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 …?…đã được ở đây trong lớp học và tận hưởng…[Băng
trống—Bt.] Và bây giờ Sách đầu tiên gởi cho người Hê-bơ-

rơ, chúng ta thấy, hay chúng ta tin, là của Phao-lô. Các nhà thần
học bị giới hạn; họ không biết thật sự người nào, hay ai đã viết
Nó. Nhưng, tôi tin, hễ ai có một chút sự phân biệt thuộc linh sẽ
thấy đó là Phao-lô. Đó là—đó là điều mà, hầu hết các tác giả đều
tin, là Phao-lô. Và làm thế nàomà ông…
2 Trong chương thứ 1, chúng ta thấy rằng đó là sự tôn cao
Đức Chúa Jêsus. Ô, cách ông đem đến, tỏ cho thấy bởi—bởi kinh
nghiệm mà ông có trên đường đi đến thành Đa-mách. Vậy thì,
Phao-lô đã, ban đầu là, một nhà thần học đích thực. Phao-lô đã
học dưới chân Ga-ma-li-ên, một trong những giáo sư giỏi nhất
của thời đó. Và ông thì khôn ngoan và thông sáng, là một học giả
Kinh Thánh thật sắc sảo.
3 Và tôi thấy điều này, khi ông trên đường đi đến thành Đa-
mách, với những lá thư trong túi, để bắt giữ tất cả những người
theo đường lối Phúc âm phước hạnh xưa ấy, và ông đã chân
thành. Nhưng, tôi luôn luôn tin rằng từ khi Phao-lô thấy cái chết
của Ê-tiên, tôi nghĩ điều đó phải xảy ra ngay bên ông. Khi ông
ưng thuận về cái chết của Ê-tiên, và giữ các áo choàng của những
người némđá người, thì Phao-lô đã phạm tội về huyết của Ê-tiên.
Và ông đã xưng tội, và nói, “Tôi không xứng đáng,” nói, “bởi vì
tôi đã làm đổ huyết, của người tử vì đạo của Ngài—của Ngài, Ê-
tiên.” Vì, ông đã chứng kiến điều đó.
4 Vànếu anh em cómặt với tư cách làm chứng nhân cho bất cứ
điều gì, anh em đúng là phạm tội như là người dự phần vào việc
đó. Vì thế nếu chúng ta làm chứng, nói, “Ồ, vâng, họ không nên
làm điều này, điều này thế này thế nọ,” hãy cẩn thận về điều anh
em nói, vì anh em phạm tội theo cách mình xét đoán. Nếu anh
em không thể quyết định, thì đừng nói gì cả, cứ để mặc nó. Thế
thì khi anh em làm chứng mình là Cơ-đốc nhân, thì anh em chịu
trách nhiệm. Hiểu không? Anh em chịu trách nhiệm là một Cơ-
đốc nhân, thì phải sống với điều đó. Và khi Đức Chúa Trời đưa ra
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một—một Lời hứa trong Kinh Thánh…Tôi thấy một người ngồi
trong xe lăn ở đây. Khi Đức Chúa Trời đưa ra một Lời hứa, Ngài
chịu trách nhiệm về Lời hứa đó cho đến khi Ngài làm choNó ứng
nghiệm. Đức Chúa Trời chịu trách nhiệmkhiNgài đưa ramột Lời
hứa. Và các lời Kinh Thánh chịu trách nhiệm cho đến khi Chúng
được ứng nghiệm. Hiểu không? Chúng thì—Chúng thì ở ngay tại
đó như một—một lời tuyên bố mà Đức Chúa Trời đã đưa ra. Và
Nó phải được làm trọn nếu không thì Đức Chúa Trời chịu trách
nhiệm. Hiểu không?

5 Và vì thế Phao-lô, là một giáo sư, trên đường đi đến thành
Đa-mách ngày ấy, tôi cho rằng, khoảng, giữa trưa. Có một Ánh
sáng lớn từ Trời chiếu xuống, và Nó làm ông bị mù, và ông—ông
đã té xuống đất. Và ông nói ôngmuốn biết đó là Ai. Ngài đã phán
với một Tiếng nói, và nói rằng, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt
bớ Ta?” Tôi tin là Công vụ chương 8.

Và ông thưa rằng, “Người là Aimà tôi bắt bớ?”

