
CHỨNG QUÊN THUỘC LINH

 Bây giờ tôi tin, bây giờ tôi tin,
Mọi sự đều có thể được, bây giờ tôi tin;
Bây giờ tôi tin, bây giờ tôi tin,
Mọi sự đều có thể được, bây giờ tôi tin.

2 Giờ nầy chúng ta cứ đứngmột lát để đọc Lời của Chúa. Chúng
ta hãy lật ra sách A-mốt, tiên tri A-mốt, chương thứ 3, bắt đầu
với câu 1.

3 Tôi muốn cảm ơn Chị Juanita và Anna Jeanne và Chị Moore,
vì điệp khúc của những bài hát đáng yêu đó. Nó đã mang tôi trở
lại, khi tôi ngồi ở trên đó và lắng nghe nó. Tôi đang nghĩ, khi họ
ở với chúng tôi, hát trong chiến dịch, Anh Jack và tôi đang nói
chuyện, lúc ấy họ là những cô bé nhỏ, chỉ mới mười sáu tuổi,
khoảng chừng đó, cô gái ấy. Bây giờ, tôi nghĩ, Chị Anna Jean đã
có năm đứa con, và Chị Juanita có—có…mẹ của hai đứa con. Và
chúng ta những người nữ, thật sự gần lúc xế chiều, hơn lúc đó,
gần mười sáu năm là sự khác biệt. Không bao lâu nữa, chúng ta
sẽ vượt qua, đến thì giờ vinh hiển đó.

4 Bây giờ trongA-mốt chương thứ 3, chúng ta hãy đọc.

Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy mà CHÚA đã
phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ
hàng mà Ta đã đem lên…ra khỏi đất Ê-díp-tô, rằng,

Ta đã biết chỉ một mình các ngươi…trong mọi họ hàng
trên đất: Vậy nên Ta sẽ thăm phạt các ngươi vì…sự gian
ác các ngươi.

Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi
chung được sao?

Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há đã có gầm thét
trong rừng sao? Sư tử con nếu nó không bắt được gì, thì
há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của hang nó
sao?
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Con chim nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì nó há sa
vào trong lưới giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt
được gì từ nó, thì lưới há có giựt lên khỏi đất?

Kèn thổi trong thành, thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự
tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà CHÚA chẳng
làm?

Cũng vậy Chúa…chẳng có làm một việc gì, mà Ngài
chưa bày tỏ sự kín nhiệm của Ngài ra trước cho tôi tớ
Ngài là các đấng tiên tri.

Khi sư tử đã gầm thét, thì aimà sẽ chẳng sợ?Khi Chúa…
đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói tiên tri?

Chúng ta hãy cúi đầu.
5 Kính lạy Chúa Jêsus, xin cho đây, Lời Ngài, Chúa ôi, xin cho
chúng con có sự thông công chung quanh phân đoạn nầy tối nay.
Chúng con nguyện xin, Chúa ôi, rằng Ngài sẽ ban cho chúng con
một bối cảnh cho chủ đề, mà chúng con sẽ rút ra từ đây, và xin
cho nó mang lại sự tôn kính cho Ngài. Xin ban phước cho chúng
con khi chúng con đang chờ đợi, Chúa ôi, tối nay, trên Lời Ngài.
Xin chữa lành người đau ốm và bệnh tật. Xin cứu người hư mất.
Ban sức cho người yếu đuối, Chúa ôi, mà đang trở nên yếu đuối,
cả về thuộc thể cũng như thuộc linh. Và ban cho chúng con một
sự tuôn đổ lớn trong sự Hiện diện của Ngài, vì chúng con cầu xin
nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
6 Tôi muốn lấy một chủ đề, từ phân đoạn này, tối nay: Chứng
Quên Thuộc Linh.
7 Đừng quên, ngày mai, là sự cầu nguyện cho người đau ngày
mai. Chúng ta trông mong Chúa làm vượt trội những việc vĩ
đại, lúc hai giờ chiều mai, ở nơi chúng ta…khi chúng ta bắt
đầu những buổi nhóm. Thanh niên đó sẽ ở đây để phát ra thẻ
cầu nguyện. Và mọi người muốn được cầu nguyện sẽ được cầu
nguyện cho. Và chúng ta đang trông đợi một thì giờ vĩ đại, trong
Chúa, ngày mai.
8 Bây giờ quí anh chị em ở đây, từ bên ngoài đến viếng thăm
thành phố. Nên nhớ, có các nhà thờ Phúc Âm toàn vẹn, tốt đẹp ở
khắp thànhphố. Anh chị emhết thảy đềuđược hoannghênh.
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9 Tôi vừa mới trò chuyện với một trong các mục sư trợ lý của
tôi, bên ngoài, vừa đi vào, Anh Jackson, trước kia ở một nhà thờ
GiámLý, dướimột hay hai thành phố phía dưới chúng ta.
10 Và bao nhiêu người ở đây hợp tác với đền tạm, chúng ta hãy
giơ tay lên, mọi nơi. Chà, tôi chắc chắn—chắc chắn vui mừng vì
sự có mặt của anh em. Đây là buổi nhóm thân mật nhất tôi từng
đến ở Indiana trong một thời gian ngắn. Tôi đang nghĩ về việc
quay trở lại, chẳng bao lâu, và dựng một cái trại và có bảy Tiếng
Kèn cuối cùng đó, ý Chúa.
11 Vì thế, bây giờ, nhưng nên nhớ ngày mai. Đừng quên điều
đó, ngàymai lúc hai giờ chiều. Và, bây giờ, buổi nhóm kế tiếp của
chúng ta sẽ bắt đầu tuần tới, ở Tampa, Florida.
12 Bây giờ tôimuốnnói về:ChứngQuênThuộc-…Thuộc Linh.
13 Vậy thì, con người quen thuộc nầy mà chúng ta đang nói về,
A-mốt, chỉ trong chốc lát, để có được bối cảnh của chúng ta trước
khi chúng ta đến với chủ đề. Đây là suốt thời gian cực thịnh ở Sa-
ma-ri. Y-sơ-ra-ên đã thịnh vượng. Họ đã thật sự đi theo thế gian
và đã thịnh vượng.
14 Sự thịnh vượng không phải luôn luôn là dấu hiệu của những
ơn phước thuộc linh, nhưng đôi khi trái lại. Nhiều người nghĩ có
lẽ anh chị em phải sở hữu nhiều của cải thế gian, và tỏ cho thấy
rằng Đức Chúa Trời đang ban phước cho anh chị em. Điều đó
không đúng. Đôi khi nó xảy ra cách khác.
15 Nhưng chúng ta thấy, ông, chúng ta không biết nhiều về con
người nhỏ bé nầy. Ông ấy, chúng ta không có lịch sử, nói ông từ
đâu đến. Chúng ta biết ông, theo lời Kinh Thánh ở đây, ông làmột
người chăn gia súc, nhưngĐức Chúa Trời đã dấy ông lên.
16 Tôi có thể hình dung thấy, vào một ngày nóng bức tại Sa-ma-
ri ở đó, một trong những thành phố du lịch lớn của thế gian thời
ấy. Chúng ta có thể nói, có điều gì đó giống như,Miami, hay—hay
Hollywood, Los Angeles, một số nơi như thế, một số nơi tuyệt vời
dành cho kháchdu lịch. Và chúng ta thật có thể tưởng tượngnhìn
thấy ông. Ông chưa hề ở trong một thành phố như thế. Nhưng,
ông có Lời của Chúa, ông đang đến với thành phố lớn nầy nơi tội
lỗi chồng chất mọi phía. Các vị mục sư truyền đạo hết thảy đều
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đi cách xa Lời của Đức Chúa Trời, và họ đã không có một nhà
tiên tri trong nhiều năm dài.

17 Và vì thế khi con người nhỏ bé nầy, khi ông đi lên tới đỉnh
đồi, hầu như phía bắc Sa-ma-ri, tôi có thể hình dung thấy ông,
mặt trời nóng rực đang chiếu xuống, và râu quai nón bạc trắng
trên mặt ông, và đôi mắt nhỏ nhíu lại, và cái đầu hói, nhỏ của
ông tỏa sáng, khi ông nhìn xuống thành phố đó. Và đôi mắt ông
nhíu lại. Ông không nhìn những gì du khách thường thấy, họ đi
tới một thành phố và xem tất cả vẻ đẹp mê hoặc của nó. Ông
nhìn và thấy toàn cảnh thành phố đó, thành phố mà lúc trước
từng là thành phố của Đức Chúa Trời, và nó đã thối nát về đạo
đức như thế. Không ngạc nhiên…

18 Con người nhỏ bé, vô danh đó là Tiên tri A-mốt. Và hiện nay
chúng ta không biết nhiều về ông. Chúng ta không biết ông từ
đâu đến. Các đấng tiên tri thường xuất hiện, bất ngờ, ra đi cũng
bất ngờ. Chúng ta không biết họ đến từ đâu, họ đi đâu, không
biết về bối cảnh của họ. Đức Chúa Trời chỉ dấy họ lên. Ông đã
không có nhìn nhiều thứ, nhưng ông đã có CHÚA PHÁN NHƯ
VẦY. Đó là điều quan trọng tôi thấy. Dĩ nhiên, ông đến Sa-ma-ri
để bắt đầu chiến dịch của mình. Tôi tin chắc không có ai hợp
tác với ông. Ông không có thẻ thông công từ giáo phái nào. Ông
không có những giấy ủy nhiệm đáng tin cậy để cho thấy ông đến
từ nhóm nào. Và, nhưng, ông có một thứ, ông có Lời của Chúa
cho thành phố đó.

19 Và tôi tự hỏi, nếu chúng ta có thể đưa A-mốt, ngày nay, đi tới
thời đại chúng ta, tôi tự hỏi ông ấy sẽ được chào đón trong thành
phố chúng ta ngày nay không. Tôi tự hỏi chúng ta sẽ tiếp nhận
ông không, hay là chúng ta sẽ làm giống như họ đã làm. Chúng ta
thấy các thành phố của chúng ta ở trong tình trạng sa sút giống
như vậy. Và chúng ta thấy rằng tội lỗi thật sự lớn ở giữa dân sự,
như nó đã có lúc ấy. Và tôi tự hỏi, nếu con người nhỏ bé, vô danh
nầy, làm thế nào ông sẽ bắt đầu chiến dịch nầy của mình? Làm
thế nào, ông ấy sẽ bắt đầu ở đâu? Giáo hội nào ông sẽ đến, hay
ai sẽ hợp tác với ông? Ông không có gì để cho thấy mình từ đâu
đến, ông không có gì hết ngoài CHÚA PHÁN NHƯ VẬY cho thành
phố nầy.
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20 Ông thấy họ quá thối nát và quá đồi bại về đạo đức, đó làmột
thì giờ trọng đại. Phụ nữ trong thành phố đó hầu như giống phụ
nữ ở nước Hoa Kỳ hiện nay. Họ trở nên bại hoại. Mọi việc mà
Đức Chúa Trời trông mong nơi họ, họ đã đi theo cách khác. Và—
và chúng ta thấy rằng đó là nơi tuyệt vời nơi họ đã có sự nhảy
múa trên đường phố, phụ nữ cởi y phục của họ một cách vô đạo
đức, và đại loại như vậy, giống như vũ thoát y. Dĩ nhiên, đó là
sự tiêu khiển công cộng của họ trong thời đó, bây giờ nó xảy ra
hằng ngày. Chỉ cần để thời tiết nóng lên, và bạn không phải đi
đến buổi trình diễn nào. Họ ở trên hết thảy đường phố, bất cứ
nơi nào, dù sao chăng nữa. Thật xấu hổ cho phụ nữ các chị, làm
điều như thế! Các chị không tự xấu hổ sao?
21 Và rồi—và rồi tôi đã nói điều đó với một phụ nữ ở đây, cách
đây không lâu, và cô đó nói, “Ồ,” người đó nói, “Anh Branham
à,” nói, “điều đó, điều đó thì—điều đó chỉ giống như những phụ
nữ còn lại.”
22 Tôi nói, “Nhưng chúng ta không được phép hành động như
những người còn lại. Chúng ta khác hẳn. Chúng ta có một—một
tính cách khác biệt.”
23 Nhắc tôi nhớ vềmột phụ nữ khác, đã nói, “Ồ, Anh Branham,”
người khác nói, “tôi—tôi—tôi không mặc những đồ ngắn ngủn
đó.” Nói, “Tôi mặc quần của đàn ông.”
24 Tôi nói, “Thật tồi tệ.” Ừ! “Đức Chúa Trời đã phán, ‘Thật là sự
gớm ghiếc,’ trong mắt Ngài, ‘cho một người nữ mặc áo quần của
người nam.’” Điều đó hoàn toàn đúng.

Có người nói, “Thôi được, nhưng người ta không may quần
áo nào khác.”

“Họ vẫn làm ra nhữngmáymay và có hàng hóa.”
25 Không có biện hộ. Đó chỉ là những gì ở trong lòng. Đó là điều
tỏ ra cho thấy. Nó—nó tự xác nhận.
26 Và hiện giờ chúng ta thấy, trong thành phố nầy, nó trở nên
suy đồi về mặt đạo đức. Các thầy giảng sợ nói bất cứ điều gì về
nó. Và, nhưng họ có một người nhỏ bé, người già nhỏ bé nầy
đang đến ở trên đồi, đang đến để nói cho họ biết CHÚA PHÁN
NHƯ VẦY, “Hãy làm sạch xứ nầy, nếu không các ngươi sẽ bị đi
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đày làm phu tù.” Và ông đã sống để thấy thời đại của lời tiên tri
của mình được ứng nghiệm. Ông đã nói tiên tri trong thời của
Giê-rô-bô-am Đệ Nhị, mà dù sao đi nữa, chỉ là một người bị xã
hội ruồng bỏ; ông—ông đã ủng hộ các dân tộc khác. Và—và A-
mốt nhỏ bé nầy đã nói tiên tri và nói cho họ biết, ông nói, “Chính
Đức Chúa Trời mà các ngươi tuyên bố hầu việc, Ngài sẽ hủy diệt
các ngươi.” Và Ngài đã làm thế.

27 Và nếu Tiếng của Ngài sẽ ở đây tối nay, tại…tại Birmingham,
nó sẽ tuyên bố giống như vậy với các giáo hội. “Chính Đức Chúa
Trời mà các ngươi tuyên bố hầu việc, sẽ hủy diệt các ngươi ngày
nào đó.” Tôi không đang nói với hội chúng nầy ở đây. Những
băng ghi âm nầy đi khắp thế giới. Vậy thì, nên nhớ, điều đó
là đúng.

28 Rồi ông nhận thấy, khi ông vào thành phố, mà ông…mọi thứ
nầy, tôi tự hỏi ông phải cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tình trạng
đồi bại đó của dân sự Đức Chúa Trời, là những người mà ông đã
được sai đến.

