bao nhiêu người sẽ tin Hê-bơ-
rơ 13:8, rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ không hề thay đổi hôm
qua…”? Và bao nhiêu người tin Giăng 14:12, “Những công việc
Ta làm các ngươi cũng sẽ làm”? Hiểu không? Bao nhiêu người
tin rằng Ngài đã hứa rằng chính những điều Ngài đã làm, trong
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cách của “sự phân biệt những tư tưởng trong lòng,” sẽ trở lại vào
ngày cuối cùng ngay trước khi Ngài Tái lâm? Ừ-m. Chắc chắn.
Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Được rồi. Ồ, còn bao nhiêu nữa,
hàng trăm và hàng trăm lời Kinh Thánh, nhưng chúng ta biết
điều đó!
335 Bây giờ hãy xem. Đừng nhìn để thấymột mục sư truyền đạo.
Đừng nhìn để thấy một mục sư quản nhiệm. Hãy nhìn để thấy
Chúa Jêsus. Đừng nhìn thấy con người; hãy nhìn thấy Chúa Jêsus.
Khi bạn nhìn, hãy thấy Ngài. Nếu tôi có thể giúp bạn, tôi sẽ làm,
nhưng tôi không thể. Tôi không thể giúp các bạn; tôi chỉ là anh
trai của các bạn. Nhưng, Ngài là Chúa của bạn, hãy nhìn vàoNgài
và tin. Được rồi.
336 Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với số thẻ cầu nguyện…Ồ,
chúng ta sẽ bắt đầu từ số một. Bao nhiêu…Số một, ai có thẻ cầu
nguyện số một? Hãy đưa tay lên. Ở đâu? [Một người anh nói,
“Ngay phía sau đó.”—Bt.] Chị muốn nói là của chị…[“Chị ấy đang
đứng.”] Là đó à? Ồ, tôi xin lỗi. Được rồi. Số một, lên đây, thưa bà,
phải …Bà muốn mang chúng theo cách nào, cách này à? Được
rồi, đến ngay đây, nếu—nếu bà có thể đi lên. Nếu ai đó được gọi
bây giờ, người đó bị liệt, một số người trong chúng tôi sẽ giúp
đưa các bạn lên. Số một.
337 Số hai, ai có thẻ cầu nguyện số hai? Hãy giơ tay lên, thật
nhanh như có thể. Số hai, nó ở đâu? Tôi không thấy nó. Ở đâu?
Tôi xin lỗi tôi—tôi không thể…Ngay đây, thưa bà.
338 Số ba,mời bạnđứng lên, hay điều gì đó?Đúng vậy, số ba.
339 Số bốn. Thẻ cầu nguyện số bốn, mời bạn giơ tay không?
Ở đâu? Tôi không thấy nó. Thẻ cầu nguyện số bốn. Nói gì hả?
Số bốn.
340 Số năm. Ai có số năm, mời bạn giơ tay lên? Tôi không thấy
nó. Số năm.
341 Số sáu. Số sáu. Nhanh lên, nhanh lên, số sáu. Được rồi.

Bảy. Bạn à, bảy? Được rồi. Đúng rồi.
342 Tám. Tám, thật nhanh bây giờ. Giơ lên, nhanh chóng. Được
rồi, tám. Tốt lắm, thưa ông.

Chín. Chín, nó ở đâu? Số chín. Được rồi.
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Sốmười.Mười, được rồi,mười, ngay trên này.Mười.

Mườimột,mười hai,mười ba,mười bốn,mười lăm.
343 Và sẽ không gọi quá nhiều, vì vậy các bạn sẽ…Đấy, lý do
chúng tôi làm điều này…Đó chỉ là một tấm thẻ có một con số
trên đó, hãy xem, và các bạn chỉ cần đến bởi số này. Điều đó
khiến họ phải xếp hàng dài.

Mười lăm. Thẻ cầu nguyệnmười lăm. Được rồi.
344 Mười sáu,mười bảy,mười tám,mười chín, haimươi, haimốt,
haimươi hai, haimươi ba, haimươi bốn, haimươi lăm.
345 Hãy để họ đến, xếp hàng ngay bây giờ, haimươi lăm, cho đến
khi các bạn sắp xếp xong hàng củamình. Chỉ lên bây giờ theo con
số của bạn. Đúng thế. Đừng đến cùng một lúc. Hãy đi theo con
đường khác, nếu bạnmuốn, nếu bạn vượt qua con đường đó, và
đến. Bây giờ hai mươi-…
346 Chúng ta đã gọi số gì, haimươi lăm? [Một người anhnói, “Hai
mươi lăm.”—Bt.] Được rồi, hãy nghỉ ở số hai mươi lăm, chỉ trong
một phút. Được rồi.
347 Bây giờ tôi nói, nếu các bạn không muốn đứng quá lâu, khi
bạn thấy số sắp đến, thì bạn sẽ hòa nhập ngay với họ; hai mươi
lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy. Chỉ, ồ, khoan đã, hãy để cho
hàng đi xuống một chút, các bạn sẽ không phải đứng quá nhiều,
quá lâu.

Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu.
348 Ôi, thưa các bạn, bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta đang ở
đâu? Bây giờ chúng ta đang ở kỳ—kỳ cuối cùng. Chúng ta đang
ở thời điểm mà điều gì đó phải được hoàn thành, cho biết “có”
hoặc “không.” Đức ChúaTrời phải được tìm thấyđúnghay sai.
349 Bây giờ, hôm nay tôi đã giảng hai bài giảng, một cách khó
khăn, cố gắng cho các bạn biết Ngài là gì, nói cho các bạn biết
thời gian sắp kết thúc; Ngài là gì, Ngài đã là gì. Và bây giờ khi
chúng ta nhìn, tối nay, chúng ta hãy nhìn vàoNgài.
350 Bây giờ, mỗi người, trong Danh Chúa Jêsus, hãy giữ chỗ ngồi
của mình bây giờ. Đừng khuấy động xung quanh. Ngồi yên cho
đến khi bạn được gọi. Hãy để những đứa trẻ nhỏ…
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351 Bây giờ, nếu tôi tình cờ nói, “Hãy cúi đầu,” làm điều đó thật
nhanh, quý vị yêu dấu, bởi vì những thứ xấu ác rời đi, chẳng hạn
như ung thư và bệnh tật, nó lan ra giữa mọi người và xâm nhập
vào những người khác. Tất cả những ai tin điều đó và biết đó
là Kinh Thánh, hãy nói, “A-men.” [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng các tà linh đã đi từ người
này sang người khác, khi chúng bị đuổi ra khỏi. Và chúng cố gắng
tìm một nơi.
352 Và bao nhiêu lần chúng ta đã thấy nó trong buổi nhóm!
Nhiều người đến buổi nhóm, hoàn toàn khỏe mạnh và tốt, ngồi
đó và chỉ trích; và, một hoặc hai ngày sau đó, bị mù hoàn toàn,
hoặc bị bệnh ung thư, bị liệt. Xem đấy, bởi vì họ là những người
không tin. Tôi không chịu trách nhiệm về họ; chỉ dành cho các
tín đồ. Nhiều người trong số họ đã vào viện, nhiều năm trước, và
vẫnởđó,một số đã đếnmộ củahọ, chỉ vì kiêungạo, không tin.
353 Bây giờ không có chỗ cho người không tin. Đó là một nơi
dành cho những người tin tưởng. Hãy có đức tin vào Đức
Chúa Trời!
354 Lạy Cha Thiên Thượng, bây giờ buổi nhóm này là của Ngài;
đó là của Ngài, mọi lúc. Bây giờ, con có thể nói về Lời Ngài;
nhưng bây giờ, từ bây giờ trở đi, con không thể nói. Chúa là Đấng
Ngài đang nói bây giờ, lạy Chúa. Xin cho biết rằng đầy tớ của
Ngài đã nói cho họ biết Lẽ thật. Xin cho mọi người ở đây, có thể
nhiều người ở đây bị ốm, và thậm chí sẽ không ở trong hàng cầu
nguyện, nhưng Ngài vẫn ở đây, Chúa ôi. Ngài có thể chữa lành ở
ngoài đó, cũng như Ngài có thể chữa lành ở bất cứ đâu. Con cầu
xin choLờiNgài được biết đến, trongDanhChúa Jêsus. A-men.
355 Bây giờ nếu tôi có thể nhận được sự tập trung chú ý của các
bạn chỉ trong giây lát. Tôi muốn nhìn xuống hàng người cầu
nguyện này. Tôi không thực sự tin rằng tôi biết một người. Có
phải các bạn, trong hàng cầu nguyện này, tất cả những người
lạ với tôi, các bạn biết rằng tôi không biết các bạn? Hãy giơ tay
lên nếu đúng. Họ là thế. Bao nhiêu người ngoài kia biết rằng tôi
không biết gì về các bạn? Hãy giơ tay ra, xem nào. Chắc chắn,
chín mươi lăm phần trăm số người ở đây, tôi không biết. Điều
đó đúng.
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356 Bây giờ đây là một người phụ nữ nhỏ, tôi chưa bao giờ nhìn
thấy cô ấy trong cuộc đời của tôi. Cô ấy hoàn toàn xa lạ với tôi.
Bây giờ, cô ấy có thể ở đây vì sự đau ốm. Cô ấy có thể ở đây…Có
lẽ cô ấy đã làm gì đó. Có lẽ cô ấy ở đây vì tài chính. Có thể đó là
rắc rối gia đình. Có lẽ cô ấy ở đây vì người khác. Tôi không biết.
Tôi không có ý kiến gì.

357 Nhưng đây chính xác làmột bức tranh trong Phúc âmGiăng,
chương thứ 4,một người đàn ông vàmột người phụ nữ gặp nhau
lần đầu tiên. Và không nghi ngờ gì, rằng, người phụ nữ trẻ đã gặp
Chúa Jêsus, Ngài lớn tuổi hơn cô ấy rất nhiều, bởi vì, “Ngài,” họ
nói rằng, “Ngài trông khoảng năm mươi, hoặc hơn năm mươi,”
và có lẽ chỉ là một người phụ nữ trẻ đẹp ngoài kia bên giếng,
chỉ là một cô gái trẻ. Và đâymột lần nữa, đêm nay, hai người gặp
nhau, già và trẻ, không hề quen biết nhau.

358 Và bây giờ cô ấy đứng đó. Có một lý do nào đó cô ấy ở đó. Tôi
không biết. Cô ấy có thể đang đứng đó, nhưmột kẻ lừa dối. Cô ấy
có thể đứng đó, nói điều gì đó, khi nó không có, chỉ để xem điều
gì sẽ xảy ra. Nếu đúng như vậy, các bạn hãy xem điều gì sẽ xảy
ra. Hiểu không? Hiểu không?

359 Bây giờ, tôi không biết quý cô; Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô
ấy. Cô ấy chỉ giơ tay cô ấy, một lúc trước, rằng tôi là một người lạ
đối với cô ấy. Và tôi nắm tay tôi, cô ấy là người lạ đối với tôi. Tôi
chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy. Vâng, bây giờ nếu tôi…

360 Như là một người đàn ông, tôi phải nói rằng, “Thưa cô, cô có
chuyện gì vậy? Cô đang làm gì ở đây? Cômuốn gì?”

361 Và cô ấy sẽ nói, “Thưa Ông Branham, tôi—tôi ở đây bởi vì
tôi—tôi đau khổ vớimột—một căn bệnh ung thư. Tôi đau khổ với
bệnh lao. Tôi đau khổ vì một khối u.” Hoặc, “Tôi hết tiền. Tôi…
Chồng tôi đã bỏ tôi.” Hoặc, “Tôi chưa kết hôn, và bạn trai của tôi
đã làm như vậy.” Cô ấy sẽ phải nói với tôi.