6 VàTiếng ấy phán lại, và nói rằng, “Ta là Jêsus.” Ồ! “Ta là Jêsus,
và ngươi đá đến ghim nhọn thì khó chịu cho ngươi vậy.” Và thế
thì Jêsus là gì? Jêsus, Ngài là Sự Sáng, chỉ một Ánh Sáng vĩ đại
đang chiếu rực rỡ.

7 Bây giờ để khích lệ chúng ta và hiểu được một điều cơ bản
ở đây. Làm sao có thể là một Ánh Sáng như thế nào, khi Ngài là
một Con Người? Vậy thì, không ai…

Có một toán lính đi với Phao-lô, những lính canh đền thờ, đi
xuống để bắt giữ. Phao-lô là nhóm trưởng. Và họ đang đi xuống
để bắt giamnhững người đó, cho những chiến dịch của họ và đại
loại như vậy, và vì niềm tin tôn giáo nằmbên trong họ.

8 Nhưng, bây giờ, ở đây là Chúa Jêsus như một Ánh Sáng lớn.
Bây giờ, nếu anh em còn nhớ, ban đầu, Chúa Jêsus là một Ánh
Sáng. Chúa Jêsus là Logos ra từ Đức Chúa Trời. Và Ngài đã là…
Ngài là Thiên sứ Giao ước đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên đi qua đồng
vắng. Và Ngài là Trụ Lửa mà họ nhìn xem. Và Ngài là…Ngài đã ở
trên thế gian này, Ngài phán, “Ta đến từ Đức Chúa Trời, và Ta đi
về cùng Đức Chúa Trời.” Vậy nếu Ngài đến từ Trụ Lửa, vào trong
một Người, thế thì nếu Ngài trở về nơi Ngài đã có, Ngài trở về lại
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với một Ánh Sáng. Ngài đã có ở đó khi Phao-lô thấy Ngài, Ngài là
một Ánh Sáng.
9 Bấy giờ, tất cả những người lính kia đã đi cùng Phao-lô không
thấy Ánh Sáng đó. Thế thì có khả năngmột người thấy Nó vàmột
người thì không thấy Nó chứ? Tất nhiên. Được rồi. Ông, Phao-lô,
đã thấy Nó, song những người còn lại thì họ không thấy Ánh
Sáng ấy.
10 Bấy giờ, khi Phi-e-rơ ở trong tù, chúng ta thấy Ánh Sáng này
đã đến trong tù, mở các cửa ra. Và ông đã…Ánh Sáng ấy làmmù
mắt những người lính canh, khi họ bước ra, Phi-e-rơ đi ra. Và
khi ông đến cửa, nó tự mở ra, im lặng, rồi đóng lại đằng sau ông.
Từ bên trong tù, ông đi ra ngoài cửa. Nó tự mở ra, rồi đóng lại
cách yên lặng. Và rồi ông đi đến cổng, đi ra đường phố. Và ông
dụimắt, dường nhưnói, “Mình đangmơ chăng?” Ông không biết
điều gì đã xảy ra. Nhưng, Thiên sứ của Chúa, cũng Thiên sứ mà
đã ở trong Trụ Lửa đã dẫn đường Môi-se đến biển và mở nó ra,
ồ, và Biển Chết…Biển Đỏ đã dựng lên cả hai phía, và dân Y-sơ-ra-
ên đi ngang qua.
11 Và khi họ đến bên sông Giô-đanh đang dâng lên, Ngài không
bày tỏ chính Ngài có thể thấy được ở đó. Nhưng Ngài có ở đó, vì
Ngài đã mở nó ra. Và họ đi ngang qua vào tháng Tư, khi mà các
đồng bằng đều đầy nước. Và Ngài chặn lại nguồn nước, và Ngài
ngăn tuyết tan chảy, vì nó không dựng nên bức tường càng lúc
càng cao; nó chỉ ngừng lại. Đó là Đức Giê-hô-va của chúng ta. Đó
là Chúa Jêsus của chúng ta. Chỉ làm ngưng lại; và họ bước qua
trên đất khô.
12 Bấy giờ, Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ chăm sóc họ, vì
thế Ngài bắt buộc phải giữ Lời hứa của Ngài. Vậy thì, Phao-lô, ý
thức về những điều này, và biết chúng, ông được đặc ân, vì Đức
Chúa Trời đã phán trực tiếp với Phao-lô. Ngài không phán với
nhữngngười lính canhđãở cùng ông.Ngài chỉ phánvới Phao-lô.
13 Bây giờ, khi—khi Thiên sứ của Chúa giáng xuống, trong hình
thể một ngôi sao; và những nhà chiêm tinh học, những nhà
thông thái Ấn Độ, khi, họ thấy ngôi Sao ấy và đi theo Nó hàng
trăm dặm. Và Nó đi qua mọi đài thiên văn, vì họ tính giờ bằng
các ngôi sao. Và không người nào thấy ngôi Sao đó ngoài những
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nhà thông thái. Ồ, chao ôi! Điều đó không làm anh chị em xúc
động chăng? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