29 Tôi tự hỏi chúng ta có tiếp nhận ông lúc nầy không? Nếu ông
đi vào, chúng ta sẽ—chúng ta sẽ hợp tác với ông không? Chúng
ta sẽ cho ông điều tốt nhất của—của mình không? Chúng ta sẽ
quan tâmđến ông không? Chúng ta sẽ ăn nănnếu ông bảo chúng
ta nên trở lại với Lời của Đức Chúa Trời và làm theo như Ngài
đã phán làm không?

30 Tôi tự hỏi các chị em chúng ta sẽ làm gì về các mái tóc ngắn
bồng bềnh của họ? Họ sẽ để cho tóc mình dài lại, nếu A-mốt đến
không? Ông sẽ rao giảng điều đó, và tôi đang nói với anh chị em
điều đó, bởi vì đó là Lời của Chúa.

31 Tôi—tôi tự hỏi nếu các ban ngành của—nếu các ban ngành
của chúng ta đưa ra các chấp sự, kết hôn ba hay bốn lần, và—và
đại loại như thế, và cố gắng trở thành những chấp sự, tôi tự hỏi
nếu tất cả những điều nầy, tôi tự hỏi ông sẽ làm gì với một người
đàn ông mà để vợ mặc quần đùi và đi ra phố ngoài đó, và đưa
mắt ngoài sân, ở ngoài sân, khi đàn ông đi ngang qua? Tôi tự hỏi
ông sẽ nói gì với người như thế?
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32 Chắc chắn ông sẽ làm nổ tung nó với tất cả điều đó ở trong
ông, vì ông có CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, và ông không thể làm gì
khác ngoài điều đó. Ông thấy họ trong thời đó cómột chứng bệnh
tồi tệ, chứng quên thuộc linh, và điều đó hoàn toàn chính xác với
những gì chúng ta có ngày hôm nay.
33 Vậy thì, làm sao ông biết điều gì sắp xảy ra? Làm sao A-mốt
biết? Trước tiên, ông làmột đấng tiên tri. Và, điều kế tiếp, ôngbiết
căn bệnh được chẩn đoán là gì, và ông biết kết quả là gì.
34 Nếu một bác sĩ nhìn vào khối u ác tính và thấy rằng khối u
ác tính đó đã bén rễ, thì ông biết không có gì ngoài sự chết. Chỉ
thế thôi, trừ khi Đức Chúa Trời làmđiều gì cho nó.
35 Thếđấy, khi anh emnhìn vàomột thànhphố, và anh emnhìn
xem một dân, anh em nhìn xem một giáo hội, và nhìn xem một
dân sựmà sống cách xa Đức Chúa Trời, không có gì để chẩn đoán
ngoài một điều, “Tội lỗi! ‘Và tiền công của tội lỗi là sự chết.’ Nó
đang chết dần.” Các chẩn đoán chứngminh nó là gì. Anh em thấy
đó, khi dân sự cách xa Đức Chúa Trời và không muốn lắng nghe
Lời, không có sự hammuốn Lời nữa, thì có một chẩn đoán bệnh
cho nó, “‘Linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết.’ Sự vô tín sẽ
phân cáchngươi với Đức ChúaTrời.” Điều đóhoàn toànđúng.
36 Điều đó, ông đã biết chứng bệnh là gì, kết quả như thế nào
khi thấy căn bệnh của—của tội lỗi trong thành phố.
37 Bây giờ, chứng mất trí nhớ nầy, chúng ta được nói nó là
một—một—một…khiến anh em trở nên tới một chỗ mà anh em
không thể xác nhận chính mình. Vậy thì, đó là điều bất thường.
Nó không xảy ra quá thường xuyên, nhưng những nguyên nhân
là từ cú sốc. Chính là người nào đó thậm chí không biết họ là ai.
Anh em tìm thấy điều đó từ chiến tranh, đôi khi, những người
línhmắc phải nó. Thỉnh thoảng nhiều ngườimắc phải. Điều khác
nữa gây ra nó, là sự lo lắng. Sự lo lắng sẽ gây ra điều đó.
38 Lo lắng không có ích lợi gì với nó, chút nào. Vâng, chỉ—chỉ—
chỉ cần bỏ qua sự lo lắng, và tiếp nhận đức tin.
39 Người nào đó nói, “Ồ, vậy thì, nếu anh bị bắn sáng nay thì
sao, anh sẽ không lo lắng à?”

Tôi đáp, “Không, đừng nghĩ vậy.”
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“Tại sao?”

Tôi đáp, “Lo lắng không làm được gì ngoài việc làm cho tôi
tệ hại hơn.”

“Vậy thì, nó sẽ ích lợi gì để có đức tin?”

Tôi nói, “Nó có thể giải cứu tôi.” Và đúng thế, xemđấy.

40 Quá lo lắng không có ích, chút nào, nhưng đức tin có mọi
điều tốt lành. Hãy tin!

Vậy thì lo lắng đôi khi gây ra điều đó.

41 Và điều khác nữa mà gây ra nó giữa dân sự, là trở nên lưỡng
lự giữa hai quan điểm. Điều đó sẽ gây ra chứng quên. Và nó đưa
bạn đến chỗ mà bạn—bạn, trên thực tế, những gì bạn đã làm,
bạn đã mất lý trí. Bạn mất trí. Bạn không thể làm…Bạn không
biết mình là ai. Bạn không thể nhận biết chính mình. Bạn có thể
đi dạo quanh, ăn uống và mọi thứ, nhưng, bạn, bạn vẫn không
thể nhận diện chính mình. Bạn đã có nền giáo dục uyên thâm,
bạn có thể…cũng nền giáo dục đó bạn đã có, nhưng bạn không
biết nó đến từ đâu, bạn không biết mình là ai, bạn thuộc về nơi
nào. Đó là chứngmất trí nhớ, chúng ta đượcnói chobiết nhưvậy.

42 Chúng ta được xác nhận với gia đình của chúng ta, trong đời
sống nhân loại nầy, bằng hôn nhân. Và với những người vợ của
chúng ta, chúng ta kết hôn, và gia đình chúng ta được nhận diện
bằng sự kết hợp của—của—của hôn nhân chúng ta. Và thế thì,
điều để suy nghĩ, nếu điều khủng khiếp nầy sẽ xảy đến với bạn
và bạn sẽ không thể nhớ ra mình đã kết hôn với ai, ai là vợ của
bạn, con cái của bạn ai, ai là chamẹ của bạn, ai là láng giềng của
bạn? Đó sẽ làmột—một điều khủng khiếp.

43 Thế thì chúng ta được xác nhận, lần nữa, có thể nhận diện
chính mình trong nhân loại, bằng sự có trí thông minh và—và
được phân biệt với đời sống động vật. Con vật không thể suy
nghĩ, nó chỉ hành động tương tác bằng âm thanh. Nó không có
linh hồn. Và, nhưng, chúng ta là đời sống động vật. Điều gì làm
chúng ta khác biệt…Chúng ta là những động vật có vú, nhưng
điều gì…Một động vật có vú là con vật có máu nóng, và chúng
ta có nét đặc trưng của động vật. Nhưng điều làm chúng ta khác



CHỨNG QUÊN THUỘC LINH 9

biệt, là chúng ta được xác nhận bằng việc có một linh hồn, một ý
thứcmànói cho chúng ta biết điều gì đúng hay sai.
44 Vậy thì có một trường hợp, khi anh emmắc chứng hay quên
nầy, anh em có thể giống như Nê-bu-cát-nết-sa, đó là, người mà
đã có lần tự tôn mình lên, và Đức Chúa Trời đã để cho ông nghĩ
ông là một con vật. Và ông đã sống ngoài đồng vắng và—và ăn
cỏ giống như con bò. Và—và tóc của—của ông dài xuống thân
thể ông, giống như lông chim ưng, và ông đã trở nên tấm lòng
của một con thú ở trong ông. Hiểu không? Đó là chứng quên
bởi vì ông đã quên mình là vua. Ông đã quên rằng ông là một
con người. Và ông nghĩ mình là thú vật, vì vậy ông đã hành động
giốngnhưmột con vật, vì ông đã quên ông làmột conngười.
45 Điều đó rất dễ dàng, ngày nay. Và chúng ta, đôi khi, quên Hội
thánh Đấng Christ là gì. Chúng ta hành động như thế gian. Điều
đó cho thấy rằng chúng ta đã mắc chứng quên thuộc linh, bởi vì
anh em không hành động giống như Cơ-đốc nhân. Anh em hành
động giống như thế gian. Anh em tiếp nhận tấm lòng của thế
gian, và nó gây ra chứng bệnh nầy.
46 Ở đây chúng ta—chúng ta thấy rằng Y-sơ-ra-ên đã tiếp xúc,
đã tiếp xúc với thế gian, và nó rơi vào vết xe đổ nầy. Và đấng tiên
tri nầy được sai tới để đào họ ra khỏi nó, nếu ông có thể, và để
nói cho họ biết. Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài, đã chọn Y-sơ-
ra-ên từ tất cả các chủng tộc còn lại trên đất. Ân điển đã làm điều
đó. Ngài đã ban cho họ những vùng đất được chọn. Ngài ban cho
họ nhà cửamà họ không bao giờ phải xây. Đức Chúa Trời đã làm
điều đó, đã chọn họ. Ngài ban cho họ những nông trại mà họ
không hề mua. Ngài—Ngài đã ban cho họ, Ngài đã ban cho họ
lương thực mà họ không hề trồng. Ngài ban cho họ những giếng
nước mà không hề đào. Ngài ban cho họ những chiến thắng mà
họ không hề giành được. Ngài ban cho họ ân điển mà họ không
hề đáng hưởng. Đức Chúa Trời đã làm điều đó bởi ân điển Ngài
dành cho dân này, Y-sơ-ra-ên, dân được tuyển chọn của Ngài,
yêu quí của Ngài.
47 VàNgài đã phán, trongKinhThánh, “Ngài thấynó trongđồng
ruộng, như cô gái nhỏ đang ngồi trong trong máu của chính
mình, và Ngài đã rửa nó và làm cho sạch nó, và những gì Ngài đã
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làm. Nhưng sau khi Đức Chúa Trời đã tỏ ra hết những sự thương
xót nầy với nó, và nó trở nên giàu có,” nó mắc chứng bịnh quên,
hội chứng quên, “và nó đã quên hết thảy những thứ nầy đến
từ đâu.”

48 Tôi nghĩ đó là hình ảnh của Hoa Kỳ, năm 1964. Nó đang chịu
cùng chứng bịnh đó. Chúng ta là những giáo hội lớn đầy quyền
lực. Chúng ta làmột dân lớn, hùngmạnh. Chúng ta có hàng triệu,
và chúng ta quên những thứ nầy đến từ đâu.

49 Họ đã mắc một ca bệnh tồi tệ đó. Sau khi Đức Chúa Trời đã
đối xử tốt với họ, và mang họ lên từ hết thảy các xứ dân ngoại
giáo, và làm cho họ thành một dân riêng biệt, đã phân rẽ họ cho
chính Ngài. Ngài phán, “Ngài đã mang cây nho ra khỏi đất nước
nọ và trồng nó qua một đất nước khác, và Ngài đã sửa soạn cho
nó kết trái và sai quả như thế nào, nhưng cây nho đã quênnhững
ơn phước của nó đến từ đâu.”

50 Dân sự của Đức Chúa Trời cũng vậy, trong những ngày sau
rốt nầy, đã quên lời chứng về việc làmmột Cơ-đốc nhân có nghĩa
là gì. Lại lần nữa, chứng quên nầy đã đến trên dân sự. Họ không
thể nhận diện chính mình.

51 Họ, họ đã quên hết về Điều đó. Họ đã quên sự thánh khiết
của Ngài. Họ đã quên luật pháp của Ngài. Những người nữ đang
sống giống như những phụ nữ còn lại.

52 Hội thánh của Đức Chúa Trời và dân sự Ngài luôn luôn là,
“Một dân được biệt riêng ra, một—một dân được gọi ra, một dân
đặc biệt, một dân thánh, một chức tế lễ hoàng gia; dâng của lễ
thiêng liêng lên Đức Chúa Trời, là bông trái của môi miệng họ,
dâng sự ngợi khen cho Danh Ngài.” Đức Chúa Trời đã gọi Hội
thánh Ngài và phân rẽ Nó khỏi thế gian, vì chính mục đích đó.
VàNgài ban chonó luật pháp, vàNgài, Nó, phải được thánhkhiết.
Ngài phán, “Ta là thánh, và các ngươi phải nên thánh, và không
có sự thánh khiết thì không người nào sẽ thấy Đức Chúa Trời.”
Đức Chúa Trời đã phán điều đó, chính Ngài.

53 Và Ngài đã gọi những người nầy là kiểu của dân sự nầy,
nhưng họ đã quên điều đó. Họ đã quên luật pháp Ngài, và họ đã
quênđạođức củamình. Phụnữởngoài đườngphố, nhữngngười
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đàn bà Y-sơ-ra-ên ở ngoài đó,mỗi người trôngmong được—được
thọ thai bởi Đức Thánh Linh, để sanh ra ĐấngMê-si, và rồi hành
động như thế. Tính cách của họ thật kinh khủng.
54 Tôi muốn ngừng ở đây một chút, để nói điều giống như vậy
cũng ở giữa dân sự chúng ta, ngày nay, những người tự xưng
là Cơ-đốc nhân. Tính cách của họ, nếu như anh em thật sự
nhận biết!
55 Lần nọ, ở miền Nam. Tôi đã đọc một câu chuyện từ dưới
đó, nơi mà khi họ thường có những người nô lệ. Họ đem những
người đó và bán ngoài chợ, giống y như anh em bán xe hơi đã
dùng rồi. Và rồi cómột ngườimua, ngườimôi giới, sẽ đếnvà chọn
lấy những người nô lệ nầy và đổi chác họ, và thật giống như anh
em bán chiếc xe hơi hay cái gì đó.
56 Và những người nô lệ nầy bị đem đi cách xa quê nhà của họ.
Họ ở Phi Châu. Người Nam Phi gốc Hà Lan đã bắt cóc họ, mang
họ qua đây đến những hòn đảo, và rồi lén đưa họ vào nước Hoa
Kỳ và bánhọ làmnô lệ, từ xứ Jamaica và các vùng lân cận.
57 Vậy chúng ta thấy rằng những người đó buồn bã. Họ đã bị
bắt cóc đưa đi xa cách quê nhà của họ. Họ bị kẻ thù đem đi, và
họ buồn bã. Họ sẽ không bao giờ thấy chồng của họ nữa, hay vợ
của họ nữa, cha mẹ của họ, con của họ nữa. Họ đã hoàn toàn…
Người ta đã quất họ, bằng những roi da, để cho họ làm việc, vì
họ là những người buồn bã.
58 Và ngày nọ, một người môi giới đến một đồn điền kia, ông
thấy một đám nô lệ đang làm việc ở ngoài đó. Và ông—ông ta đi
vào và đã hỏi người chủ, nói, “Ông có bao nhiêu nô lệ?”