362 “Ồ,” tôi sẽ nói, “được rồi, tôi sẽ—tôi sẽ—tôi sẽ cầu nguyện cho
cô; và đặt tay tôi trên cô, và nói, ‘Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin
ban cho người nữ này những gì cô ấy muốn. A-men. Chúa Jêsus
ôi, xin làm điều đó!’” Hãy để cô ấy đi đi. Ồ, tôi đoán, nếu cô ấy tin
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điều đó, cô ấy sẽ khỏe mạnh. Điều đó được lắm. Đó là một chức
vụ trong nhiều, rất nhiều năm.
363 Nhưng nó đã được hứa, trong những ngày cuối cùng, rằng
như Thiên sứ, Đức Chúa Trời, đang ở trong một thân thể con
người xuất hiện ngay trước khi Sô-đôm bị đốt cháy, và Ngài ngồi
quay lưng Ngài về phía lều nơi Sa-ra đang ở, và nói với Áp-ra-
ham những gì bà đang nghĩ trong lều; Đức Chúa Trời, trong thân
xác con người, mặc áo người.
364 Và đó là cách duy nhất mà Đức Chúa Trời có thể làm ngày
nay, là khi Ngài ở trong xác thịt bạn, thấy đó, cho thấy rằng Đức
Chúa Trời sẽ được thể hiện trong xác thịt con người.
365 Chúa Jêsus phán, “Như việc đã xảy ra vào thời Sô-đôm thể
nào, thì cũng sẽ xảy ra khi Con người đến vậy.” Chúng ta có một
sứ giả, Billy Graham và họ dưới đó ở Sô-đôm, nhưng Hội thánh
được chọn đã nhận đượcmột Sứ điệp vàmột sứ giả.
366 Bây giờ, nếu cô gái nhỏ này…nếu Đức Thánh Linh…Không
nói Ngài sẽ làm điều đó, nhưng nếu Ngài đến và nói cho tôi biết
cô đang đứng đây để làm gì, hoặc—hoặc điều gì cô muốn, điều
gì đó cô đã làm hoặc điều gì đó cô sắp làm. Tại sao, cô sẽ biết nó
phải đến từ một nguồn siêu nhiên nào đó, bởi vì chúng ta chỉ
đang đứng đây, đấy. Điều đó sẽ đúng, phải không? Thế thì cô sẽ
biết nó phải đến từ một thế lực siêu nhiên. Và nếu Kinh Thánh
nói rằng Chúa Jêsus cũng đã làm điều đó giống như vậy, và đã
hứa sẽ làm lại điều đó trong những ngày sau rốt, thì cô sẽ tin đó
là Ngài. Bao nhiêu người sẽ tin điều giống như vậy? Thế thì các
bạn sẽ thấy Chúa Jêsus. Các bạn sẽ thấy Lời củaNgài.

Bây giờ các bạn nói, “Ngài có phải là Lời không?”
367 Kinh Thánhnói Ngài là Lời. VàKinh Thánhnói rằng Lời phân
biệt những ý tưởng trong lòng. Đúng thế không? Thế thì đó sẽ là
Lời đượcnói quamôimiệng của conngười, phânbiệt các ýnghĩ.
368 Bây giờ, tôi không thể. Tôi không có cách nào để làm điều
đó, xem đấy, bởi vì tôi không biết cô ấy; nhưng Ngài biết, và
Ngài là Lời.
369 Và Ngài là Đấng có thể lấy hai linh của chúng ta, giống như
người phụ nữ bên giếng, và Ngài, và hòa quyện nó; và sau đó đi
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ra ngoài và chỉ cho tôi xem cô ấy ở đây để làm gì, cô ấy đã làm
gì, cô ấy muốn gì hoặc điều gì đó. Sau đó tôi có thể nói nó và nói
điều đó, và rồi tùy thuộc vào cô ấy.
370 Bây giờ các bạnnói, “AnhBranham, anh có thể chữa lành cho
cô ấy không?” Không, không. Tôi không thể làm điều đó. Ngài đã
làm điều đó rồi. Bởi những lằn roi của Ngài, chúng ta đã được
chữa lành.
371 Nhưng đó chỉ là để nâng cao đức tin của cô ấy, để cho cô ấy
biết, rằng, nếu Ngài biết cô ấy đã và đang muốn gì, Ngài biết—
Ngài biết cách cho nó và sau này cô ấy sẽ như thế nào. Đúng thế
không? Bây giờ, mọi người tin điều đó không?
372 Bây giờ hãy thật cung kính. Và bây giờ các bạn là những
người ngoài kia, không có thẻ cầunguyện, các bạn cầunguyện.
373 Bây giờ, hãy nhớ rằng, Chúa Jêsus đi ngang qua một nhóm
người một ngày nọ, và một phụ nữ nhỏ bé đã rờ vào gấu áo của
Ngài. Và Ngài quay lại, hỏi, “Ai đã rờ đến Ta?” Và Ngài đã tìm
khắp hội chúng cho đến khi Ngài tìm thấy bà ấy, và nói với bà
rằng bà mắc bệnh băng huyết. Và máu của bà ấy đã ngừng ngay
lúc đó. Hiểu không?
374 Bây giờ, Kinh Thánh nói rằng Ngài bây giờ là “Thầy Tế Lễ
Thượng Phẩm có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta.”
Đúng thế không?
375 Tôi đang nhìn ra đây ở chỗ Anh Way, đang ngồi đây bên vợ
của anh ấy. Mới đây người đàn ông đó đã đứng ở đây khi tôi
đang giảng, giống như Phao-lô đã rao giảng suốt một đêm, và
người này ngã xuống chết ngay trong cử tọa. Và Đức Thánh Linh
đã làm cho anh ta sống lại ngay. Anh ấy là một nhân chứng, hãy
xem, điều đó, “Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi.”
376 Bao nhiêu người chưa bao giờ nhìn thấy Anh Way, và muốn
gặp anh ấy; giơ tay lên, chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy. AnhWay,
anh đứng lên được chứ?Đây là người đàn ông, đã ngã xuống chết
gần nơi anh ấy đang ngồi ngay bây giờ. Đây là vợ anh, một y tá
đã đăng ký, đang đứng ngay đó. Anh ấy không có mạch, đã chết;
mắt anh ta trợn ngược, vàmặt anh ta đen; đau tim.
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377 Bác sĩ bảo anh ấy bị bệnh tim. Trước đó, tôi đã phát hiện ra
điều đó dựa trên sự phân biệt, cách đây không lâu, và nói với
anh ấy rằng anh ấy bị bệnh tim. Và sau đó, đột nhiên, tim anh
ấy ngừng đập, và anh ấy ngã xuống. Và anh ấy đã ở đó, nằm đó,
chết hoàn toàn.
378 Đó là khoảng sáu hoặc tám lần tôi đã thấy Chúa Jêsus mang
người chết sống trở lại. Tôi đã thấy Ngài làm điều đó, và Ngài có
thể làm điều đó đêm nay.
379 Bây giờ tôi lấy mọi linh, ở trong đây, dưới sự điều khiển của
tôi, vì sự vinhhiển củaĐứcChúaTrời, trongDanh củaChúa Jêsus
Christ. Hãy cung kính. Hãy xem.
380 Tôi muốn nói chuyện với cô, thưa cô. Tôi đang giảng, cô thấy
đấy. Và chỉ để nắm bắt linh của cô, đó chính xác là những gì tôi
đang làm. Hiểu không?
381 Có điều gì đó trong cô, một sự sống, hoặc cô sẽ không đứng
ở đó; cô sẽ chỉ là một hình thức, đang nằm chết, và cô sẽ không
còn sự sống trong mình. Nhưng, có một sự sống trong xác thịt
đó, nó kiểm soát cô. Hiểu không? Và bây giờ ngay cả những suy
nghĩ của cô và những gì cô nghĩ, những lời cô nói, và mọi thứ, là
những gì cô đang sống. Hiểu không? Đó là cô là gì, là lời nói của
cô, những ý tưởng của cô, và bất kể cô là ai.