14 Thế thì, anh em thấy, Đức Chúa Trời không giải quyết với
những tổ chức. Ngài không giải quyết với những nhóm người.
Ngài giải quyết với những cá nhân. Ngài bày tỏ chính Ngài với
những cá nhân. Và vậy thì—vậy thì để nói điều này, không phải
điều này…Đức Chúa Trời biết lòng tôi. Và không nói điều này vì
riêng cá nhân, ca ngợi cá nhân lúc này; bây giờ, chỉ là tôi đã ở đó.
Nhưng, anh em có biết rằng, cũng Đức Chúa Trời ấy, cũng Chúa
Jêsus ấy, đang ở với chúng ta sáng nay không? Anh em biết, mỗi
người trong anh em có một lời làm chứng cá nhân ngắn, về điều
đó ngay bây giờ, rằng Ngài ở đây không? Và là…Ngài đã làm điều
gì cho chúng ta trong thời đại này mà Ngài đã không làm trong
thời khác; Ngài cho chúng ta chụp Bức hình Ngài trong thời này.
Chúng ta treo Nó ngay ở đó. Hiểu không? Trụ Lửa, Chúa Jêsus
không hề thay đổi ấy.

15 Hãy xem cách Ngài làm việc lúc này. Nếu Ngài là Chúa Jêsus
không hề thay đổi, Ngài sẽ làm y như vậy, vì Kinh Thánh dạy,
“Ngài hômqua, ngàynay, và chođếnđời đời khônghề thayđổi.”

16 Vậy thì, trước khi Phao-lô thông báo điều gì, dù điều này
đúng hay sai, trước tiên ông phải đi xuống xứ Ai Cập và sống ở
đó ba năm, để xem thử đó có phải là lời Kinh Thánh hay không.
Anh em có bao giờ biết điều đó không? Sau khi Phao-lô được cải
đạo, ông đi đến xứ Ai Cập sống trong ba năm. Ở đó ông đã ở lại,
và đó là nơi ông học được sự khônngoan tuyệt vời này.