Nói, “Khoảng một trăm.”

Nói, “Có người nào ôngmuốn trao đổi hoặc bán không?”

Ông ấy đáp, “Có.”

Nói, “Cho tôi xem qua họ.”
59 Và ông ta đi ra ngoài đồng và xem họ, và ông thấy họ bị
đánh bằng roi vọt khắp nơi. Và sau một lát, ông thấy một thanh
niên không bị họ đánh. Người ấy ưỡn ngực ra và ngước cằm lên;
không phải quất vào anh ta. Vì thế ngườimôi giới nói, “Tôimuốn
mua nô lệ đó.”
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Và chủ đáp, “Nhưng không bán anh ta.”
60 Ông ta nói, “Ồ, người nô lệ đó có gì khác?” Nói, “Người nô lệ
đó là sếp của những người còn lại sao?”

Ông ấy đáp, “Không, anh ta chỉ làmột nô lệ.”

Ông ta nói, “Ồ, có lẽ ông nuôi anh ta khác hơn những
người kia.”

Ông ấy đáp, “Không, anh ta ăn trong bếp với những nô
lệ kia.”
61 Ông ta nói, “Thế thì, điều gì khiến anh ta khác biệt với những
người còn lại?”
62 Ông ấy đáp, “À, tôi cũng tự hỏi điều này, trong một thời gian
dài. Nhưng ngày nọ tôi đã học biết, rằng, ở quê nhà của anh ta,
cha anh ta là vua của cả bộ lạc. Và mặc dù anh ta là một người
ở nước ngoài, và xa cách quê nhà, tuy nhiên anh ta biết mình là
con của vua, và anh—anh ta cư xửnhư con của vị vua.”
63 Tôi nghĩ, “Nhưng,mà, nếumột người da đen đến từ Phi Châu,
và biết cha mình là tộc trưởng và vua của bộ lạc, thì một Cơ-đốc
nhân được tái sanh, một người nam hay nữ, mà biết Cha chúng
ta là Vua của Thiên đàng trong sự Vinh hiển nên làm gì nữa!”
Chúng ta nên cư xử như những người nam và người nữ Cơ-đốc.
Chúng ta nên hành động giống như thế, ăn mặc giống như thế,
nói chuyện giống như thế, sống giống như thế. Mặc dù chúng ta
là khách lạ, tuy nhiên chúng ta là con cái của Vua. A-men.
64 Bản chất của chúng ta, sự đồi phong bại tục của chúng ta
trong thời đại mà chúng ta đang sống hiện nay! Y-sơ-ra-ên rơi
vào vết lún tương tự và cũng vô đạo đức. Họ đã quên luật pháp
củaĐức Chúa Trời, “Các ngươi chớ phạm tội tà dâm, và các ngươi
chớ ham muốn vợ kẻ lân cận ngươi,” và vân vân. Họ đã quên
những luật lệ đó. Họ—họ—họ không muốn có nó nữa. Và họ—
họmuốn—giống như những dân còn lại của thế gian, giống như
giáo hội đã có ngày nay.
65 Một thời, Y-sơ-ra-ên, lúc họ khởi đầu, đã muốn có một vị vua
để cai trị nó. Sa-mu-ên đã bảo họ, đấng tiên tri được sai đến, ông
nói, “Vậy thì ta có bao giờ nói với các ngươi điều gì nhơn Danh
Chúamà không ứng nghiệm chăng?”



CHỨNG QUÊN THUỘC LINH 13

Họ đáp, “Không, không.”

66 “Ta có bao giờ xin các ngươi thực phẩm và tiền bạc, tiền bạc
của các ngươi nữa, để ta sống không?”

67 “Không, ông không bao giờ làm điều đó. Ông không bao giờ
bảo chúng tôi điều gì, Sa-mu-ên à, ngoài những gì ứng nghiệm.
Và ông không bao giờ xin tiền của chúng tôi, để sống. Nhưng, tuy
nhiên, dù sao đi nữa, chúng tôi vẫnmuốn có vua.”

68 Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên, “Hãy nghe theo mọi lời
dân sự nói cùng ngươi. Ầy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi
đâu; bèn là chúng từ chối Ta đó.”

69 Y-sơ-ra-ên đã đi vào tình trạng giống như vậy đó lúc nầy. Họ
không cần đấng tiên tri của Đức Chúa Trời nữa. Họ không cần
các tiên tri. Và nếu một tiên tri đến, và mang Lời đến với họ, và
cố gắng đem họ trở về với Lời, họ sẽ từ chối Nó. Họ luôn làm thế,
trong cách thối nát đó.

70 Khi thế gian và hội thánh tự kết hợp với nhau, thì họ không
muốn điều gì thuộc linh. Họ khôngmuốn CHÚA PHÁNNHƯVẬY.
Họ muốn có những gì họ muốn. Họ muốn có thế gian, và nói họ
là Cơ-đốc nhân; mà sống trong thế gian, và sống với thế gian, và
sống giống như thế gian, mà vẫn cứ xưng nhận là Cơ-đốc nhân.
Anh em biết đấy, sự việc của nó là, chính là chứng quên thuộc
linh. Điều đó chính xác những gì xảy ra. Họ không biết họ là ai.
Họ đã quên những gìmình được cho là làm.

71 Nếu người nào đó ngày hôm nay đến, như thế, sẽ bị khước
từ giống như vậy. Họ đã mắc phải một trường hợp tệ hại về điều
đó, và ngày nay họ cũng vậy. Họ không thể xác nhận chínhmình,
bằng những việc siêu nhiên nữa, bởi vì họ không muốn có điều
đó. Lời, Phúc âm, họ không muốn Nó nữa. Căn bệnh tội lỗi đã
tấn công họ, và họ ưa thích điều đó.

72 Tội lỗi là sự vui thú với tấm lòng chưa cải đạo. Nó trông có
vẻ tốt với tâm trí không biến đổi, nhưng đó là con đường của sự
chết. Không có gì còn lại ngoài sự chết. “Tiền công của tội lỗi là sự
chết,” và anh em phải gặt hái tiền công của mình. Anh em gieo
gió, và bây giờ đang gặt gió lốc.
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73 Những dấu hiệu thuộc linh và sự rao giảng của một sứ giả
được định trước từ Đức Chúa Trời, không hề khuấy động họ nữa.
Những người đàn bà cười nhạo ngay vào mặt họ, và nói, “Tôi
không phải đi nghe thứ vớ vẩn như thế.” Giá như điều đó đã
không lặp lại nữa! Đó là gì? Chứng quên thuộc linh, chính xác là
nó. Họ đã quên rằng Đức Chúa Trời và Lời Ngài giống nhau, và
Ngài không thể thay đổi Nó.
74 Nếu có tiên tri dấy lên trong thời của họ và cho một dấu lạ
thuộc linh, một tiếng nói thuộc linh, và ban cho tiếng của Đức
Chúa Trời đằng sau đó, họ chỉ cười Nó và chế nhạoNó.
75 Anh em biết người xưa nói, “Những kẻ ngu dại bước đi với
những đôi giày đóng đinh đầu to mà các Thiên sứ sợ giẫm lên.”
Đó là những gì chứng quên thuộc linh nầy làm. Nó khiến cho
nhiều người đi tới chỗ họ không còn có cảm giác bên trong của
họ. Họ khôngmuốn điều gìmà là thuộc linh.
76 Chẳng hạn một buổi nhóm thuộc linh thật, ở đó Đức Thánh
Linh đang chữa lành người đau và phân biệt rõ những ý tưởng
trong lòng, và đưa điều đó vào giữa tất cả các giáo hội, chỉ một
đại hội đồng ở ngoài sân vận động nầy, và xem điều gì sẽ xảy ra.
Trong vài phút, mọi người sẽ đứng dậy và bước ra. Họ chẳng có
liên quan gì với nó. Họ chẳng muốn quan hệ gì với điều đó. Họ
muốn lắng nghe người học thức nào đó nói chuyện.
77 Nhưng khi đến với Quyền năng của Đức Chúa Jêsus Christ,
và sự sống lại của Ngài, và Đức Thánh Linh, họ không muốn
liên quan gì với Điều đó, bởi vì điều đó kết tội họ. Nó khiến họ
nóng cháy lại với điều mà họ nên biết. Không trừng phạt nào,
dĩ nhiên, là dễ chịu cho một thời gian. Nhưng, điều đó, nếu anh
em đầu phục nó, nó—nó mang lại kết quả ăn năn. Vì thế chúng
ta thấy, khi hội chứng quên thuộc linh nắm giữ dân sự, thì họ—
họ ở trong tình trạng tệ hại. Bây giờ chúng ta tìm thấy hiện nay
cũng giống vậy. Vậy thì tôi muốn…
78 Anh chị em phải được xác nhận. Nơi nào đó, anh chị em phải
tỏ ra. Đời sống của anh chị em phải tỏ ra, tối nay, nơi mà anh chị
em được xác nhận. Anh chị em được xác nhận hoặc trong Đấng
Christ hoặc ở ngoài Đấng Christ. Anh chị em không được lừng
khừng. Không có chuyện như một người say rượu tỉnh táo như
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vậy. Không có con chim trắng đen. Anh chị em hoặc được cứu
hoặc không được cứu. Anh chị em là thánh đồ hoặc là tội nhân,
cái này hay cái kia, và thái độ thuộc linh của anh chị em hướng
về Lời Đức Chúa Trời xác nhận chính xác chỗ anh chị em đang
đứng. Đúng!

79 Lời Đức Chúa Trời, đã chứng thực, đã chứngminh rằng phép
báp-têm bằng Đức Thánh Linh là thật giống hệt như nó đã từng
xảy ra vào Ngày Lễ Ngũ tuần hay bất cứ lúc nào khác. Và Đức
Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
hề thay đổi. Và thái độ của anh chị em hướng đến Điều đó xác
nhận anh chị em có chứng quên thuộc linh, hay không. Đúng
thế. Cho dù anh chị em là chấp sự, hay thậm chí là thầy giảng,
thì điều đó không làm cho…Vâng, họ cũng hiểu điều đó. Vì thế
chúng ta thấy, nó lây lan và đụng đến toàn bộ sự việc. Bây giờ
chúng ta chú ý.

80 Bây giờ, là một người Mỹ. Là người Mỹ, tôi phải được xác
nhận với đất nước của tôi. Bay giờ hãy nghe kỹ. Là một người
Mỹ, khi tôi được sanh ra ở đây trong đất nước nầy, tôi trở thành
một công dân, và tôi được xácminh với dân tộc nầy. Tất cả những
gì nó có, tôi có. Tất cả điều nó đã có, tôi có. Vì tôi được xác nhận
là một người Mỹ, thế thì tôi phải nhận lấymọi sự hổ thẹn của nó,
mọi vinh quang của nó. Bất kể nó là gì đi nữa, tôi là như vậy, bởi
vì tôi được xác nhận với nó. A-men. Tôi muốn anh chị em hiểu
được điều đó. Tôi được xác nhận như là một công dân nước Mỹ,
thế thì tất cả những gì nó đã có, tôi có. Tất cả điều nó hiện có,
tôi có. Tôi phải là một phần của nó. Tôi phải có…nếu tôi là một
công dân Mỹ, tôi là một phần của nước Mỹ. Và tất cả điều mà nó
có, tôi có.

81 Tôi không bao giờ được quên điều nầy. Nếu tôi vẫn muốn là
một công dân Mỹ chính cống, tôi phải nhớ rằng tôi là những gì
dân tộc tôi có, vì tôi được xác nhận với dân tộc của tôi. Quên nó,
hay—hay là…Để chiến đấu cho nó, hay để chết cho nó, hoặc là
để ủng hộ cho mọi điều nó ủng hộ, tôi phải ủng hộ nó. Những gì
dân tộc tôi có, thì tôi có. Những gì nó ủng hộ, tôi ủng hộ. Là người
Mỹ trung thành, tôi sẽ sẵn sàng chết cho nó, chiến đấu cho nó,
ủng hộ nó, làm bất cứ điều gì có. Tôi là một phần của nó. Anh chị
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em không thể lấy nó đi mà không có tôi. Khi anh chị em nói điều
gì đó chống lại nó, là anh chị em nói chống lại tôi, vì tôi là một
người Mỹ. Nói điều đó chống lại anh chị em, như là người Mỹ,
và những gì họ nói chống lại nước nầy, thì họ chống lại anh chị
em, vì anh chị em là một phần của nó. Anh chị em đừng bao giờ
quên điều đó; khi anh chị em quên, thì anh chị em có hội chứng
quên, chắc chắn vậy.

82 Và, nên nhớ, anh chị em không phải là công dân Mỹ nữa khi
anh chị em không thể trở nênmột phần của nó. Anh chị em phải
trở nên. Những gì nướcMỹ có, anh chị em cũng phải có. Tôi phải
là những người dự phần của nó. Đây là đất nước tôi, tôi phải
là người dự phần của nó. Những gì nó có, tôi có. Đấy, những gì
nó đã có, tôi có. Cho dù nó đã là gì đi nữa, tôi vẫn có những gì
nó đã là.

83 Làmột người Mỹ, tôi đặt chân lên Plymouth Rock, với nó, với
những người đi trước. Tôi phải làm điều đó; tôi là một phần của
nó. Tôi đã cưỡi ngựa với Paul Revere, để cảnh cáo nó về những
sự nguy hiểm của nó. Nếu tôi là người Mỹ thực sự, tôi đáp xuống
Plymouth Rock. Tôi đã cưỡi ngựa với Paul Revere, để cảnh báo
nó về nguy hiểm của nó. Anh chị em biết tôi đangmuốn nói điều
gì bây giờ không?

84 Tôi đã vượt qua Delaware băng giá, với George Washington,
với những người lính đi chân trần của ông. Tôi đã ở đó, vì tôi
được xác nhận với dân tộc nầy. Những gì ông đã làm ở đó đã có
phần của tôi; những gì tôi làm hiện giờ là một phần của ông. Tôi
đã được xác nhận vớiWashington, ở Delaware.