Bây giờ, chúng ta đang có, chúng ta ở đây, đang tin. Bây giờ
Đức Thánh Linh…

Giống như Chúa Jêsus nói với người đàn bà, “Hãy cho
Ta uống.”
382 Và, khi bà mang đến, bà ấy nói, “Tại sao, Ngài, Ngài không
nên xin tôi điều đó. Tôi là một—tôi là một người Sa-ma-ri. Ngài
là…Ngài là một người Do Thái. Chúng ta không có giao tiếp với
nhau, không—không có cách nào, lời nói với nhau.”
383 Bây giờ, nhưng, tất nhiên, cả hai chúng ta đều là dân Ngoại.
Và chúng ta đang đứng ở đây chỉ tin vào Đức Chúa Trời. Bây giờ,
nếu Thánh Linh của Ngài đến với tôi vì một sự ban cho, và có thể
cho bà biết điều gì; để bà biết điều đó có đúng hay không, bởi vì
bà đã sống một phần cuộc đời đó. Thế thì, thế thì bà có một sự
ban cho, để tin điều đó. Và nếu bà tin điều đó, và Ngài sẽ nói với
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bà về điều đó, thì tất cả sẽ kết thúc. Và nó sẽ hoạt động trên tất cả
mọi người ở đây. Bây giờ,mọi người thực sự tôn kính.

384 Và người phụ nữ đau khổ với điều gì đó không ổn trong cổ
họng của mình. Đó là một tình trạng cổ họng. Nếu đúng thế, hãy
giơ tay lên. Bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trong đời.
Đúng thế. Đó là lý do cô ấy ở đây, để tôi cầu nguyện cho cổ họng
của cô ấy.

385 Bây giờ, ngay lúc đó, ngay khi tôi nói điều đó, hoặc ngay trước
đó, cô ấy đã…Cô biết rằng có Điều gì đó ở gần cô. Điều gì đó đến
gần cô ấy, ngay lúc đó. Các bạn có thể thấy cảmxúc của cô ấy,một
cảm giác ngọt ngào thực sự, giống như, ập đến.

386 Ánh sáng đómà các bạn nhìn thấy trong bức hình. Anh đang
ở đâu, George? Ánh sáng đó trong bức hình, đang treo ngay trên
người phụnữ, ngay lúc này. Hãy xem, đó làmột chiều không gian
khác. Cô ấy là một tín đồ, không phải là một tín đồ giả ngụy. Cô
ấy là một người tin.

387 Bây giờ, cô là một tín đồ, cô có tin tôi là tôi tớ và tiên tri của
Ngài không? Phải là vậy, để biết điều đó. [Người chị đó nói, “Có,
thưa ông.”—Bt.] Chị có tin rằng Ngài có thể nói với chị những
điều khác trong lòng chị không? [“Vâng, thưa ông.”] Được rồi.

388 Đây là điều gì đó nằm trong lòng chị. Đó là người nào đó
mà chị đang cầu nguyện cho; đứa trẻ. Chị tin rằng Ngài có thể
cho tôi biết có gì không ổn với nó không? Nó bị nhiễm vi-rút.
Đúng thế không? [Chị gái nói, “Đúng thế. Vâng.”—Bt.] Chị có tin
Chúa có thể cho tôi biết chị là ai không? [“Vâng, thưa ông.”] Chị
là Bà Walker. [“Đúng.”] Bà không đến từ đây. [“Không.”] Bà đến
từ miền Nam. [“Đúng.”] Georgia. [“Đúng.”] Bà đang về nhà, tốt.
Chúa Jêsus Christ đã chữa lành cho bà và con bà. Đừng lo lắng về
điều đó. Nó đã hết. Xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi.

389 Bà thế nào? Bây giờ ở đây là một người phụ nữ khác. Tôi
không biết bà ấy, chưa bao giờ gặp bà ấy. Bà ấy chỉ là một người
phụ nữ đứng đó. Bây giờ, tôi đã giảng, cùng nhau, từ khoảng tám
giờ tối, và bây giờ là mười giờ. Đó là hai giờ tôi đã ở đây. Một sự
phân biệt đó làm tôi yếu đi hơn hai giờ rao giảng. Hiểu không?
Đó là…Hiểu không?
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Các bạn nói, “Anhmuốn nói điều đó?” Ồ, vâng.