17 Bây giờ, không phải để so sánh chút nào, tôi chỉ đang đưa
ra cho anh em thấy cách Đức Thánh Linh vẫn y nguyên như thế
nào. Bây giờ, hội thánh của tôi ở đây còn nhớ, cách đây nhiều
năm, khi Thiên sứnày xuất hiện và tỏ cho thấynhững sự việc. Tôi
đã hơi hoài nghi về Nó. Hết thảy anh emkỳ cựu, đều biết điều đó.
Nếu anh em…Nếu đúng, thì giơ tay lên, khi anh em nghe. Đúng
thế. Nhìn xem, nhìn xem hội thánh đó, cho đến nay, từ những
người lâu năm. Hiểu không? Tôi là người hoài nghi, bởi vì các
thầy giảng đã bảo tôi Nó là ma quỷ. Và tôi gần như đã không tin
điều đó, nhưng tôi chờ đợi. Tôi khôngmuốnnói gì vềNó.
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18 Nhưng, ồ, đáng chúc tụng thay Danh Chúa! Một đêm nọ, nơi
xa kia, Ngài giáng xuống, một Thiên sứ, và bày tỏ Điều đó trong
lời Kinh Thánh, rằng đó là Ngài. Và khi tôi thấy Nó trong Kinh
Thánh, thì rao báoNó cho khắp thế giới, Sứ điệp đó.
19 Từđóđã cóOral Roberts, A. A. Allen, TommyOsborn, Tommy
Hicks, và nhiều người nữa. Hiểu không? Đó là một Sứ điệp cho
dân sự.
20 Và Đức Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi. Là đúng với Kinh Thánh, Ngài không hề thay
đổi. Ngài vẫn y nguyên. Ngài là không hề thay đổi. Và Ngài làm
các công việc giống như vậy. Ngài tự bày tỏ chính Ngài cũng y
như vậy. Và Ngài ở đây, sáng nay, không hề thay đổi. Bây giờ
chúng ta có thể thấy Ngài; chúng ta có thể không thấy. Dù là
gì đi nữa, chúng ta đã có lời chứng ngay tại đây giờ này rằng
Ngài ở đây.
21 Vậy thì, chúng ta thấy rằng, Phao-lô, dựa trên kinh nghiệm
này, và viết những thư này, hầu hết chúng, từ trong tù, ông đã
so sánh Cựu và Tân Ước. Bây giờ nên nhớ, trước giả cuối cùng
của Kinh Thánh này, bởi sự hà hơi, Đức Chúa Trời giáng xuống
và bảo ông, “Nếu ai thêm điều gì vào Nó hay bớt điều gì ra khỏi
Nó, thì phần của người ấy, cũng sẽ bị lấy ra khỏi Sách Sự Sống.”
Vì thế chúng ta không dám thêm điều gì vào Nó. Ồ, Nó phải giữ
nguyên giống như Nó có, không phải thêm điều gì vào Nó. Và
chúng ta phải hài lòng với mọi việc ở trong Nó. Tôi không muốn
thêm chút nào nữa, và tôi không muốn bớt đi chút nào. Tôi chỉ
muốn đúng như những gì Nó nói.
22 Vậy thì, Sách Hê-bơ-rơ này, lý do tôi đã chọn Nó; một mục
đích, một việc; lá thư này, “Anh Branham yêu dấu,” và vân vân.
Và, tôi—tôi, chúng tamuốn ở lại sống với Lời đó.
23 Bây giờ, chương thứ 1, là sự tôn cao Chúa Jêsus, vì thế Ngài là
Nhân Vật chính. Và Phao-lô cho chúng ta biết, đêm nọ, rằng Ngài
đã ở trong sự bắt đầu cao quý đó. Và chúng ta thấy rằng Ngài
không là ai khác hơn “Mên-chi-xê-đéc, Vua của Sa-lem,” Đấng
Cao Trọng ở chương 7.
24 Và bây giờ, sáng nay, chúng ta đến với Ngài từ quan điểm
khác—khác, từ chương thứ 2. Bây giờ, sau khi Phao-lô đưa ra
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cho chúng ta Sứ điệp tuyệt diệu, quan trọng này, về sự tôn cao
Chúa Jêsus, “Và ngay cả các Thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ
lạy Ngài.” Và tôi nghĩ, qua ở đây, giống như trái đất, nó già đi thế
nào: “Và Chúa sẽ gấp nó lại như cái áo, nhưng chúng sẽ hư mất,
song Chúa không hề biến cải.”
25 Và qua chương thứ 2, hay, câu thứ 2, tôi nghĩ là vậy, “Những
ngày sau rốt nầy Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài.” Và, nhìn
xem, “Đời xưa Ngài đã dùng các đấng tiên tri phán dạy nhiều lần
nhiều cách.” Chúng ta đã đi qua và thấy những tiên tri là gì, và
cáchmà Đức Chúa Trời mang Sứ điệp Ngài đến bởi các đấng tiên
tri. “Nhưng trong những ngày sau rốt này Ngài đã phán qua Con
Ngài, Chúa Jêsus, bởi Đức Thánh Linh. Ngài phán qua các đấng
tiên tri vậy.” Thế thì chúng ta đi trở lại và thấy, tất cả những đấng
tiên tri ấy có Thánh Linh củaĐấng Christ ở trong họ.
26 Chúng ta trở lại với Giô-sép và thấy ông làm hình bóng cách
hoàn hảo về Đấng Christ. Trở lại vớiMôi-se và thấy ông làm hình
bóng hoàn hảo về Đấng Christ. Rồi chúng ta đi xuống đến ngay
cả Đa-vít. Và khi Đa-vít bị chối bỏ ở Giê-ru-sa-lem, mà không biết
tại sao, nhưng đi lên đồi và nhìn lại, từ trên Núi Ô-li-ve, và khóc
cho thành Giê-ru-sa-lem vì ông bị chối bỏ. Tám trămnăm sau đó,
Con vua Đa-vít cũng đã bị chối bỏ nhưmột Vua, ở Giê-ru-sa-lem,
và ngồi cũng trên ngọn đồi ấy và khóc. Ồ, Thánh Linh của Đấng
Christ, đang giải quyết với các cá nhân!
27 Vậy thì, Phao-lô khởi sự, nói:

Vậy nên chúng ta càng phải giữ vững lấy những điều
mà mình đã nghe,…

28 Chương thứ 2, nào, chúng ta đang khởi sự.

Vậy nên chúng ta càng phải giữ vững lấy những điều
mình đã nghe, kẻo e…chúng ta sẽ bị trôi lạc bất cứ lúc
nào chăng.

29 Ô, xin Chúa đưa chúng ta về nhà đó trong đền tạm này sáng
nay. Tôi cầu xinĐức Thánh Linh sẽ dầm thấm rất sâu điều đó vào
trong lòng anh chị em. “Chúng ta phải càng giữ vững lấy những
điều mình đã nghe.” Chúng ta phải là loại người gì, khi chúng ta
thấy Đức Giê-hô-va cực đại giáng xuống và làm những việc Ngài
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làm, và thấy chúng được so sánh, lời Kinh Thánh bằng lời Kinh
Thánh, rằng chúng là Lẽ thật? Và đôi khi chúng ta ngồi giống
như những mụt cây trên khúc gỗ, và hoàn toàn không quan tâm
như vậy. Chúng ta nên bận rộn, từng phút, cố gắng đem nhiều
người đến với Đấng Christ. Chúng ta phải là những viên ngọc
sống động. Chúng ta chẳng nên biếng nhác như chúng ta hiện
có. Chúng ta sẽ đi đến nhà thờ, và chúng ta sẽ thấy Chúa Jêsus
làm điều gì đó, hoặc—hoặc ban phước cho chúng ta trong cách
như vậy, và rồi chúng ta sẽ—chúng ta sẽ đi ra và nói, “Buổi nhóm
rất tốt.”
30 Vậy thì, sự giảng dạy về Lời, chúng ta vui hưởngnó, nhưng đó
không phải là việc chính. Điều đó không phải. Chúng ta không
nên thờ phượng Chúa chỉ sau khi chúng ta đã giảng xong Lời,
như chúng ta thường làm, chỉ thờ phượng Ngài. Điều đó tuyệt
vời. Nhưng chúng ta nên thờ phượngNgàimỗi giờ trong đời sống
chúng ta. Khi chúng ta làm việc, chúng ta nên thờ phượng Ngài.
Mỗi lần cơ hội tự nó đến, hãy thờ phượng Chúa bằng sự làm
chứng về Ngài.

Hỡi quý bà các chị, nếu chị em thấy, thấy một người nữ làm
điều sai trái, hãy thờ phượng Chúa bằng cách kéo bà ấy ra và nói
rằng, “Chị ơi, cómột đời sống tốt hơn thế này.”
31 Hỡi quý ông các anh đang làm việc, khi anh em nghe một
người nam dùng Danh Chúa một cách vô ích, hãy tìm cơ hội đến
bên, và kéo người ấy, ra, và nắm tay người ấy, và nói, “Anh ơi,
có một sự sống tốt hơn điều này. Anh không nên dùng những
từ đó.” Và nói với người ấy bằng sự nhu mì, cách ôn tồn. Tất cả
những điều đó làmột sự thờ phượng.