85 Tôi đã đứng với Stonewall Jackson, khi sự chênh lệch rất lớn
chống lại ông, và họ hỏi, “Làm sao ông có thể đứng như bức
tường đá, khi lợi thế ở phía quân thù?” Anh chàng trẻ tuổi có
đôi mắt xanh đó bẽn lẽn hất bụi gót giày của mình, và nói, “Tôi
không bao giờ uống nướcmà không cảm ơn Đức Chúa Trời Toàn
Năng vì điều đó.” Tôi phải đứng như bức tường đá với anh ấy.
Tôi đã đứng đó với Stonewall Jackson. Là người Mỹ, tôi được xác
nhận với ông và chỗ đứng của ông. Băng qua Delaware! Những
trận chiến ác liệt!
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86 Tôi đã kéo cờ lên. Tôi đã ở với họ khi họ kéo lá cờ trên đảo
Guam. Sau khi hàng ngàn línhMỹ dâng hiến đời họ, và khi nhóm
ít người đó chạy lên đấy và tung cờ lên, tôi đã được xác nhận lúc
lá cờ đó đang được kéo lên; mỗi người trong chúng ta đã ở đó.
Tất cả những công dân nước Mỹ đã được xác nhận với lá cờ đó
đang treo trên đảo Guam. Khi tôi nghe họ đặt lá cờ lên đó, nước
mắt chảy xuống đôi má tôi. Đó là tôi. Đó là anh chị em. Đó có
nghĩa là tất cả chúng ta, khi chúng ta được xác nhận ở đó với
điều ấy.
87 Tất cả những gì nó có, thì tôi có. Tất cả vinh quang của nó là
vinh quang của tôi. Tất cả sự xấu hổ của nó là sự xấu hổ của tôi.
Nếu nó đã làmnhững việc đáng xấu hổ, thì tôi sẽ phải nhìn chằm
chằmnó…chịu sỉ nhục của nó. Nếu nó nhận lãnh vinh quang, tôi
nhận lãnh vinh quang với nó, bởi vì tôi được xác nhận với nó.
Vậy thì, để được xác nhận, người Mỹ phải chịu tất cả sự hổ thẹn
của nước Mỹ, mọi vinh quang của nước Mỹ, tất cả nó đã từng
có. Mọi điều nó có, hay những gì nó sẽ có, anh chị em được xác
nhận với nó.
88 Vậy thì, để là một Cơ-đốc nhân chân thực, anh chị em phải
giống như vậy. Chúng ta không muốn quên điều đó. Tất cả
những gì Ngài có, tôi được xác nhận với Ngài. Tôi được xác nhận
với Ngài.
89 Để ý, và Ngài ở trong tôi, và tôi ở trong Ngài. Để ý, thế thì,
mỗi Cơ-đốc nhân mà là Cơ-đốc nhân—Cơ-đốc nhân chân thật,
đã ở với Ngài, “Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau và
các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng, trước khi có nền
tảng của thế giới.” Chúng ta đã được xác nhận trong những lãnh
vực bất tử với Đức Chúa Trời, hàng chục triệu năm trước khi thế
giới được hình thành. Tôi đã ở đó với Ngài. Nếu tôi có Sự sốngĐời
đời, tôi đã ở đó với Ngài. Tôi đã được xác nhận với Ngài, “Trong
khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai Đức Chúa
Trời cất tiếng reo mừng.”
90 Tôi đã ở với Ngài khi Ngài kêu gọi Áp-ra-ham ở lúc—lúc bảy
mươi lăm tuổi, và vợ ông được sáu mươi lăm, và phán họ sẽ có
con. Tôi đã ở với ông khi ông tuyên bố quan điểm của mình dựa
trên CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, “Tôi sẽ có con.” Tôi đã đứng với ông.
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Mỗi Cơ-đốc nhân khác đã đứng với ông. Tôi đã đứng với ông khi
những thử thách đến với ông. Tôi đã ở với ông khi ông đi lên đỉnh
núi, để dângY-sác. Tôi đã ở với ông khi chiên đực ấy xuất hiện.

91 Tôi đã ở với Giô-sép khi ông bị các anh emmình chối bỏ, bởi
vì ông thiêng liêng và những người còn lại thì xác thịt. Tôi đã ở
với ông khi ông biết sự sỉ nhục ông phải chịu bởi các anh em của
chính mình. Những gì ông đã có, tôi có. Những gì tôi có, ông đã
có. “Vì chúng ta hết thảy đều là một trong Chúa Cứu Thế Jêsus.”
Tôi đã ở với Giô-sép trong hang động, mồ mả của ông. Tôi đã ở
với ông khi ông đi tới bên tay hữu của Pha-ra-ôn. Anh chị em
phải được xác nhận với ông.

92 Tôi đã ở với Gia-cốp đêm đó, khi ông vật lộn suốt đêm với
Thiên sứ. Tôi đã vật lộn, chính tôi. Tôi biết những gì ông đã trải
qua. Vì thế tôi đã vật lộn với Gia-cốp cùng lúc với ông, vì tôi là
anh em của ông.

93 Tôi đã ở với Môi-se khi ông đi xuống xứ Ê-díp-tô. Tôi đã ở với
Môi-se ở bụi gai cháy. Nếu anh chị em là Cơ-đốc nhân, anh chị
em được xác nhận với họ là những nhân vật Kinh Thánh. Đừng
quên điều đó! Tôi đã ở vớiMôi-se khi tất cả dân sự quay lại chống
nghịch ông. Tôi đã ở với Môi-se khi ông vượt qua Biển Đỏ. Khi
ông giơ tay lên và bước về phía trước, và Biển Đỏ đã mở ra, tôi
được xác nhận trong Đấng Christ ngay lúc ấy, và tôi đã được ở
với Môi-se vào giờ đó.

94 Bất kể điều gì mỗi Cơ-đốc nhân đã có, bất kể điều gì những
tín hữu đã có, mọi tín hữu hiện giờ được xác nhận với cùng con
người đó. Bất kể nó là gì đi nữa, anh chị em phải được xác nhận.
Đừng quên điều đó. Khi anh chị em làm thế, anh chị em bị hội
chứng quên thuộc linh; anh chị emđã quênmình là ai.

95 Bây giờ được xác nhận với ông, với Môi-se, khi ông vượt
qua biển.

96 Tôi đã ở với Ê-li trong thời A-háp, khi họ phải chọn lựa họ
sẽ hầu việc ai, Đức Chúa Trời hay Ba-la-am. Chúng ta đã ở với
người trên núi Cạc-mên, khi người phải đưa ra sự lựa chọn nầy,
vì chúng ta được xác nhận trong Thân thể của cùng Đức Chúa
Trời mà người đã được xác nhận ở trong. Vậy nếu chúng ta được
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xác nhận trong Thân thể đó, thì chúng ta phải nhớ chúng ta đã
ở đó với người. Đúng thế.

97 Vậy thì, tôi đã ở với Đa-vít, khi ông bị chối bỏ bởi chính anh
em của mình. Tôi đã ở với Đa-vít; anh chị em cũng vậy, nếu anh
chị em là Cơ-đốc nhân. Anh chị em phải được xác nhận trong sự
chối bỏ của ông.

98 Tôi đã ở với những người Hê-bơ-rơ, trong lò lửa hực, khi
ngọn—ngọn lửa không thể đốt cháy họ bởi vì sự Hiện diện của
Người thứ tư.

99 Tôi đã ở với Đa-ni-ên, trong hang sư tử. Tôi đã được xác
nhận ở trong đó, khi Thiên sứ của Đức Chúa Trời xác nhận ông
trong đó.

100 Tôi chắc chắn đã ở với Ngài tại Đồi Sọ. Tôi phải được xác
nhận đã ở với Ngài tại Đồi Sọ. Tôi phải được ở đó tới chỗ, mà,
tôi cũng không những được xác nhận với Ngài tại Đồi Sọ, mà tôi
còn chết với Ngài ở Đồi Sọ. Mỗi Cơ-đốc nhân phải chết với Ngài
tại Đồi Sọ. Nếu anh chị em không chết với Ngài tại Đồi Sọ, anh
chị em không thể được thuộc về Ngài. Tôi đã ở đó khi Ngài chết.
Tôi đã chết với Ngài. Và rồi tôi đã ở với Ngài khi Ngài sống lại từ
kẻ chết. Tôi đến với Ngài vào buổi sáng Phục sinh, trong sự sống
lại. Bất cứ điều gì Ngài đã làm, tôi đã ở ngay đó với Ngài; mọi tín
hữu cũng giống như vậy.

101 Và hiện nay tôi được ngồi với Ngài trong các Nơi trên Trời
trong Chúa Cứu Thế Jêsus, với tất cả quyền năng của âm phủ bị
chinh phục, qua Ngài. Mọi tín hữu Cơ-đốc được ngồi giống như
vậy, vì anh chị em phải được xác nhận.

102 Vậy thì tôi thấy được chính mình, trong những ngày sau rốt
nầy, với nhiều Cơ-đốc nhân đang tin, được xác nhận trong chức
vụ của Ngài. “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
hề thay đổi.” Tôi thấy được chính mình, trong thời đại nầy, được
xác nhận trong chức vụ của Ngài. Anh chị em tìm thấy chính
mình cách đó, tin điều đó, bước đi với nó không? Để ý, các công
việc Ngài đã làm, Ngài đã phán người tin sẽ làm như vậy. “Các
công việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Thế thì anh em có
thể được xác nhận với Ngài không? Thế thì khi sự sỉ nhục đến
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trên Lời, anh em có thể chịu đựng sự sỉ nhục như Ngài đã chịu,
thấy đó, được xác nhận với Ngài không? Tôi đã được xác nhận
với Ngài.

103 Tôi đã ở với Ngài vàoNgày LễNgũ Tuần. Tôi đã ở với cácmôn
đồ ở trên đó, được xác nhận với họ trong phép báp-têmbằngĐức
Thánh Linh.

104 Tôi tự hỏi nếu hội thánh không có chứng quên quá nhiều bây
giờ đến mức họ không, một số người trong họ, thậm chí không
tin vào phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh như vậy. Thấy hội
thánh đã ở đâu không? Một trường hợp rất tệ của chứng quên!
Đấy, họ đã quên rằng đó là Đức Chúa Jêsus Christ ở đó. Họ đã
quên Đức Chúa Jêsus Christ là ai. Họ đã quên. Họ nghĩ Ngài chỉ
làmột—một người lập pháp, haymột đấng tiên tri, hoặc làmột—
một người tốt. Họ đã quên rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Họ quên
rằng Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi. Và hội thánhđã cómột ca tồi tệ về chứng quên thuộc linh. Họ
đãquên tất cả nhữngđiềunầy.Họkhông cònhiểuĐiềuđónữa.

105 Chúng ta phải ở với những môn đồ vào lễ Ngũ Tuần, được
xác nhận với họ. Tôi đã được xác nhận với bài giảng của Phi-e-
rơ vào Ngày lễ Ngũ Tuần, trong Công vụ chương thứ 2. Tôi đã
nghe những gì ông nói. Tôi tin những gì ông nói. Tôi vâng theo
điều ông nói. Bây giờ tôi được xác nhận trong cùng sự việc.

106 Đừng mắc chứng quên thuộc linh. Bởi vì, anh chị em sẽ, anh
chị em sẽ tự xác nhậnmình với điều gì khác. Hãy ở lại sống đúng
với Lời đó!

107 Chúng ta đã ở với Hội thánh khi nó được Đức Chúa Jêsus
Christ ủy thác, trong Công vụ, chương thứ 16. “Hãy đi khắp thế
gian, và giảng Tin Lành chomọi người.” Tôimuốnđược xác nhận
ở đó, “Khắp thế gian, cho mọi người.” “Những dấu hiệu này sẽ
theo những kẻ tin,” có thể được xác nhận trong điều đó.

108 Ồ, vậy thì, anh chị em được xác nhận với điều đó không, hay
anh chị em mắc chứng quên thuộc linh nào đó, mà anh chị em
thấy mình không tin những dấu hiệu kia đi theo những kẻ tin?
Xemđấy, nếu anh chị emkhông tin nó, thì anh chị emmắc chứng
quên thuộc linh, đấy, anh chị em quên rằng Đức Chúa Trời đã
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hứa điều đó. Ngài phán, “Những kẻ tin sẽ có những dấu hiệu
nầy.” Đừng quên điều đó. Anh chị em không thể quên nó mà là
một Cơ-đốc nhânđược. Anh chị emphải được xác nhậnvới nó.

109 Anh chị em phải được xác nhận với Thánh Giăng chương 14,
câu thứ 12. “Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm những công việc Ta làm.”
Đừng quên điều đó. Nếu anh chị em quên, thì anh chị em mắc
chứng quên thuộc linh. Anh chị em đã quên mình là ai. Anh chị
emđã quênnhững lời làm chứng củamình có ý nghĩa gì.

110 Còn thế nào về, Ngài phán, “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta,
và Lời Ta ở trong các ngươi, các ngươi có thể cầu xin mọi điều
mình muốn và điều đó sẽ được thực hiện cho các ngươi”? Anh
chị em được xác nhận ở đó, tin rằng đó là Lẽ thật không? Mác
11, khi Ngài phán, “Nếu các ngươi nói cùng hòn núi nầy, ‘hãy
dời đi,’ mà chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình
nói sẽ ứng nghiệm, thì các ngươi có thể có những gì mình đã
nói.” Anh chị em có thể được xác nhận ở đó, để tin rằng đó là Lẽ
thật không? Nếu không, thì anh chị em đang mắc chứng quên
thuộc linh.

111 Và—và anh chị em quên, anh chị em đã mất sự quân bình
Cơ-đốc của mình. Anh chị em không thể nói mình thuộc về đâu.
Anh chị em nói, “Tôi là tín đồ Giám Lý. Tôi là tín đồ Báp-tít. Đó là
những gì tôi biết về nó. Tôi là người Ngũ Tuần. Tôi là người nầy,
người kia, hay người nọ.” Coi chừng! Đó có thể có nghĩa rằng dấu
hiệu bịnh tật đang hiển hiện trên anh chị em, rằng anh chị em
mắc chứng quên thuộc linh nào đó.

112 Anh chị em nói, “Ồ, Anh Branham, tôi—tôi tin điều nầy, và
tôi—tôi hầu như không…” Vậy thì chờ một chút. Nếu Đức Chúa
Trời đã hứa làm những điều nầy, và phán chúng sẽ xảy ra trong
những ngày sau rốt, và tín điều của anh chị em sẽ giữ anh chị
em tránh khỏi điều đó, đó là dấu hiệu tốt tôi có thể thấy dấu
hiệu bịnh tật trên anh chị em. Đó là chứng quên thuộc linh. Anh
chị em đã quên tự xác nhậnmình với Lời.