390 Người đàn bà đó đã chạm vào gấu áo của Ngài. Ngài phán,
“Ta nhận thấy rằng quyền phép từ Ta mà ra,” sức mạnh. Đúng
thế không? Đó là những gì nó làm.

Bây giờ, đây là một người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ
nhìn thấy.

391 Billy đã đi qua đó, nếu các bạn nhận thấy điều gì đó, và đón
chàng trai đó mà chúng ta có ở đây với chúng ta, George. Anh ấy
là một chàng trai Báp-tít. Tôi muốn anh ấy thấy rằng điều chúng
ta đangnói đến là Chúa. Cha của anh ấy, làmột gia đình, là những
người tốt. Họ đang ở Mexico, nhà truyền giáo, một người tốt. Và
bố anh ấy cũng bị bệnh. Tôi chỉ đang đợi anh ấy đến. Bây giờ chỉ
nhìn kỹ, George.

392 Bây giờ, phụ nữ này, tôi—tôi—tôi không biết chị ấy. Tôi—tôi
chưa bao giờ nhìn thấy chị. Tôi cho rằng chúng ta là những người
xa lạ với nhau. [Người chị đó nói, “Đúng thế.”—Bt.] Chúng tôi
không biết nhau.

393 Nhưng bây giờ, Đức Thánh Linh, sự êm dịu của Chúa Jêsus
đang hiện diện, tất cả chúng ta đang chứng kiến điều đó. Bây giờ
nếu Chúa Jêsus sẽ tỏ lộ cho tôi điều gì đó về chị…

394 Bây giờ, nếu tôi có thể chữa lành cho chị, tôi sẽ làm điều đó,
nhưng tôi không thể làm những gì Ngài đã làm rồi. Điều duy
nhất, nếu Ngài đứng đây đêm nay với bộ quần áo này, mà Ngài
đã ban cho tôi, ồ, bây giờ, Ngài—Ngài không thể chữa lành cho
chị, bởi vì Ngài đã làm điều đó rồi. “Bởi những lằn roi của Ngài
chúng ta được chữa lành.” Hiểu không? Nhưng điều duy nhất
Ngài muốn, tuyên bố chính Ngài bằng Lời mà Ngài đã hứa, và
khiến chị thấy rằng Ngài vẫn như ngày hôm qua, ngày nay, và
mãimãi. Và Ngài đã hứa sẽ làm điều đó.

395 Bây giờ nếu Ngài dùng tôi để nói cho chị biết chị ở đây để
làm gì, chị sẽ sử dụng đức tin mà chị có, nơi Ngài, để tin rằng chị
nhận được những gì chị có…ở đây để làm gì? Với tất cả tấm lòng
của chị chứ? [Chị ấy nói, “Vâng, tôi sẽ.”—Bt.] Được rồi, xin Chúa
ban cho điều đó.
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396 Tôi thấy quý chị ấy có gì đó không ổn. Một cuộc xét nghiệm
cho thấy nó là một—một dạ dày bị thoát vị. Đúng thế. Đó là thật,
vâng, thưa quý vị, một dạ dày bị vỡ. Chị có tin rằng Chúa có thể
chữa lành vết rạn nứt đó không? [Người chị ấy nói, “Vâng, thưa
ông. Tôi tin tất cả những gì tôi có thể tin.”—Bt.] Chị, tất cả chị—
chị…[“Với tất cả những gì tôi có thể tin.”] Xin Chúa ban phước
cho chị.
397 Bây giờ, chị không đến từ đây. Đã hy sinh khá nhiều để đến
được đây. [Chị ấy nói, “Vâng, có vậy.”—Bt.] Đúng là vậy. Vâng.
Vâng. Chị đến từ Tennessee. Đúng thế. Bà Hart. Trở về lại; đừng
nghi ngờ. Bà sẽ được chữa lành, nếu bà có thể tin.
398 Bà thế nào, thưa bà? Chúng ta là những người xa lạ với nhau.
Tôi chưa bao giờ gặp bà trong đời, như tôi đã biết. Tôi có thể có,
một số nơi trong buổi nhóm, và bà có thể đã nhìn thấy tôi, nhưng
tôi không biết bà. Chúa biết bà. Bà có tin tôi là tôi tớ của Ngài, và
Lời tôi đã rao giảng là Lẽ thật không? Chà, tôi xa lạ với bà; và Lời,
mà tôi đã giảng, bà đã tin tưởng.
399 Điều duy nhất, đó là, một số người trong số họ phát cho bà
một thẻ; hoặc một trong những người giữ trật tự, hoặc con trai
tôi, hoặc ai đó đã đưa cho bàmột tấm thẻ. Số của bà đã được gọi,
và bà ở đây. Đó là tất cả những gì tôi biết.
400 Nhưng bà đang ở đây, bị một tình trạng thần kinh. Nó làm
phiền bạn nhiều. Bà cómột người nào đó với bà. Bà cómột người
nào đó mà bà đang cầu nguyện. Nó là một…Đó là chồng của bà.
Và anh ấy có một vấn đề thuộc linh mà anh ấy không thể vượt
qua. Và bà cũng có một đứa con bị ốm. Bà không đến từ đây, mà
bà đến từ phương Bắc. Bà đến từ Canada, đến từ Alberta. Đúng
vậy. Bà tin tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời và tin rằng những gì
tôi nói với bà là Sự thật, hãy về nhà và bà sẽ nhận được những gì
bà đã có. Đúng.Hãy tin. Xin Chúabanphước cho bà, thưa bà.
401 Tôi là người lạ đối với chị. Chị là một người lạ đối với tôi.
Tôi không biết chị. Nhưng Chúa biết chị. Chị tin tôi là tôi tớ của
Ngài? [Chị ấy nói, “Vâng, tôi tin.”—Bt.] Với tất cả tấm lòng chứ?
Tôi không biết chị, không biết gì về chị. Nếu tôi có thể chữa lành
cho chị, tôi sẽ làm như vậy, nhưng tôi—tôi không thể. Tôi không
phải là một người chữa lành. Tôi chỉ là một con người. Nhưng
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Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi hơi bối rối, vì cómột người phụ nữ lớn
tuổi hơn đang đứng giữa tôi và chị. Đó là người mà chị đang cầu
nguyện cho. Vâng. Đó làmẹ của chị. Và bà ấy đau khổ với bệnh—
bệnh huyết áp cao. Và chị có một—một bệnh nhiễm trùng thận.
Đúng vậy. Chị tin điều đó không? [“Vâng, tôi tin.”]
402 Mẹ chị không có ở đây. Nhưng khi chị đến gặp bà ấy, hãy lấy
chiếc khăn quàng cổ đó và quàng cho mẹ chị, và đừng nghi ngờ,
và huyết áp cao sẽ rời khỏi bà ấy, và bệnh nhiễm trùng của chị
sẽ biếnmất. Hãy đi, tin bây giờ.
403 Chị tin bây giờ? Với tất cả tấm lòng chứ? Bây giờ, các bạn thấy
đấy, tôi nhìn ra khán giả, và có vẻ như nó chỉ là—nó chỉ bắt đầu
cómột loại sươngmù, giống như, ngoài kia.
404 “Những điều Ta làm thì các ngươi cũng sẽ làm.” Ngài đã làm
nhiều việc ngay tại đây, tối nay, hơn cả Ngài…thuộc loại đó, hơn
Ngài đã làm trong toànbộhành trình trên cuộc đời. Đúng thế.