Và khi chúng ta thấy người nào đó đau ốm, và bác sĩ nói
không thể làm gì được nữa, chúng ta nên thờ phượng Chúa bằng
cách nói với họ, “Có một Đức Chúa Trời trên Trời đáp lời cầu
nguyện.”
32 Và rồi khi chúng ta thấy những việc ấy xảy ra, mà chúng ta
thật thấy xảy ra và được thực hiện, chúng ta nên đừng bao giờ
để những sự này làm trôi lạc. Chúng ta chỉ để nó đi qua các ngón
taymình. Đó là vấn đề với giáo hội lớnNgũ Tuần ngày nay. Họ đã
để phần tinh túy của vụ mùa trôi tuột qua khỏi ngón tay mình,
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trong khi họ có nó trong tay. Nhưng, hãy xem những gì họ đã
làm, họ đã làm giống như hết thảy những giáo hội còn lại. “Họ
đã theo con đường của-…con đường của Cô-rê, và bị hư mất; và
conđường củaCa-in, và bị hưmất về sựphảnnghịch củaCô-rê.”
33 Họ lập tổ chức. Thay vì cómột tình anh emmàhết thảy chúng
ta có thể là một, họ đã tự lập thành tổ chức. Làm thành những tổ
chức tầm thường và những học thuyết tầm thường, và nhảy ra
từ đó rồi cứ phá vỡ tình anh em. Và nếu anh em không nhìn
xem, Báp-tít và Trưởng Lão đang giương nó lên, bởi vì, “Đức
Chúa Trời có thể khiến những đá này sanh ra con cái cho Áp-
ra-ham.” Và chúng ta—chúng ta đã để nó trôi tuột khỏi bàn tay
bởi bị chia tách.
34 Những thổ dân da đỏ đã đánhmất xứ sở này về tay người da
trắng như thế nào? Là vì họ không thống nhất. Nếu họ đã làm
một tiền phương lớn…Nhưng họ đã chiến đấu chống lại nhau.
Họ chắc hẳn giữ được mảnh đất của mình nếu hết thảy họ đến
với nhau.
35 Chúng ta sẽ đánh mất nó như thế nào? Bởi vì chúng ta đang
chia rẽ. Thật chúng ta đã đánh mất kinh nghiệm với Đức Chúa
Trời, là vì chúng ta mất đoàn kết. Chúng ta dựng lên một cái, và
gọi đây là—là Giám Lý, và đây là Báp-tít, và đây là Phúc âm Ngũ
Tuần, và đây là Một Ngôi, và đây là điều-gì đó, và hội thánh của
Đức Chúa Trời, và Na-xi-rê, Hành hương Thánh. Chúng ta làm
cho Thân thể Đấng Christ bị chia tách ra. Chúng ta đừng bao giờ
để bị chia rẽ. Chúng ta có thể khác nhau về ý kiến, nhưng chúng
ta hãy là những anh em đồng một lòng với nhau. Đức Chúa Trời
muốn chúng ta nhưvậy.Ngài đã chết thay cho toàn thểHội thánh
củaĐức Chúa Trời. Và chúng ta khôngmuốnbị chia tách.

Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững nhất…kẻo e
chúng ta sẽ để chúng bị trôi lạc chăng.

Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc,…
36 Anh emnghe Điều đó không? “Nếu lời thiên sứ rao truyền…”
Vậy thì, thiên sứ là “sứ giả.” Chữ thiên sứ có nghĩa là “sứ giả.” Và
chỉ được hiểu qua, trong sách thứ 1 ở đây, “Đức Chúa Trời, trong
nhiều lần nhiều cách, đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ.”
Đó là những sứ giả của Đức Chúa Trời. Và họ là, nếu họ là những
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sứ giả của Đức Chúa Trời, thì họ là những thiên sứ của Đức Chúa
Trời. Một sứ giả là một thiên sứ; hay một thiên sứ là một sứ giả,
thì đúng hơn.

37 Một sứ giả! Anh em là một sứ giả, sáng nay. Anh em là…Anh
em là một sứ giả của những tin tức tốt lành nếu không thì là sứ
giả của những tin xấu. Ô, có phải là tốt đẹp không, khi biết rằng
chúng ta là nhữngđại sứ, rằng chúng ta là những thiên sứ, những
sứ giả về sự sống lại? Và chúng ta là những sứ giả của Đức Chúa
Trời với thế gian tội lỗi, mà Đấng Christ sống. Trong lòng chúng
ta, Ngài sống. Trong thần linh chúng ta, Ngài sống. Và Ngài mang
chúng ta từ đời sống xấu xa tội lỗi thấp hèn, và tôn chúng ta lên,
và ban cho chúng ta một sự “halêlugia” trong linh hồn chúng
ta, và làm cho chúng ta trở nên những con người mới. Chúng
ta là những sứ giả, những thiên sứ của Giao ước. Thật tuyệt vời
biết bao!