113 Anh chị em nói, “Tôi không tin rằng người đau được chữa
lành.” Anh chị emmắc chứng quên thuộc linh.
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114 Anh chị em nói, “Tôi không tin vào phép báp-têm bằng Đức
Thánh Linh.” Chứng quên thuộc linh!
115 Anh chị em nói, “Tôi—tôi không tin rằng Đức Chúa Trời đã
hứa làm những điều nầy trong những ngày sau rốt.” Thế thì
anh em đã nghe một tín điều, hay một giáo lý nào đó, thay vì
Kinh Thánh. Anh chị em mắc chứng quên thuộc linh. Anh chị
em không biết mình thuộc về đâu. Anh chị em đang xưng nhận
là, “một Cơ-đốc nhân,” mà chối bỏ Lời. Mang anh chị em trở lại
ngay với chứng quên thuộc linh lần nữa, đấy, không biết mình
đứng ở đâu. Anh chị emmắc chứng quên thuộc linh. Anh chị em
không thể tự xác nhậnmình bằng lời Kinh Thánh.
116 Anh chị em phải ở với các môn đồ. Anh chị em phải sống với
tất cả các lời Kinh Thánh, với Hội thánh khi nó được ủy thác.
Nhưng, hiện giờ, khi Hội thánh đã được ủy thác, “Hãy đi khắp
thế gian và giảng Tin lành; những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy,”
đó là sự ủy thác của nó. Bây giờ họ có…Đó là sự ủy thác.
117 Nhưng họ đã mắc một ca bệnh nặng về chứng quên thuộc
linh nầy, giống như Ê-va đã mắc phải…trên bà, đi loanh quanh
khắp vườn, ngày ấy. Bây giờ nó giống như Y-sơ-ra-ên, chịu đau
đớn vì cùng một căn bệnh nầy, một sự dị ứng từ thức ăn viện
thần học sẽ cho anh chị em chứng quên thuộc linh. Nhận lấy
thức ăn viện thần học nào đó, và anh chị em sẽ bị dị ứng, và
rồi, trước tiên anh chị em biết, anh chị em sẽ mắc chứng quên
thuộc linh thật tồi tệ. Anh chị em không tin bất cứ điều gì Kinh
Thánh nói.
118 Đó là nan đề với hội thánh ngày hômnay. Đó là nan đề chúng
ta không thể có sự phục hưng ngày nay. Đó là nan đề với dân sự
ngày nay. Họ đã bị đánh thuốc mê vềmọi thứ, và mọi học thuyết
có thể ấp ra, cho đến nỗi họ không biết điều gì là đúng và sai. Một
cách chính xác. Không thể nhớChúa củamình.Nó không thể nhớ
Lời Ngài. Nó không thể nhớ lời hứa.
119 Đó thật sự là nan đề với dân Y-sơ-ra-ên, khi Chúa Jêsus đến.
Họ không thể nhớ, rằng, “Một gái đồng trinh sẽ thọ thai.” Họ
không thể nhớ rằng Môi-se đã nói, “Chúa là Đức Chúa Trời các
ngươi sẽ lập lênmột Đấng Tiên Tri như Ta.” Họ đã bị chứng quên
thuộc linh.
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120 Điều đó hoàn toàn chính xác những gì hội thánh có ngày
nay. Ngài phán, “Sẽ ứng nghiệm trong những ngày sau rốt,” rằng
những điều nầy sẽ xảy ra, rằng chúng ta thấy đang xảy ra, và
hội thánh ngồi như chết hoàn toàn. Đó là gì? Chứng quên thuộc
linh. Chúng ta tự xưng là Ngũ Tuần, và không thể xác nhận, và
không thể tự xác nhận trong Lời khi Nó được rao giảng trong
quyền năng của sự sống lại của Đấng Christ; và Ngài ở đây giữa
chúng ta, thực hiện điều đó, và đang làmchính xác những gìNgài
đã phán sẽ làm. Thế thì, hãy coi chừng, hệ thống giáo phái của
chúng ta khiến chúng ta mắc chứng quên thuộc linh. Chúng ta
đang bị đau. Chúng ta không biết mình thuộc về nơi nào. Người
lấy giấy tờ của mình từ giáo hội nầy tới giáo hội khác, và nhà thờ
nầy, và học thuyết nầy và học thuyết kia. Hiểu không?

121 Những gì chúng ta cần, lần nữa, là A-mốt khác xuất hiện, với
CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Chúng ta sẽ tiếp nhận người không? Gần
như họ đã làm. Họ không bao giờ tiếp nhận người. Họ sẽ không
tiếp nhận người ngày hômnay. Ông hầu như, không thể đưa đầu
vào một nơi nào, để rao giảng. Vậy thì, điều đó hoàn toàn đúng,
bởi vì hội thánhđang chịu đựng với chứngquên thuộc linhnầy.

122 Vậy thì, tại sao? Đức Chúa Trời đã hứa trong những ngày sau
rốt nầy, “Khi Con Người sẽ được bày tỏ,” theo Lu-ca, chương thứ
17, “việc đã xảy đến trong thời Sô-đôm, sẽ xảy đến lần nữa.” Và
nhiều người đã thấy nó thực hiện, và thậm chí một số người
trong họ không tin điều đó. Họ nghĩ đó là thần giao cách cảm.
Họ nghĩ đó là linh quỷ dữ. Đó là gì? Họ đang chịu đau với chứng
quên thuộc linh. Điều đó hoàn toàn chính xác. Họ không thể hiểu
được Chúa. “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi.” Những gì Ngài đã có lúc ấy, thì
Ngài có hiện nay.

123 Nhưng, điều đã xảy ra, thật sự không thể xác nhận chính
mình với Lời nữa. Tại sao? Nó, nó không biết mình là nhà hội
họp hay nó là một hội thánh. Nó không muốn bị gọi là nơi hội
họp, và nó không thể được gọi là một hội thánh; vì, được gọi
là một hội thánh, sẽ tự xác nhận với Đấng Christ. Điều đó cho
thấy chứng quên thuộc linh của nó. Và nó không muốn bị gọi là
một nhà hội họp. Vì thế nó không phải là hội thánh Ngũ Tuần,
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hội thánh Giám Lý, và hội thánh Báp-tít; nó là nhà hội họp Ngũ
Tuần, nhà hội họp Giám Lý, và nhà hội họp Báp-tít, vì nó không
thể được xác nhận với Lời. Và khi Lời được biểu lộ, họ vẫn không
tin Nó. Đó là một căn bệnh, chứng quên thuộc linh. Không thể tự
xác nhậnhọ; họ không biếtmình thuộc về nơi nào. Đúng thế.

124 Nó hoàn toàn chính xác như sự lai giống điều gì đó. Như tôi
thường nói, “Tôi luôn nghĩ một trong những con vật ngu xuẩn
nhất tôi từng thấy là con la.” Thấy đó, nó là sự lai giống. Đấy, mẹ
nó là một con ngựa cái, cha nó là một con lừa, và nó thậm chí
không biết nó thuộc về giống nào. Và điều trước tiên anh chị em
biết, anh—anh—anh—anh chị em có thể gây giống nó và có được
con lừa, và rồi…hay có được con la, nhưng con la không thể gây
giống chínhmình lại. Thấy đấy, nó không thể. Anh chị em không
thể dạy nó điều gì. Nó rất cứng đầu bướng bỉnh. Anh em sẽ không
bao giờ nói điều gì…Anh em có thể đặt cho chúng đôi tai to dài.
Và nó sẽ chờ cho tới ngày dài nhất của đời nó, ngay trước khi nó
chết, để đá anh em. Chỉ thế thôi. Nó luôn chờ đợi điều gì đó để
sấn vào anh em, nếu nó có thể.

125 Và điều đó làm cho tôi nhớ đến nhiều người gọi là Cơ-đốc
nhân lai giống. Họ lai giống hội thánh cho đến nỗi họmắc chứng
quên thuộc linh. Họ không thể tái sanh sản điều gì nữa.

126 Người ta nói về bắp lai. Bắp lai chẳng là gì cả. Nó là thứ dở
nhất anh chị em từng đưa vào miệng mình, bất cứ thứ gì lai
giống. Đó là lý do anh chị em phải lấy những cây nhỏ trong nhà
kính này, và thứ lai giống, và phun thuốc cho nó và chữa bệnh
cho nó và chăm sóc nó. Tại sao? Bởi vì chúng không thể giữ được
những con bọ hung khỏi ở trên chúng.

127 Nhưng một loại thuần chủng, đích thực, anh em không phải
phun thuốc khử trùng trên nó. Tự nó có Sức mạnh bên trong,
để giữ cho những con bọ hung lìa khỏi nó. Đó là điều để giữ cho
những con bọ hung không tin kia lìa khỏi một người có Thánh
Linh chân thật đích thực.

128 Hãy lấymột con la già làmví dụ, và anh emđi đếnnói chuyện
với nó, nói, “Này, cậubé, tamuốnngươi làm điều nầy, điều kia.”
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129 Nó sẽ ngồi đó kêu, “Hô! Hô! Hô!” Đôi tai to vẫy lên vẫy xuống.
Tôi đã thấy nhiều—nhiều người, tự xưng là Cơ-đốc nhân gần
như thế.

130 Anh em nói, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi. Những kẻ tin sẽ có những dấu
hiệu nầy.”

131 “Hô? Tôi tin thời kỳ phép lạ đã qua rồi. Hô? Hô? Hô?” Thấy
đó, người ấy không biết điều mình tin. Anh ta không biết điều gì
cả. Anh ta không biết mình đến từ đâu; anh ta không biết mình
đang đi đâu. Anh ta mắc chứng quên của giống ngựa. Anh ta
không biếtmình từ đâuđến, và anh ta không thể đi xa hơn.

132 Nhưng tôi thích một con ngựa nòi thuần chủng chính hiệu.
Ồ, nó quí phái. Anh em có thể nói chuyện với nó. Nó biết cha nó
là ai, mẹ nó là ai, ông và bà của nó là ai. Nó đã có giấy tờ thuộc
nòi tốt cho thấy nó đến từ đâu.

133 Và tôi thích một Cơ-đốc nhân nhà nòi, mà có thể hành động
mọi cách trở về với Lời của Đức Chúa Trời, với ngày Lễ Ngũ tuần,
và tự xác nhận họ ở đó với các thánh đồ, nơi mà Quyền năng
của Đức Thánh Linh đã giáng trên họ. Đó là Cơ-đốc nhân nhà
nòi. Người ấy biết mình từ đâu đến. Người ấy không được xác
nhận với Giám Lý, Báp-tít, hay cái gì khác. Người ấy được xác
nhận trong Lời của Đức Chúa Trời. Người ấy biết chính xácmình
đang đứng ở đâu. Dòng Huyết hoàng gia của Cha người chảy qua
người; Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Người ấy biết Nó làm gì!
Người ấy tin mọi Lời. Đức Chúa Trời làm việc qua người ấy và
khẳng định nó với những dấu hiệu mà Ngài đã hứa kèm theo.
Người đó không mắc chứng quên thuộc linh. Người ấy là thuần
chủng đích thực. Tôi thích điều đó.

134 Nhưng hội thánh ngày nay bị một ca nặng về chứng quên
thuộc linh. Nó không biết mình thuộc về đâu. Nó quên hết về
Điều đó, quên tất cả những việc nầy mà làm cho nó thành một
Hội thánh.

135 Điều gì đã làm cho chúng ta trở nện rất giàu có nhưhiện nay?
Nó lại đi vào trong vị trí của Lao-đi-xê, trở lại trong nơi giàu có
đó như Y-sơ-ra-ên đã có. Khi nó nghèo nàn và phải tin cậy Đức
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Chúa Trời trong mọi sự nó có thể làm, mọi thứ nó có, nó đã tin
cậy Đức Chúa Trời; Rồi Đức Chúa Trời đã ở cùng nó, và nó sống
thuộc linh, và cứ như thế. Nhưng khi nó trở nên giàu có, đây là
điều đã xảy ra: những thành phố của họ được xây cất lên, và phụ
nữ của họ trở nên vô đạo đức, đàn ông của họ cho phép điều đó,
các thầy giảng của họ hạ thanh chắn xuống, và họ lăng mạ các
đấng tiên tri. Và đó là loại tình trạng họmắc phải. Điều đã gây ra
điều đó, là quênmất những ơn phước của họ đến từ đâu.
136 Và anh chị em Giám Lý, và anh chị em Báp-tít, và anh chị em
Trưởng Lão! Anh chị em Giám Lý có thể nhớ John Wesley. Anh
chị em Báp-tít! Và John Smith đã khóc về công việc của dân sự
cho đến nỗi vợ ông phải dẫn ông đến bàn ăn, mắt ông sưng húp,
vì khóc và cầu nguyện suốt đêmdài. Việc gì vậy?
137 John Wesley đã nói rằng một trong những điều vĩ đại…Tôi
tin đó là một trong những tổ phụ Giám Lý đầu tiên đã nói, “Sự sỉ
nhục của các con gái giáo hội Giám Lý, là bắt đầu trở nên rất thế
tục, họ đeo nhẫn trên các ngón tay họ.” Ông sẽ nói gì bây giờ, với
chiếc quần đùi?
138 Điều gì đã xảy ra? Chứng quên thuộc linh. Chính xác những
gì hiện có, quên mất anh chị đến từ đâu. Anh chị em đã có mọi
thứ nầy bởi vì sự ban cho, sự nhân từ của Đức Chúa Trời ban nó
cho anh chị em.
139 Anh chị em nghĩ đây là một việc lạ chăng? Thật hoàn toàn
chính xác với Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ, lời tiên
tri. Trong Khải huyền, chương thứ 3, nói, “Bởi vì ngươi nói, ‘Ta
giàu có rồi, ta không cần chi cả,’ mà không biết rằngmình nghèo
ngặt, đui mù, khổ sở, khốn khó, lõa lồ, mà không biết điều đó”
Đấy, không biết điều đó! Điều gì vậy? Chứng quên thuộc linh. Họ
không biết điều đó.
140 Các giáo hội đã có—có tiền bạc lúc nầy. Hầu như, không có
một nhà thờ nào, trong nước, một giáo phái, mà không đáng giá
hàng triệu lần triệuđô-la. Xâydựnghàng triệu triệuđô-la cho các
tòa nhà và các thứ, và rao giảng sự Đến của Chúa gần rồi. “‘Giàu
có,’ và nói, ‘ta không cần chi hết.’” Họ có những thầy giảng có
học vấn giỏi nhất chưa từng có, biết thần học nhiều hơn họ từng
biết. Và họ có những tòa nhà to lớn nhất, những nơi lựa chọn
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đẹp nhất trong thành phố. Họ có ngay lập tức những gì họmuốn
làm. Và rồi họ đã làm gì? Mắc chứng quên thuộc linh và quên
rằng chính là Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho họ, giống như
dân Y-sơ-ra-ên.

141 Và Kinh Thánh đã dự ngôn, Đức Chúa Jêsus Christ đã sai
thiên sứ Ngài đến với Giăng và phán, thời đại hội thánh cuối
cùng nầy sẽ có chứng quên thuộc linh nầy. Họ đã bị “khốn khổ,”
hãy nhớ. Họ nghĩ họ quan trọng. Họ nghĩ họ có điều gì đó. Nhưng
Ngài phán họ thì “khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, lõa lồ,
mà không biết điều đó.” Và không có cách gì nói cho họ biết.