Bây giờ, đây là một phụ nữ ở đây, một phụ nữ trẻ. Tôi không
biết cô ấy, cô ấy là một người lạ đối với tôi. Nhưng chị có tin tôi
là tôi tớ của Ngài không? [Chị ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Bây giờ chờ
một lát.
405 Một người đàn ông đến trước tôi, một người nào đó trong
khán giả. Bây giờ chờ một lát. Ai đó trong khán giả. Nó đã rời
khỏi đây ngay lúc đó; Ánh Sáng đó đã rời khỏi đây. Và có một
người đàn ông đứng bênNó, và ở đâu đó trong số khán giả. Đừng
lo lắng; chỉ cần cómột lòng can đảm tốt.
406 Hãy quay lại lần nữa và xemngười phụ nữ. Bây giờ nếu Chúa
là Đức Chúa Trời…Đây là sáu hoặc bảy người, hoặc gần như thế,
đã đi qua hàng, dưới sự phân biệt. Và nếu Chúa Jêsus sẽ bày tỏ
cho tôi, cho người phụ nữ này, bất cứ điều gì sai trái với cô ấy,
nó sẽ làm cho những người còn lại của các bạn tin với tất cả tấm
lòng chứ? Các bạn có thể tin nhận Đấng Christ dựa trên cơ sở
của họ không? Hiểu không? Một lần nên chứng minh điều đó.
Ba lần là một sự xác nhận. Và đây là hàng vạn lần, không một
lần nào sai.
407 Chị không ở đây vì chính mình. Chị ở đây vì một người đàn
ông. Và tôi thấy anh ấy đang cúi đầu xuống. Anh ấy đang hút
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thuốc, và chị đang cầu nguyện để những điếu thuốc sẽ rời bỏ
anh ấy. Đó là…Xin Chúa là Đức Chúa Trời ban cho chị điều chị
cầu xin, chị ơi. Hãy đi, hãy hết lòng tin, và xin cho con quỷ thói
quen đó lìa bỏ chồng chị, trong Danh Chúa Jêsus.
408 Bệnh của chị là ở lưng chị. Chị có tin rằng Chúa sẽ khiến nó
khỏe mạnh không? Chị tin chứ? [Chị ấy nói, “Vâng, tôi tin.”—Bt.]
Được rồi. Hãy đi, nói, “Cảm ơnNgài, Chúa ôi.”
409 Tôi biết người phụ nữ này, tôi tin rằng đó là con gái của Bà
Neece. Không đúng thế sao? [Chị ấy nói, “Đúng.”—Bt.] Tôi nghĩ
là vậy. Chúa ban phước cho chị. Bệnh đau lưng cũ sẽ rời bỏ chị
bây giờ và chị có thể đi và khỏemạnh.
410 Chị có tin rằng Chúa có thể chữa lành căn bệnh viêm khớp
đó và giúp chị khỏe lại không? Hãy đi nói với Ngài rằng chị tin
Ngài. Chỉ cần tin với cả tấm lòng chị.
411 Ông thế nào, thưa ông? Ông có tin rằng Chúa có thể chữa
lành căn bệnh đau dạ dày đó và giúp ông khỏe lại không? [Anh
ấy nói, “A-men.”—Bt.] Được rồi, thế thì đi, nói, “Cảm ơn Chúa, tôi
sẽ—tôi sẽ khỏe bây giờ.” Và—và ông sẽ—ông sẽ khỏemạnh.
412 Một trường hợp viêm khớp khác, và tuổi tác cũng vậy. Chị
tin rằng Chúa sẽ làm cho chị khỏe mạnh nếu tôi đặt tay lên chị
không? [Chị ấy nói, “Anh ấy đã nhiều lần, với anh, bằng cách đặt
tay anh lên tôi, thưa anh.”—Bt.] Các bạn có nghe điều đó không?
Chúa ban phước cho chị tôi, và ban cho chị ấy sự giải cứu một
lần nữa tối nay. A-men. Chỉ tin Ngài.
413 Bệnh tim, bệnh dạ dày. Chị tin rằng Chúa có thể chữa lành
nó không? Được rồi. Hãy đi, trong Danh Chúa Jêsus, xin Ngài cho
chị được khỏe mạnh.
414 Bạn khỏe không, anh bạn trẻ? Tình trạng bệnh hen suyễn.
Bạn có tin rằng Chúa có thể chữa lành bệnh hen suyễn không?
[Anh trai nói, “Có.”—Bt.] Hãy đi, tin điều đó; Ngài sẽ làm điều đó.
Được rồi.
415 Tình trạngbệnh tiểuđường. Bạn có tin rằngChúa có thể chữa
lànhmáu của bạn và làm cho bạn khỏemạnhkhông?Hãy đi, hãy
tin Ngài, và Ngài sẽ làm điều đó. Bạn tin điều đó với tất cả tấm
lòng chứ?
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416 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nói gì với bạn; chỉ đặt tay của
tôi trên bạn; bạn có tin rằng Đức Thánh Linh ở đây để làm cho
bạn khỏe mạnh không? Đó là cách làm điều đó. Hãy đến đây.
Nhân danh Chúa Jêsus Christ, xin cho anh ấy đi và được chữa
lành. A-men.