38 Và bây giờ, trong Cựu Ước, “Nếu—nếu lời các thiên sứ rao
truyền đã vững chắc,” cách đó nó phải đúng. Trong Cựu Ước,
trước khi một lời của tiên tri có thể được tỏ ra, nó phải được
xem xét và chứng minh. Họ không bị lạc mất với nó, như chúng
ta ngày nay.

39 Cứ đi ra ngoài và có loại cảm xúc nào đó, hay bất cứ điều gì
khác, “Ồ, vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, chính là thế!” Anh
em phạm sai lầm.

Kinh Thánh đã dạy, rằng, “Trong những ngày sau rốt, ma
quỷ sẽ giả mạo Cơ-đốc giáo, rất gần gũi, đến nỗi sẽ lừa dối chính
những người được Chọn nếu có thể được.” Đúng thế. Vì vậy,
chúng ta phải kiểm tra điều đó.

40 Và trong thời xưa họ thử nghiệm bằng cách nào? Với U-rim
Thu-mim. Bảng đeo ngực của A-rôn, có những viên ngọc trên đó:
ngọc sa-phia, ngọcmã não, kim cương, hồng ngọc, bích ngọc. Tất
cả các viên ngọc đó, tượng trưng cho sự sanh ra củamười hai tộc
trưởng này, ở trên bảng đeo ngực của A-rôn. Và khi một tiên tri
nói tiên tri, và Ánh sáng thiêng liêng đó lóe lên trên nó thì có
nghĩa là, Đức Chúa Trời phán, “Điều đó là Sự thật.” Nhưng, cho
dù nó có vẻ thật thế nào đi nữa, nếu không chớp lòe lên trên đó,
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thì nó không phải là Sự thật. Vì thế, U-rim Thu-mim đi cùng với
chức tế lễ đó.
41 NhưngKinh Thánhnày làU-rimThu-mim củaĐức Chúa Trời
ngày nay. Và khi một tiên tri nói tiên tri, nó phải hoàn toàn chớp
lòe với Kinh Thánh. Thế thì, Đức Chúa Trời phán, thì Ngài giáng
xuống và chứng minh Nó.
42 Ồ, thật tôi có thể tôn vinh Đức Chúa Trời ngày nay biết bao!
Tôi đang suy nghĩ vể buổi sáng Chúa nhật khác, gần như thế
này, khi tôi đang rời khỏi đền tạm này. Và anh chị em khóc và
yêu cầu tôi đừng đi. Nhưng, khi, tôi giảng về Đa-vít và Gô-li-át,
và cách anh chị em sẽ đối diện với thế giới lạnh lùng, lãnh đạm
đómà nói thời kỳ phép lạ đã qua rồi.
43 Tôi nói, “Có một người khổng lồ to lớn, và ngay khi chúng ta
có thể giết chết hắn, những người còn lại sẽ trở nên gan dạ.” Và
Chúa ban cho điều đó. Và rồi cómột Oral Roberts vàmột Jaggers,
và vân vân, tuốt Gươm ra, chúng ta đã chiến đấu đuổi kẻ thù ra
khỏi xứ, khiến chúng ngậmmiệng lại. Chúng không thể nói rằng
những phép lạ không xảy ra, vì chúng ở đây này. Chắc chắn. Lời
Đức Chúa Trời là Đời đời. Nó chớp lòe trên U-rim. Chớp lòe trên
Lời, đó là U-rim Thu-mim của Ngài. Và khi Nó chớp lòe trên Đó,
nó được xác nhận.

Với bất cứ người nào có nhu cầu, nếu bạn là tội nhân,
bạn muốn biết cách để được cứu, “Hãy tin nơi Đức Chúa Jêsus
Christ.”
44 Ngày hôm nay, anh em có rất nhiều điều phải làm. “Phải lật
sang trangmới. Anhphải làm điều này và điều kia, để được cứu.”

Tôi nghĩ về người đề lao thành Phi-líp, khi người đề lao này
hỏi Phao-lô, “Tôi phải làm chi để được cứu rỗi?”