142 Bây giờ, nếu một người ở ngoài phố đây, bị ghét bỏ, hay một
người đàn bà, lõa lồ, ở trên phố, bị mù, mà ắt có một hình dạng
đáng thương trong tình trạng đó. Nhưng rồi nếu họ có tâm trí
tỉnh táo, biết họ là ai, rằng họ là một con người, và họ được cho
là phải mặc áo quần; ồ, anh chị em đi ra đó; họ là—họ là con
người, được cho là được xác nhận với loài người; và ở ngoài đó,
“khổ sở, khốn khó, đui mù, và lõa lồ.” Và anh chị em đi tới với
người đó, nói, “Anh ơi, anh lõa lồ.”

143 “Nầy, đây! Tôi là Tiến sĩ A gì đó! Anh hãy lo công việc của
chính anh. Tôi nói cho anh biết, tôi thuộc về giáo hội A gì đó!
Không việc gì tới anh, anh là thánh quá máu, đừng nói gì với
tôi!” [Băng trống—Bt.]

144 Nói với họ, “Thật là sai cho con người làm điều này, và cho
nhiều người làm những việc họ đang làm.”

145 Và họ sẽ cho anh chị em biết rằng thầy giảng của họ có đầu
óc rộng rãi. Hiểu không? Đó là gì? Đó là, họ đã quên các điều răn
của Chúa Jêsus. Rồi bỏ rơi Ngài và những dấu kỳ phép lạmàNgài
phán Ngài sẽ làm, họ không muốn tin điều đó. Đó là chứng quên
thuộc linh. Đấy, họ đã quên! Và họ lõa lồ, mà không biết điều đó,
không nhận ra nó.

146 Họnghĩ, “Chỉ vì tôi thuộc về giáo hội, đó là tất cả sự cần thiết.”
Ồ, thưa anh em, điều đó không có ý nghĩa gì với Đức Chúa Trời
hơn là một hội viên của Hội Tam điểm hay bất cứ thứ gì khác,
bất cứ nhà hội họp nào khác. Thuộc về giáo hội, điều đó không
có ý nghĩa gì với Đức Chúa Trời.
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147 Anh chị emphải là những con trai con gái củaĐức Chúa Trời.
Anh chị em phải được sanh ra thuộc về Đức Chúa Trời, và Đức
Chúa Trời là Lời. Khi tôi trở nênmột phần của cha tôi, tôi trở nên
thuộc về cha tôi hết thảy. Khi anh chị em trở nên một phần của
Đức Chúa Trời, anh chị em trở nên Đức Chúa Trời, trong sự trọn
vẹn. Toàn bộ Lời củaNgài, anh chị em tin tất cả vềNó.

Chứng quên thuộc linh!

148 Điều gì xảy ra nếu như anh chị em không biết tên của mình
là gì? Và nếu anh chị em, anh chị em xuất thân từ một gia đình
tốt đẹp, mà tôi hi vọng thế, nếu anh chị em xuất thân từ một
gia đình tốt đẹp trong dân sự, và điều gì xảy ra nếu anh chị em
quênmất tên của gia đìnhmình, và đi ra ngoài, sống ô nhục? Họ
nói, “Chẳng phải tên anh là Jones,” hay bất cứ điều gì đi nữa. “Ồ,
tôi không biết mình là ai.” Hiểu không? Được rồi, đấy, đó là điều
kinh khủng, lâm vàomột tình trạng kinh khủng.

149 Thế đấy, điều đó đúng là tình trạng hội thánh đã có. Nó được
cho là đại diện của Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng nó đã quên
điều đó, bởi vì nó đã có, đã bị tiêm nhiễm vào nó, những tín điều
và những giáo phái, mà họ đã tiếp nhận thay vì Lời. “Và họ lõa
lồ, đui mù, khổ sở, mà không biết điều đó,” và không có cách gì
để nói cho họ biết.

150 Tôi có thể không bao giờ được ở Birmingham lần nữa, nhưng
đây là một lần họ sẽ nghe điều đó. Hiểu không? Hiểu không?
Đúng. Tôi chỉ…Tôi không chịu trách nhiệm về điều gì ngoài việc
gieo Hạt Giống. Đức Chúa Trời điều khiển Nó đi vào lòng đất nơi
Nó được cho là chết.

151 Đã quên, đúng, họ đã quên Lời về lời hứa. Họ đã quên. Y-sơ-
ra-ên đã ở trong tình trạng lộn xộn đó khi Chúa Jêsus đến. Nó
đã quên. Họ nhìn, ồ, họ nói họ tin có một Đấng Mê-si đang đến.
Nhưng khi Đấng Mê-si đến và xác nhận chính Ngài bằng Lời, họ
đã có quá nhiều truyền thống cho đến nỗi họ làm cho Lời của
Đức Chúa Trời không có hiệu quả.

152 Và Chúa Jêsus đã hứa, ngay trước thời kỳ cuối cùng, “Việc
đã xảy đến trong thời Sô-đôm, thì cũng sẽ xảy đến như vậy.” Và
nó đã được xác nhận, và nhiều người quá truyền thống đến nỗi
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họ đã làm cho Lời hứa của Đức Chúa Trời không có hiệu quả,
bởi truyền thống của họ. Chứng quên thuộc linh! Chứng quên
thuộc linh chính xác với những gì nó hiện có. Thấy đó, họ đã
quên những điều nầy.
153 “Ồ, tôi thuộc về điều nầy. Tôi—tôi đã làm điều nầy. Tôi đã
nhảy múa trong Đức Thánh Linh. Tôi đã làm điều nầy.” Ồ, chà,
chà, điều đó chẳng liên quan gì với nó, không chút nào.
154 Làm sao anh chị em có thể là Cơ-đốc nhânmà lại chối bỏ Lời?
Anh chị em không thể làm thế. Đức Chúa Trời là Lời. Nếu Lời ở
trong anh chị em, anh chị em và Lời giống nhau. Tất cả Lời có,
anh chị em có. A-men. Nếu tôi đang sống trong thế hệ nầy, những
gì sự phân bổ của Lời đã hứa cho thế hệ nầy, tôi phải có điều đó.
Nếu tôi sẽ là một Cơ-đốc nhân, tôi phải được xác nhận với tất cả
điềumà Kinh Thánh giảng dạy và ủng hộ.
155 Halêlugia! Cứ gọi tôi là thánh quámáu, dù thế nào đi nữa, và
tôi cảm thấy rất ngoan đạongay bây giờ. Vâng, thưa quý vị.
156 Tôi phải được xác nhận với mọi việc mà Kinh Thánh tuyên
bố. Và Nó đưa ra lời tuyên bố, và, nếu tôi đã không bị đập vào
với chứng quên thuộc linh ngày hiện đại nầy, tôi sẽ và có thể
được xác nhận với Nó. Nếu tôi chối bỏ Lời, thì tôi mắc chứng
quên thuộc linh; điều gì đó đã xảy ra, tôi phải chấp nhậnmột tín
điều haymột giáo lý, hoặc là giáo hội hay làmột nhómngười nào
đó. “Tôi không thể làm thế,” khi mà Lời chưa đến và xác nhận
chính Nó.
157 Đó là lý do Chúa Jêsus không được nhận biết. “Ồ,” họ nói, “ồ,
người nầy là thánh, và thầy tế lễ thánh của chúng tôi, thầy tế lễ
thánh nầy của chúng tôi.”
158 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi thuộc về cha các ngươi, là ma
quỷ, và các ngươi sẽ làm công việc của nó.”
159 Anh chị em biết Ca-in cũng đã dâng của lễ tốt không? Ông
chân thành, dựng bàn thờ, quì xuống và thờ phượng, và dâng
của lễ, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và nếu, Đức Chúa Trời,
đó là tất cả điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, vì anh em thuộc về hội
thánh và cómột bàn thờ, dâng phầnmười và đi nhà thờ, và sống
một đời sống tốt lành; nếu đó là mọi điều Ngài đòi hỏi, thì Ngài
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đã không công bình với Ca-in, vì ông đã làm tương tự. Vâng, thưa
quý vị. Điều đó hoàn toàn đúng.
160 Nhưng tôn giáo có nghĩa là “một sự che phủ,” và anh chị em
không thể được bao phủ bằng việc lành của chính mình. Có một
điều duy nhất mà Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận, và đó là Huyết
của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là sự bao phủ duy nhất. Bên ngoài
Điều đó, nếu anh chị em nói, “Giữ tín điều,” chứng quên thuộc
linh! Đó là những gì xảy ra.
161 Bây giờ để ý, họ đã quên Lời của mình. Họ đã quên Kinh
Thánh. Họ đã quên lời hứa. Họ đang cố sống trong ánh sáng
hào nhoáng của những gì Giám Lý đã có, những gì Báp-tít đã
có, những gì người khác đã có. Đây là lời hứa của thời đại nầy,
và Đức Chúa Trời đang phán Nó qua Lời Ngài, và xác nhận lại
và chứng minh rằng Lời là vậy, mà họ vẫn không tin Nó. Chứng
quên thuộc linh! Điều đó hoàn toàn chính xác. Toàn bộ, toàn bộ
những chứngquên thuộc linh, hoàn toànkhông tinNó chút nào.
162 Một người lính Pháp. Tôi đã được kể một câu chuyện nhỏ;
trước khi chúng ta kết thúc. Tôi không biết thậm chí đã trễ rồi,
và tôi còn khoảng mười trang ghi chú ở đây; chắc phải để dành
thì giờ khác nào đó. Để ý, một người lính Pháp. Họ có một đám
lính từ quân đội, và họ mắc chứng quên nầy. Đó từ một cú sốc,
trong trận chiến. Và họ có một chương trình, và họ—họ đã gọi
lên và để cho nhiều ngườimà đã quên những người thân yêu gọi
và xem thử họ có xác nhận được những anh chàng nầy không.
Không có hi vọng gì cho họ, có lẽ một hay hai người, trong số đó,
nắm được điều đó. Và sau đó người ta đã đem những người còn
lại, đưa vào trong dưỡng trí viện, nơi đó họ phải ở suốt quãng
đời còn lại.
163 Họ sẽ đi lên sườn đồi, đi xe lửa; và họ ngừng lại ở nhà ga, để
những chàng trai đi ra và duỗi chân. Và những người lính canh
đã đi ra trên đồi, theo dõi họ, bởi vì chứng quên, ồ, họ—họ phải
canh chừng những người đó.
164 Vì thế họ theo dõi một người trẻ tuổi ở đó, anh ta đi ra và bắt
đầu nhìn quanh ở bể đựng nước đó, nhìn khắp trên đồi. Người
đó chà xát mặt, và xem xét cẩn thận. Và anh ta nhìn lại lần nữa,
và anh thấy bể nước đó. Anh ta nhìn quanh khắp nhà ga, và bắt
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đầu bước đi. Thay vì người lính gác bắt anh ta dừng lại, người
đó lại đi theo anh ta.

165 Anh ta đi lên trên đồi, xuống con đường nhỏ, quay sang phải
và đi lên ngọn đồi nhỏ khác, và đến một căn nhà nhỏ bằng gỗ.
Anh ta nhìn. Trên thềmnhà,một ông lão chống gậy bước ra, đi ra
và choàng tay ôm anh. Nói, “Con của ta, ta biết con sẽ trở về. Họ
đã nói với ta con đã chết, nhưng ta biết con sẽ trở về.” Và chàng
trai đó trở lại bình thường. Chứng quên lìa khỏi anh. Anh ấy có
thể nhận ramình là ai. Anh ta biết đó là chamình.

166 Ồ, hỡi chiến sĩ Thập tự, mà bị sốc do huấn luyện quá nhiều,
rất nhiều cú sốc về giáo phái và tín điều, và những việc thuộc về
thế gian, tại sao anh em không chỉ dừng lại vài phút và đi tìm
xem ở Kinh Thánh? Có lẽ đi lang thang đây đó, và anh em có thể
tìm thấy chính mình được xác nhận ở đây trong Lời, như một
người tin, một trong những ngày nầy. Anh em có thể không biết
Ngài. Anh em có thể trở về với chínhmình, giống như người con
trai hoang đàng đã làm, và tìm thấy chính mình. Anh em có thể
tìm thấy sự xác nhận củamình trong Lời củaĐức ChúaTrời.

167 Người nào đó nói, ngày nọ, cách đây không lâu, nói, “Nhưng,
Anh Branham à, hãy nhìn xem những người Ngũ Tuần chúng
tôi, chúng tôi có những nhà thờ thật tốt đẹp. Ồ, chúng tôi, chúng
tôi có nhữngmục sư truyền đạo đã được đào tạo.”

168 Hãy lắng nghe, khi một người cưới một người vợ, người đó
không dựa vào vẻ đẹp của cô ấy. Không. Người ấy tin cậy vào
lòng chung thủy của lời nguyện ước của nàng, lời nàng. Người
đó không tin vào vẻ đẹp của nàng. Người ấy tin vào lòng chung
thủy của nàng.

169 Đó là cách khi anh chị em được gả cho Đức Chúa Trời, anh
chị em không tin vào nhà thờ đẹp đẽ to lớn nào đó anh chị em
có thể xây dựng, nhưng vào lời hứa mà Đức Chúa Jêsus Christ
đã hứa, rằng, “Ta hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
hề thay đổi.” Anh chị em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

Chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện trong giây lát.
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170 Tôi tự hỏi, tối nay, trong nhà thờ nầy ở đây nơi dân sự đang
ngồi, nơi có quí ông bà là dân được ràng buộc Đời đời, Mãi mãi,
và anh chị em biết rằng ngày nào đó anh chị em phải gặp Đức
Chúa Trời. Tôi tự hỏi nếu anh chị em có một chút hơi thở của
chứng quên thuộc linh đó, và anh chị em sẽ…Anh chị em được
xác nhận trong sự việc sai, và anh—anh chị em hầu như thích
đi lang thang, tối nay, và tìm thấy xem mình có được xác nhận
trong Chúa Cứu Thế Jêsus không? Mời anh chị em giơ tay lên,
nói, “Xin cầu nguyện cho tôi, Anh Branham, tôi—tôi muốn được
xác nhận như là một Cơ-đốc nhân chân thật, một người tín hữu
chân chính.” Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước
cho chị. Chúa ban phước cho em! Ồ, vâng, khắp nơi. Chúa là Đức
Chúa Trời ban phước cho anh chị em.

171 Người nào đó đứng trên ban công, bạn nói, “Anh ơi, tôi thật
sự tin rằng đó là Lẽ thật. Tôi tin, như những Cơ-đốc nhân, chúng
ta không phải là Cơ-đốc nhânnhưhọ cách đâynhiềunăm.”