417 Đến đây, thưa bà. Nếu tôi không nói gì với bà, bà có tin rằng
Chúa sẽ chữa lành cho bà với bệnh phụ nữ-…Không, xin lỗi, Ngài
đã nói điều đó rồi. Tiến lên. Chúa ban phước cho bà. Hãy đi, đi,
tin, sau đó, được khỏe mạnh.

418 Ông tin, thưa ông, với tất cả tấm lòng chứ? Chúa chữa lành
bệnh tim phải không? [Anh trai nói, “Vâng, thưa ông.”—Bt.] Làm
cho con người đó khỏemạnh. Tôi chắc chắnNgài làm.

419 Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời. Anh chị em tin điều đó không?
Anh chị em tin điều đó bằng cả tấm lòng mình không? Hãy có
đức tin vào Đức Chúa Trời!

420 Một người nào đó ngoài đây đã làm điều gì đó, chỉ vài phút
trước. Tôi muốn tìm thấy điều đó. Đó là máu. Ai đó giống như bị
một tai nạn, hoặc điều gì đó đã xảy ra. Nó đã—nó đã chảy máu.
Nó đã ở đâu đó. Người đàn ông đó đang đứng ở đây. Bây giờ chỉ
cầunguyện. Vâng, đúng vậy. Đó là người đànôngngồi-…Ồ, đó là J.
T. Parnell. Tôi biết thanhniên ấy. Bạnđang chảymáubên trong, J.
T. Bạn có tin rằng Chúa sẽ làm cho bạn khỏe mạnh không? Được
rồi, nó sẽ dừng lại, J. T. Hãy tin bằng cả tấm lòngmình.

421 Cô gái nhỏ đang ngồi ngay đây, nhìn qua bên phải, đang
ngồi đó bên cạnh Anh Grimsley. Có một Ánh sáng bên cô ấy.
Cô, cổ trắng nhỏ. Mary, tôi không biết cô, nhưng đó là tên của
cô. Cô đang bận tâm về một nan đề thuộc linh, và cô cũng thực
sự lo lắng. Hãy quên đi; mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tin bằng cả
tấm lòng mình. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu cô chỉ
có thể tin.

422 Người phụ nữ nhỏ bé này đang ngồi ngay trên đó ở hàng ghế
sau, ở phía bên kia, cô ấy đến từMichigan, đau khổ vớimột bệnh
phụnữ. Cô có tin rằng Chúa sẽ làmcho cô khỏemạnhkhông?Vậy
thì cô có thể có những gì cô yêu cầu. Cô tin không? A-men. Hãy
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giơ tay lên, nói, “Tôi tin nhận điều đó.” Được rồi, cô có thể về nhà
và khỏe lại. Tôi khôngbiết người nữ ấy, nhưngChúabiết cô ấy.

423 Còn ông ở đây trên cái cũi này thì sao? Ông là người đàn ông
tàn tật duy nhất, hoặc người đàn ông trên cũi. Tôi là một người
lạ đối với ông. Tôi không biết ông. Chúa biết ông. Nhưng, tôi nói
bây giờ, ông bị phủ bóng sự chết. Ông bị ung thư. Ông đã đến từ
những chặng đường dài. Ông đến từ Cincinnati, đến đây. Tên ông
là Ông Hawk. Hãy tin bằng cả tấm lòngmình. Nếu ông ngồi ở đó,
ông chết. Hãy tin nhận Chúa Jêsus Christ và được chữa lành. Ông
tin Ngài không? Thế thì hãy đứng dậy trên đôi chân củamình, ra
khỏi cáng đó, và tin nhận Chúa Jêsus Christ.

424 Bao nhiêu người ở đây tin Ngài, vào giờ phút này? Anh chị
em tin hết lòng không? Vậy thì chúng ta hãy, mỗi người trong số
các bạn, hãy đứng lên ngay bây giờ. Đứng lên. Bây giờ theo cách
của riêngmình, cách anh chị em cầu nguyện, anh chị emhãy đặt
tay lên người nào đó bên cạnhmình.

425 Chị Brown ở đâu? Chị ấy đã ngồi ở đây, đau khổ với điều đó.
Hômnọ, chị ấy gọi điện cho tôi, và chị không thể giơ tay lên được.
Tôi đã thấy đó là điều gì đó không ổn trong máu của chị ấy. Khi
tôi gặp chị vàomột ngày nọ…Chị bị tiểu đường. Chị ấy ở đâu? Chị
đã ở đây với Bà Dauch, một lúc trước. Được rồi, Chị Brown. Đêm
nay, tôi muốn chị tin bằng cả tấm lòng mình. Tôi biết chị biết chị
có vấn đề gì không ổn, nhưng tôi muốn bạn tin. Chị đã ra khỏi
bệnh viện, đến đây, đấy, để được cầu nguyện cho. Tôi đang cầu
nguyện cho chị bây giờ. Hãy tin. Chị sẽ khỏemạnh.