172 Còn anh chị em những người Ngũ Tuần thì sao, khi cha mẹ
của anh chị em thường đứng trên đường phố ở đây, và đập vào
cái trống cơm. Vàmẹ của anh chị em, bà đã phải…bà đãmệtmỏi,
và tranh đấu cho đứa con nhỏ của bà. Đôi khi anh chị em phải
đi ra không có quần áo, và mọi thứ khác, nhưng cha mẹ của anh
chị em trung tín với Cứu Cánh, để nắmgiữĐấng Christ.

173 Hãy nhìn xem những gì anh chị em những người Ngũ Tuần
đã làm. Cách đây năm mươi năm, anh chị em ra khỏi tổ chức.
Đó là điều khiến anh chị em là Ngũ Tuần, anh chị em tự phân
rẽ với những người không tin. “Và giống như heo đã rửa sạch
rồi lại lăn lóc trong vũng bùn, và chó liếm lại đồ nó đã mửa,”
anh chị em đã trở lại ngay và làm giống như vậy, làm giống như
thứ hỗn độn mà anh chị em đã bước ra khỏi. Việc gì vậy? Chứng
quên thuộc linh bộc phát giữa dân sự. Anh chị em có những tín
điều và những giấy tờ giáo phái của mình lúc nầy, và anh chị
em đi đến với những người còn lại của họ, muốn ở với những
người còn lại của họ. Anh em cho phép phụ nữ của mình cắt tóc
ngắn, mặc đồ ngắn. Anh em, anh em đang cho phép họ làm tất
cả những điều nầy, cho phép tất cả thứ nầy vào trong—trong các
nhà thờ. Điều gì vậy? Chứng quên thuộc linh.
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174 Thế thì, điều trước tiên anh em biết, khi Đức Chúa Trời bắt
đầu thămviếng giữa dân sự, thì điều gì xảy ra?Anh chị emkhông
thể tiếp nhận nó. Đấy, anh chị em bị đau nặng với chứng quên
đó, đấy, điều duy nhất anh chị em từng nghe. Anh chị em không
nghĩ mình nên bước ra khỏi tín điều đó chỉ một vài phút và cầm
lấy Kinh Thánh, xem thử Cơ-đốc nhân được xác nhận giống như
thế nào chăng? “Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy!”

175 Công vụ, Phi-e-rơ nói, “Hãy hối cải, ai nấy trong anh em, phải
nhân Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm để được tha tội
mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh; vì lời hứa
thuộc về các ngươi, và con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy
mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa
Trời chúng ta sẽ gọi.” Nếu họ nói với anh chị em Điều đó không
phải vậy, thì mục sư của anh chị em bị một ca hội chứng quên
thuộc linh trầm trọng. Ông ta không thể tìm thấy chính mình
được xác nhận với Hội thánh đó; không phải tổ chức; Hội thánh,
một Thân thểmầu nhiệm của Đấng Christ.

176 Giờ nầy Đức Thánh Linh ở đây. Ngài ở đây để làm hoàn toàn
chính xác những gì Ngài đã hứa làm. Vậy thì trong khi anh chị
em ở đây với đầu cúi xuống, cứ cầu nguyện. Hãy để Đức Thánh
Linh phán, chính Ngài. Và xem thử đây…Bất cứ ai cũng biết điều
đó, lời hứa, những gì nó dành cho ngày hôm nay. Bây giờ anh
chị em có nhu cầu, tối nay, anh chị em, nhiều người giơ tay lên.
Trước khi anh chị em làm điều đó…

177 Tôi tự hỏi, trong khi chúng ta ở đây và thực sự cầu nguyện
cho người đau, tôi tự hỏi anh chị em có thể bỏ đi sự không tin
đó không, giáo phái đó, tín điều đómà nói với anh chị em những
điều nầy không phải vậy, người đómà sẽ nói với anh chị emĐiều
đó thuộc về ma quỉ. Khi họ làm thế, “Họ sẽ không bao giờ được
tha thứ, trong đời nầy hay đời sau.” Nếu Đây là Lẽ thật thì sao?
Cứ suy nghĩ, nếu Nó là thế, thì anh chị em ở đâu? Đấy, anh chị
em không phải nói ra điều đó; chỉ tin điều đó trong lòng. Và có
nhiều người ở đây tin điều đó. Tôi đã ngồi ngay tại đây, trong hai
đêm trước, làm việc dưới điều gì đó, chỉ, chà, cố giữ và kìm hãm
lưỡi mình, để đừng gọi điều đó ra ngay.
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178 Và nên nhớ, thưa các bạn, đó là giữa anh chị em và Đức Chúa
Trời. Điều gì xảy ra nếu nó sai, và anh chị em đang nghĩ điều
đó? Anh chị em biết điều gì xảy ra, anh chị em sẽ không bao giờ
được tha thứ về điều đó. Chứng quên thuộc linh, anh chị em sẽ
đi ngay vào sự chết Đời đời, sự vô tín. “Ai không tin thì đã bị đoán
xét rồi!”
179 Giờ nầy cầu nguyện cho sự đau yếu của anh chị em, nói, “Lạy
Chúa Jêsus, Ngài đã hứa. Con…”

Có lẽ cómột số người lạ ở đây,mà chưabao giờ đến đây.
180 Chúa Jêsus đã hứa, “Như đã xảy ra,” tôi sẽ lấy một câu Kinh
Thánh, “trong thời của Lót,” khi Đức Chúa Trời được biểu lộ
trong một thân thể xác thịt; và dân sự, Áp-ra-ham, nhóm người
được chọn, nhóm được gọi ra. Và tên của Áp-ram được đổi thành
Áp-ra-ham, rồi ông đã thấy Lời đã trở nên xác thịt, và Nó phân
biệt ý tưởng trong lòng của Sa-ra.
181 Và khi Dòng dõi Thánh của Áp-ra-ham tiếp tục phát triển, đó
là những gì Ngài đã làm, và họ đã gọi Ngài là “một con quỷ.”
182 Ngài phán, “Bây giờ khi Đức Thánh Linh đến, cũng sẽ làm
giống như vậy.” Phán, “Bây giờ khi các ngươi gọi Ta như thế thì
có sự tha thứ, nhưng, khi các ngươi nói nghịch lại Đức Thánh
Linh, thì không có sự tha thứ đâu.”
183 Bây giờ cầu xin Ngài, trong Quyền năng của Ngài, đến qua
cử tọa nầy, bất cứ anh chị em ở đâu, và với sự phân biệt thuộc
linh của Ngài tỏ cho thấy rằng Ngài là Lời. Vì thế nếu có sự đau
đớn nào ở đây vì chứng quên, mà họ sẽ không…sẽ không có một
lời xin lỗi, trước sự kêu gọi tin nhận nầy.
184 Nguyện xin Chúa là Đức Chúa Trời giúp đỡ. Giờ nầy chúng
ta cúi đầu, cung kính cầu nguyện.
185 Thấy đấy, có một quý cô đang ngồi đây trước tôi. Cô đưa tay
lên trước mặt cô. Cô đang đau đớn vì tình trạng cột sống. Và cô
cũng bị bất an. Cô bị đau dạ dày. Và cô đang ngồi đây trước tôi
bây giờ. Và cô có thể biết, cô không phải là người ở vùng nầy.
Cô đến từ thành phố gọi là Macon. Đúng thế. Cô tin Đức Chúa
Trời có thể bảo cho tôi biết cô là ai không? Cô là Cô Ayers. Nếu
đúng thế, hãy giơ tay lên. Tôi là người lạ với cô. Đúng thế, phải



CHỨNG QUÊN THUỘC LINH 35

không? Bây giờ bệnh của cô đã hết. Đức Chúa Jêsus Christ; cô đã
chạm vạt áo Ngài. Ngài đã khiến cô khỏe mạnh. Bây giờ chỉ tin
điều đó.
186 Có một người đàn ông đang ngồi phía sau của tòa nhà. Ông
đang tìm kiếm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ông muốn
được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ông đứng ở đây phía
trước tôi. Ông cũng, không phải là người ở đây. Ông đến từ
Carolina, Charlotte. Tên ông là Lepoe. Hãy tin hết lòng, và Đức
Chúa Trời sẽ đầy dẫy ông bằng Đức Thánh Linh, người anh em
của—của tôi, nếu anh sẽ tin điều đó.
187 Ởđây, trên phía bên phải tôi, đây làmột—một người đàn ông
và vợ ông đang ngồi ngay phía trước tôi đây. Đó là một cặp vợ
chồng già, phía bên phải tôi. Bà ấy đang ngồi trong tình trạng
đau ruột kết. Chồng bà bị đau tim. Họ không phải là người ở
đây. Họ đến từ Tennessee. Ông và Bà Thomas, nếu quý vị tin hết
lòng, hãy giơ tay lên và quý vị có thể nhận được sự chữa lành
của mình. Đức Chúa Jêsus Christ làm cho ông bà khỏe mạnh. Đó
chính xác những gì Ngài đã hứa thực hiện. Nhưng tôi chưa hề
thấy hai người trong đời.

Chứng quên thuộc linh!
188 Chúa Jêsus phán, “Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm các công việc
Ta làm. Còn ít lâu, thế gian sẽ không thấy Ta nữa; tuy nhiên các
ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta,” đại từ nhân xưng, “sẽ ở cùng các ngươi,
ở ngay trong các ngươi, cho đến tận thế.” “Đức Chúa Jêsus Christ
hômqua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
189 Bây giờ, với quý ông bà ở đây, mà thật sự có điều gì đó không
ổn với quý vị, mà quý vị đơn giản là không thể thấy làm cách
nào…Quý vị, quý vị muốn tin, nhưng quý vị thật sự không thể
vào trong nó, và quý vịmuốn được cầu nguyện cho, quý vịmuốn
tin nhậnNgài trong khi quý vị ở trong sựHiện diện củaNgài,mời
quý vị đến và đứng ngay ở đây bên cạnh tôi, để tôi cầu nguyện
và đặt tay trên quý vị. Nếu quý vị đến ngay tại đây giờ nầy, quý
vị nào đang chịu đựng như thế, với chứng quên thuộc linh, và
muốn được cầu nguyện cho, để quý vị được buông tha khỏi điều
đó. Nếu quý vị không phải là một—không phải là một người tin,
nhưng muốn được cầu nguyện cho, hãy lên đây và đứng. Xin
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Chúa ban phước cho anh, anh bạn trẻ. Còn ai khác đến không?
Xin Chúa ban phước cho bà, thưa bà. Hãy đến. Xin Chúa ban
phước cho cô, quý cô. Người nào khác đến không?Hãy đến, đứng
ngay tại đây, ngay bây giờ.

190 Chứng quên thuộc linh, tôi khôngmuốn bị quấy rầy với điều
đó. Chúa cấm. Xin để tôi—xin để tôi chết cái chết của một—của
bất cứ điều gì, nhưng đừng bao giờ để tôi chết cái chết đó như
một người không tin.

191 Hãy đến, tin nhận Ngài giờ nầy. Các bạn sẽ đến chứ? Hãy
đến từ, và đi xuống khỏi ban công, thưa các bạn. Chỉ vài bước đi
xuống đây, và điều đó có thể có ý nghĩa khác biệt giữa sự chết và
Sự Sống, với các bạn.

192 Hãy xem, tôi không thể làm cho Đấng Christ thực hiện điều
gì. Đấng Christ không phải làm gì ngoài một việc: Ngài phải giữ
Lời Ngài. Ngài phải làm điều đó để là Đấng Christ, là Đức Chúa
Trời. Ngài phải giữ Lời Ngài.

193 Bây giờ nên nhớ, nếu các bạn không tin chắc về từng trải của
mình, tại sao không đi xuống đây giờ nầy. Nếu các bạn thuộc về
một giáo phái, nếu các bạn là con cháu Ngũ Tuần, Đức Chúa Trời
không có cháu nội nào. Ngài có các con trai và con gái, nhưng
không có cháu trai và -cháu gái. Hiểu không? Đức Chúa Trời
không có cháu. Ngài chỉ có các con trai và con gái, và các bạn
biết mình không phải.

194 Có thể các bạn nói tiếng lạ, các bạn có thể nhảy múa, các
bạn có thể làm tất cả điều nầy. Điều đó được lắm. Tôi không có
gì chống lại nó. Nhưng nếu các bạn vẫn mắc chứng quên thuộc
linh, cứ đi xuống, và đến ở đây và đứng đây. Chúng ta hãy cầu
nguyện về điều đó. Các bạn nói gì? Thuộc viên giáo hội, chỉ là
một—một thuộc viên bình thường của giáo hội, tại sao các bạn
không lên đây và chúng ta hãy giũ bỏ điều đóngay bây giờ?

195 Tôi không muốn rời khỏi Birmingham ở đây, và biết rằng
ngày nào đó, khi sự Phán xét đến, và tôi phải đứng lúc đó trước
anh chị em…Nên nhớ, tôi sẽ gặp lại anh chị em. Nếu tôi không
bao giờ gặp anh chị em ở đây về điều nầy, hoặc là tôi sẽ gặp anh
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chị em tại nơi Phán xét và tôi phải trả lời cho những gì tôi đã
nói tối nay.

196 Bây giờ hãy lắng nghe. Hãy ăn năn, các bạn ơi! Hãy ăn năn,
hãy ra khỏi nó. Hãy ra khỏi nơi đó. Cứ tiến lên giờ nầy.

197 Điều đó phải làm cho mọi người nữ cắt tóc ngắn bồng bềnh
trong đất nước nầy, hay nơi nầy, đi lên đây bây giờ. Điều đó hoàn
toànđúng. Rằng, rằng các bạnkhông có đủ ânđiểnđể thật sựnói,
“Tôi—tôi—tôi—tôi muốn, tôi muốn để tóc dài, Anh Branham.”
Nó phải…“Tôi phải…Ồ, tôi không có ơn để làmđiều đó.”

Ồ, anh chị emnói, “Điều đó quanhệ gì với nó không?”

198 Cách đây không lâu ở đây, một mục sư thật có quyền lực đến
với tôi, và nói, “Tôi muốn đặt tay trên anh, Anh Branham à.” Nói,
“Mọi người xem anh như làmột tiên tri.”

Tôi nói, “Tôi không hề nói tôi làmột tiên tri.”

199 Ông ấy nói, “Nhưng nhiều người xem anh như thế. Anh luôn
luôn đả kích phụ nữ, về việc mặc đồ ngắn,” và—và, ồ, một người
Ngũ Tuần. Và nói, “Về việc mặc đồ ngắn, và cắt tóc ngắn, cùng
các việc khác.” Nói, “Đó không phải là việc của anh.”

Tôi nói, “Thế thì việc của ai?”

200 Và ông ấy nói, “Chính dân sự, tại sao anh không dạy phụ nữ
cách sống, có được những ân tứ thuộc linh vĩ đại, và giúp đỡ
nhiều người, thay vì cố gắng để…” Nói, “Họ coi trọng anh. Những
gì anh nói với họ, họ sẽ tin anh.” Nói, “Tại sao anh không nói với
họ cách để có được những ân tứ lớn lao và giúp đỡ dân sự, thay
vì luôn luôn chỉ trích họ?”

201 Tôi nói, “Làm sao tôi có thể dạy họ môn đại số khi họ chưa
biết bảng chữ cái?” Hiểu không? Hiểu không?

202 Anh chị em phải bắt đầu từ phía dưới, ăn năn hoặc hư mất!
Bây giờ anh chị em có thể làm theo ý mình, ăn năn hoặc hưmất!
Đức Chúa Jêsus Christ hoàn toàn xác nhận chínhNgài ở đây, đêm
nầy sang đêm khác. Và đây là đêm chúng ta đang cân nhắc vì sự
cứu rỗi nầy. Chỉ vài bước lên đây, và tôi đã dành nhiều thì giờ
chờ đợi.
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203 Nênnhớ, hỡi Birmingham,máu của các bạn không ở trên tôi.
Tôi vô tội. Và nếu các bạn thật sự có Đức Thánh Linh rồi, các bạn
có cơ hội để đến giờ nầy. Và nếu các bạn đang trải qua với một
thái độ theo giáo hộimột cách hình thức nào đómà đã khiến cho
các bạn mắc chứng quên thuộc linh, tại sao các bạn không đến?
Chúa Jêsus là phương thuốc điều trị. Bạn sẽ đến chứ?
204 Hiện giờ một số người rời khỏi ban công. Tôi đang chờ đợi
để xem thử họ đi đâu, đi ra ngoài hay đến với bàn thờ. Những
người nầy xuống đây, tiếp tục đi đến. Đúng thế. Các bạn ở đây,
đến đứng quanh bàn thờ, nói, “Tôi đã giải quyết xong với điều
nầy.” Vâng, họ đang đi xuống, hai quý bà. Tốt lắm.
205 Hãy tiếp tục đến ngay giờ nầy. Chỉ vài bước thôi. Những bước
chân đó có thể có ý nghĩa khác biệt.
206 Bây giờ, nhìn này, tôimuốnhỏi anh chị emđôi điều. NếuNgài
đến tối nay thì sao? “Ồ,” nói, “Ngài sẽ không đến.” Tôi không biết
Ngài đến hay không. Đây là dấu hiệu cuối cùng. Nên nhớ, CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY! Anh chị em có bao giờ nghe tôi nói điều gì mà
không đúng không? Anh chị em đang thấy dấu hiệu cuối cùng
của mình. Điều đó phù hợp với Kinh Thánh. Anh chị em đã thấy
dấuhiệu cuối cùng, hỡi ngườiNgũTuần. Đừng lẫn lộnbây giờ với
những gì Ngài đã hứa với Y-sơ-ra-ên sau khi sự Cất lên; đó không
phải là anh chị em.Anh chị emđãxong, lúc đó.Hiểu không?Hiện
giờ là thời của anh chị em. Hiện giờ là dấu hiệu của anh chị em.
Hiện giờ là thì giờ của anh chị em. Đừng từ chối Nó. Đừng làm
thế. Tốt hơn anh chị em hãy đến. Anh chị em tin tôi là đầy tớ của
Đức Chúa Trời không? Hãy nhớ.
207 Hỡi Birmingham, tôi chưa bao giờ gặp những người tốt đẹp
hơn. Anh chị em làmột dân tốt đẹp nhất tôi muốn gặp trong đời,
nhưng anh chị em cần có sự phục hưng. Anh chị em đang chết.
Anh chị em đang bị chứng quên thuộc linh. Anh chị em đang
hấp hối. Đừng làm thế. Hãy phục hưng những gì anh chị em đã
có. Hãy nuôi dưỡng lại điều đó lại, nhanh lên, trước khi Chúa
Jêsus đến.
208 Được rồi, trong lúc họ…Cứ tiến lên. Cứ để họ đến cho đến khi
chúng ta có được tất cả, những người mà Chúa đang gọi, lên đây.
Hãy đến giờ nầy.
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209 Hãy giũ bỏ chứng quên đó. Danh Y đại tài đang ở đây giờ nầy
để chữa lành bịnh đó, lấy nó ra khỏi anh chị em. Ngài đã chứng
minhNgài ở đây. Bao nhiêu anh chị em sẽ xác nhậnđiều đó, bằng
cách giơ tay lên, nói, “Tôi thật sự tin điều đó; rằng Ngài đã phán
Ngài sẽ làm điều này”? Hiểu không? Hiện giờ Ngài ở đây. Hiểu
không? Hiểu không? Anh chị em hãy tin.
210 Và bao nhiêu anh chị em biết rằng tôi đang nói với anh chị
em sự thật, rằng anh chị emđang chết và cầnmột sự phục hưng?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Hiểu không?Đó là sự thật.
211 Anh chị em là những người tốt. Anh chị em không thể tìm
thấy điều gì tốt hơn. Không có con tim nào tốt hơn con tim đang
đập dưới những chiếc áo sơ mi cũ kỹ miền Nam nầy ở dưới đây.
Đúng thế, những người chân thật! Nhưng, thưa các bạn, tốt hơn
các bạn nên thức tỉnh, nhanh lên! [Anh Branhamđậpmạnh trên
bục giảng—Bt.] Trong thì giờ mà anh chị em không nghĩ đến, nó
có thể xảy ra. Nó có thể không xảy ra; tôi không biết.
212 Nhưng, nên nhớ, anh chị em đang nhận lấy lời cảnh báo, vậy
hãy chạy trốn trong khi anh chị em có thì giờ để chạy trốn. Hãy
đến bây giờ. Chừng nào họ còn đến, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi, vì có
lẽ…Một linh hồn đáng giá hơn cả vạn thế gian. Và chừng nào dân
sự còn đang xưng nhận…
213 Tôi muốn thấy điều nầy bùng nổ thành một cuộc phục hưng
to lớn mà sẽ đặt để ở mọi nhà thờ ở quanh đây; nếu các bạn có
thể phá bỏ sự khác biệt và loại bỏ đi mọi sự ích kỷ đó, và tiếp
nhận Đức Thánh Linh. Các bạn đã tuyên bố mình tin Điều đó.
Các bạn đã tuyên bố tin Ngài, và khi Ngài đến để xác nhận chính
Mình, thì các bạn sẽ tách ra khỏi nhau. Tại sao không kết hiệp
tấm lòng chúng ta với Lời Đức Chúa Trời và tin Lẽ thật? Đó là
điều chính yếu. Các bạn sẽ cứ tiếp tục sự chết, hấp hối, và các
bạn sẽ đi thẳng vào Lao-đi-xê. Chính xác những gì Ngài đã hứa,
Nó sẽ xảy ra cách ấy. Sao các bạn không đến giờ nầy? Bây giờ là
thì thuận tiện. Bây giờ là lúc tin nhận. Hãy xem những gì Đức
Thánh Linh sẽ làm.
214 Bây giờ tôi muốn tất cả các mục sư truyền đạo ở đây, những
người mà quan tâm đến những người nầy, cũng hãy đến cầu
nguyện với tôi. Hãy lên đây, tất cả những mục sư truyền đạo
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quan tâm đến những người nầy. Hãy đến, cứ đến ngay đây, và ở
giữa những người nầy, mục sư truyền đạo haymột nhân sự, một
nhân sự đắc lực, những người nữ muốn đứng với những người
nữ nầy bây giờ. Tôi sẽ tin, với cả tấm lòng, rằng Đức Thánh Linh
sẽ đến trong nơi nầy ngay ở đây và xác nhận chính Ngài giữa tất
cả những người nầy.

215 Bây giờ trước tiên, xin để tôi hướng dẫn những người nầy ở
đây. Bây giờ, thưa các bạn, bất kể các bạn ở đây vì điều gì, Ngài
biết. Và tôi có thể chứngminh điều đó với các bạn, Điều đó sẽ lấy,
từng người một, hãy mang từng người một ở đây lên bục giảng
nầy, và sẽ không có điều gì mà Ngài không tỏ lộ. Bây giờ điều đó
đã xảy ra từ khi tôi còn bé. Sự ban cho đó không phải là vấn đề.
Nhưng vấn đề là, anh chị em có thể tin nhận nó không? Anh chị
em tin điều đó không? Bây giờ Ngài ở đây. Vậy, nếu Ngài ở đây,
thì có một điều duy nhất, Ngài giữ Lời Ngài. Thế thì chỉ tin rằng
các bạn tin nhận nó, và chấp nhận nó, và giơ tay lên và nói, “Lạy
Chúa là Đức Chúa Trời, con ở đây để tin nhận điều đó,” và cứ ở
lại đó cho đến khi nó xảy ra.

216 Giống như Buddy Robinson đã nói lần nọ, trong một cánh
đồng bắp. Ông nói, “Lạy Chúa, nếu Chúa không ban Đức Thánh
Linh cho con, khi Chúa trở lại Ngài sẽ tìm thấy một đống xương
đang nằm ngay tại đây.” Ông đã hoàn toàn nghiêm túc. Và các
bạn sẽ không nhận được điều gì từ Đức Chúa Trời cho đến khi
các bạn có được đủ tuyệt vọng.

217 Bây giờ, anh chị em để ý vụ mùa của ngày hôm nay, anh chị
em có để ý ngày hôm nay chúng ta làm gì không? Chúng ta, thật
sự, chúng ta có đủ Đức Chúa Trời ở gần chúng ta cho đến khi
chúng ta đi lên nơi bục, chúng ta nói, “Vâng, có lẽ tốt hơn tôi nên
đi ra.” Bây giờ đây là kinh nghiệm của toàn thế giới. “Vâng, tốt
hơn là tôi nên đi lên và đứng dậy.” Nói, “À, à, tôi không biết. Tôi
đây, đấy.” Hừ! Thật là một nơi tốt đẹp để ở! Không có lửa cháy.
Không có sự nhiệt thành. Không có một sự “đi vào Nó!” Và, như
là một nhà truyền giảng phúc âm, điều đó thật sự giết tôi khi
thấy dân sự của Đức Chúa Trời ở trong tình trạng ấy. Chúng ta
phải bốc cháy với nhiệt huyết.
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218 Nhưng, anh em thấy, đó là gì? Đó chính xác là những gì tôi đã
nói với anh chị em. KhảiHuyền 3, “Các ngươi hâmhẩm. Và,”Ngài
phán, “bởi vì các ngươi hâm hẩm, nên Ta sẽ mửa các ngươi ra
khỏi miệng Ta.” Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Đó là những gì Ngài đã phán. Và, nếu Ngài đã phán điều đó, thì
đó là điềuNgài sẽ làm. Vậy chúng ta đừng là đámđông đó.
219 Anh chị em ở đây, có nhu cầu. Chúng ta hãy nhận lấy Điều
đó, hay là chết, ngay tại đây. Đúng thế. Chúng ta hãy nhận lấy
Nó, hoặc là chết.
220 Bây giờ, thưa anh, chị em yêu dấu của tôi, nếu tôi có thể đi
xuống và giúp đỡ anh chị em làm điều gì đó, tôi chắc chắn làm
điều đó. Vậy thì, bởi một ân tứ, tôi có thể nói cho anh chị em biết
anh chị em ở đây để làm gì. Tôi có thể nói cho anh chị em biết
anh chị em là ai, bởi Đức Thánh Linh, bởi Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, nói cho anh chị em biết anh chị em đến đây để làm
gì, những gì anh chị em đã làm, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai,
hay điều gì giống như thế; nhưng điều đó không giải quyết được
vấn đề. Anh chị em phải chấp nhận Điều nầy, chính anh chị em.
Phải là anh chị em!
221 Bây giờ anh chị em sẵn sàng không? Hãy giơ tay lên, nói, “Tôi
sẵn sàng. Tôi sẵn sàng chết ngay tại đây.” Vậy thì đừng làm điều
đó trừ phi anh chị emmuốn nói điều đó. “Tôi sẵn sàng chết ngay
tại đây, nếu không nhận lấy những gì tôi muốn có từ Đức Chúa
Trời.” A-men. Anh chị em sẵn sàng rồi chứ? [Hội chúng vuimừng
và nói, “A-men.”—Bt.]
222 Thế thì hãy để cho cử tọa đứng, ở mọi nơi. Bây giờ với nhau,
với nhau, chúng ta hãy hiệp một với nhau. Chúng ta hãy cầu
nguyện. Và chúng ta hãy cứ…Quý vị mục sư truyền đạo bây giờ
hãy bước lên với những người ở đây, mỗi người, và anh em đang
đại diện cho bàn tay của Đấng Christ lúc nầy.
223 Anh chị em nào muốn có Đức Thánh Linh, anh chị em nào
muốn có kinh nghiệm đó, không phải là một kinh nghiệm cảm
xúc; anh chị emmuốn cóĐức Thánh Linh, Sự sống,mầmSự sống
bên trong anh chị em. Và anh chị em muốn giũ bỏ chứng quên
thuộc linh đó đang làm cho anh—anh chị emkhông thể xác nhận
chính mình; anh chị em không biết mình đang đứng ở đâu; anh



42 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

chị em không biết mình là ai; chúng ta hãy giũ bỏ nó ngay bây
giờ! Có một sự Sanh ra mới ở đây dành cho anh chị em, một sự
Sanh ramới đích thực, chân thật.
224 Bây giờ chúng ta hãy đặt tay trên những người nầy. Chúng ta
hãy,mọi người, hãy giơ tay lên và đồng lòng cầu nguyện.
225 Kính lạy Cha Thiên Thượng, trong Danh Chúa Jêsus Christ,
xin ban ơn, Chúa ôi, trong Danh Chúa Jêsus Christ, rằng Đức
Thánh Linh sẽ đến tối nay, tối thứ Bảy nầy, nơi Đức Thánh Linh
giáng xuống như ngọn gió thổi ào ào. Nguyện xin những người
nầy được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Nguyện xin Lửa
và Quyền năng của Đức Chúa Trời không lìa khỏi họ. Nếu họ ở
đây buổi sáng, nguyện xin họ ở lại, ở lại cho đến khi Đức Thánh
Linh đến.
226 Thật đó là ý tưởng tuyệt vời! Chính là thế! Nó đấy. Đó là Đức
Thánh Linh đang đến.

[Anh Branham nói với người nào đó trong khi rời bục
giảng—Bt.] Tôi đã làmxong điều đó. Tôi biết điều đó.

Chỉ thế thôi. Hãy tin Điều đó giờ nầy! Hãy tiếp nhậnNó! Được
đầy dẫy ơn phước Ngài. [Hội chúng tiếp tục cầu nguyện và vui
mừng.] 
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