426 Margie, hãy tin vào Chúa. Nó sẽ lìa khỏi ngay bây giờ. Nó
sẽ kết thúc. Ngài có thể chữa lành bệnh tiểu đường, Ngài có thể
chữa lành cho chị căn bệnh trong dạ dày của chị.

427 Bây giờ mỗi người đặt tay lên nhau, và cứ giữ tay ở đó
trong một phút. Chỉ đặt tay các bạn lên nhau, giữ…Thấy đó, mọi
chuyện đang diễn ra vào lúcmườimột giờ, và nhiều người trong
số này phải lái xe đếnTennessee và các địa điểmkhác nhau.

428 Chắc chắn, Chúa là Đức Chúa Trời đã chứng minh. Anh chị
em đã thấy gì, tối nay? Anh chị em đã nhìn thấy một người đàn
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ông hay anh chị em đã thấy Chúa Jêsus, Chúa Jêsus xác nhận
Lời Ngài?

429 Những chiếc khăn tay này đang đặt ở đây, trong khi sự xức
dầu này đang ở trên tôi, Tôi đặt tay lên những chiếc khăn tay này,
cầu nguyện rằng Chúa Toàn Năng…Họ nói rằng, “Họ lấy từ thân
thể Phao-lô những khăn tay, hoặc tạp dề.”

430 Đây là những người đã chết, và đã được sống lại. Ở đây có
nhữngngười bị tai nạn, bị tôngmạnhvỡ ra, được chữa lành. Có…

431 Tôi thấy BàWilson đang đứng đây, cách đây không lâu, bà ấy
đã bị xuất huyết đến chết, mắc bệnh lao, nhiều năm trước. Bà ấy
đây tối nay, các bác sĩ đã không chữa cho bà ấy vì chỉ còn vài giờ
để sống. Bà ấy đứng đây đêm nay.

432 Xung quanh, qua đây, khập khiễng, mù lòa, tàn tật, trên
những xe lăn và mọi thứ, đêm nay đứng đó như những chiến
tích sống. Tại sao là vậy? Chúa Jêsus Christ sống, Ngài vẫn không
hề thay đổi hômqua, ngày nay, và cho đến đời đời.

433 Người đàn ông đó vừa làm chứng, cách đây một lát, về anh
ta, ở dưới đó, mắc chứng động kinh, đã có tất cả chúng nhiều
năm, và mọi thứ, và chỉ một lần trong buổi nhóm. Và điều đó đã
xảy ra, gần hai mươi năm trước; anh ấy chưa bao giờ bị co giật
kể từ đó. Đó làmột trongmười nghìn.

434 Ngài là đấng chữa lành. A-men. Ngài chữa lành. Bây giờ,
đừng xúc động. Chỉ với đức tin như trẻ thơ, hãy nhìn lên Đồi Sọ.
Nhắm mắt lại và quên mình đang ở trong Đền tạm này. Nhắm
mắt lại và quên có bất kỳ ai xung quanhmình, và nhìn lên Chúa
Jêsus và thấy.

Hãy nhìn lên Chúa Jêsus bây giờ và sống;
Nó được ghi lại trong Lời, ha-lê-lu-gia!
Đó là điều duy nhất chúng ta “nhìn và sống.”

Ôi, hãy nhìn và sống, người anh em của tôi, hãy
sống!

Hãy nhìn lên Chúa Jêsus bây giờ và sống;
Nó được ghi lại trong Lời, ha-lê-lu-gia!
Chỉ là điều bạn “nhìn và sống.”
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435 Nhắm mắt lại đối với con người. Nhắm mắt lại với những
thứ xung quanh mình. Và nhìn qua đức tin của bạn, tới Chúa
Jêsus Christ, và biết, rằng, “Ngài đã bị thương vì sự vi phạm của
cácngươi; bởi lằn roi củaNgàimà cácngươi đãđược chữa lành.”
436 Lạy Chúa Jêsus, những người này đang cầu nguyện, và, họ
đang đặt tay lên nhau. Và chúng con…nhận ra rằng chúng con
đang đứng trong sự Hiện diện của Chúa Jêsus Christ đang sống,
đã phục sinh, dưới hình thức của Đức Thánh Linh, bày tỏ cho
chúng con những bí mật trong lòng chúng con, tỏ cho chúng con
biết những ướcmuốn của chúng con, và hứa với chúng con rằng
Ngài sẽ ban cho chúng con những ước muốn của chúng con nếu
chúng con chỉ tin.
437 Đàn ông và phụ nữ nắm tay nhau. Họ đang cầu nguyện, vì
chúng con là công dân của Nước Đức Chúa Trời. Chúng con là
anh emđồng lao và chị em của Chúa Jêsus Christ.
438 Và, ớ Sa-tan, chúng ta đến với ngươi trong thách thức của
Danh Chúa Jêsus. Ngài là Thanh Gươm. Ngài là Đấng cắt bỏ bệnh
tật. Ngài là Đấng cắt bỏ sự nghi ngờ. Ngài là Đấng Chinh Phục.
Bây giờ chúng ta thách thức ngươi, trong Danh của Chúa Jêsus
Christ, để ngươi ra khỏi dân này, ớ Sa-tan!
439 Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ. Nó cắt bì, loại bỏ sự nghi ngờ,
loại bỏ bệnh tật, và mang lại sự giải cứu hoàn toàn. Chúng con
cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng trên dân sự này, và
ban cho họ sức mạnh của đức tin để tin rằng sự Hiện diện của
Đấng Christ toàn năng đang ở đây ngay bây giờ. Xin nhậm lời,
Chúa ôi.
440 Tôi lên ánmọi bệnh tật. Tôi lên án tất cả các bệnh. Tôi lên án
tất cả sự không tin. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, xin Đức Thánh
Linh tôn cao những gì tôi đã nói, và quét qua tòa nhà này và giải
cứumọi người trong SựHiệnDiện của Thiêng liêng.
441 Bây giờ hãy giơ tay anh chị em lên và ngợi khen Ngài. Tôi
tuyên bố anh chị em khỏe mạnh và được chữa lành, trong Danh
của Chúa Jêsus Christ! 
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