Đó có thể đã là anh em hay tôi, chúng ta có thể đã nói với
người những việc người không nên làm. “Anh nên bỏ uống rượu.
Anhnên bỏ đánh bài, sự cờ bạc của anh em. Anhnên bỏ điều này.
Anh nên bỏ điều kia.”

Phao-lô không hề nói với người ấy như thế. Ông chỉ bảo anh
ta những việc anh ta nên làm. “Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ, thì
ngươi sẽ được cứu.”
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45 Vậy thì, “Ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta thì được
Sự sống Đời đời.” Đó là U-rim Thu-mim chớp lòe, Thánh Giăng
chương 5:24. “Ta là Chúa đấng chữa lành mọi bệnh tật ngươi.”
Gia-cơ 5:14, “Hãy mời các trưởng lão đến, xức dầu cho họ, sự
cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh.” U-rim chớp lòe lên. Hiểu
không? Đó là Lời Đời đời của Đức Chúa Trời.

46 Tôi không quan tâm bao nhiêu người vô thần, người không
có đạo, người theo thuyết bất khả tri, người theo chủ nghĩa hoài
nghi dấy lên. Đức Chúa Trời sẽ bênh vực Lời Ngài. Ngài đã hứa
Ngài sẽ làm điều đó.

47 “Vậy nên chúng ta càng phải giữ vững lấy những điều mình
đã nghe, kẻo e bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ (các đấng tiên
tri) rao truyền đã vững chắc…” Phải không? Chúng ta có thể mất
cả tuần để nói về điều này.

48 Nó đã vững chắc khi Môi-se nói không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Chắn chắn vậy.

Còn Ê-li, đang ngồi trên đỉnh núi thì sao? Chúa phán bảo ông,
“Hỡi Ê-li, hãy chờ dậy. Ta sẽ ở lại đó với ngươi; muốn có sự thông
công nào đó.” Đức Chúa Trời thích thông công với dân sự Ngài.
Nhưng chúng ta không chịu đứng đủ lâu để Ngài thông công với
chúng ta. Chúng ta quá bận rộn bỏ qua, từ chỗ này đến chỗ khác,
và rất nhiều. “Hỡi Ê-li, hãy ngồi yên.” Ngài muốn có ba năm rưỡi
trong sự thông công. Chúng ta hầu như, không thể cho Ngài ba
phút. Ba năm rưỡi thông công liên tục. Ô, tôi ưa thích điều đó!
Nói, “Đừng lo về việc nấu nướng; điều đó đã chuẩn bị rồi. Chim
quạ sẽ nuôi ngươi. Và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ta chỉ muốn có mối
quan hệ thông công.” Tiên tri già này, Ê-li, đang ngồi ở đó trên
đỉnh núi, trong khi ông đang có sự tương giao với Đức Chúa Trời,
ồ, quan cai nói, “Tôi nghĩ tôi sẽ lên gặp người.” Vậy thì, anh em
đừng bao giờ cố phá vỡ sự thông công đó.

49 Vì thế, quan cai đi lên, với đội quân lớn, nămmươi người của
người. Và ông ta nói, “Hỡi Ê-li, ta—ta—ta đếnđể bắt ngươi.”

50 Và Ê-li đứng dậy. Nhìn xem, đây là tiên tri của Chúa! Người
nói, “Nếu ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời
xuống vànuốt các ngươi.” Và lửađã giáng xuống. Quan cai nói…
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51 “Ồ, các ngươi biết gì không?” Đúng hơn là, nhà vua, đã nói,
“Có lẽ đó là một—một tiếng sét đánh, chỉ là ánh sáng nào đó đi
ngang qua, và nó đụnghọ. Ta sẽ sai nămmươi người khác.”

52 Ê-li đứng lên, là một trong các thiên sứ, lời người vững chắc.
Người phải có một sự báo ứng xứng đáng cho mọi việc đã làm
sai. Người nói, “Nếu ta là đầy tớ của Chúa, nguyện lửa giáng
xuống.” Và năm mươi người thứ hai bị thiêu đốt. Đúng thế. Mọi
sự báo ứng!

Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc, và sự trái
phép và không vâng lời đã được báo ứng xứng đáng rồi…

53 Bây giờ, đây là việc quan trọng, câu kế tiếp.

Thì làm sao chúng ta sẽ tránh cho khỏi được,…

54 “Làm sao chúng ta sẽ tránh cho khỏi được?” Nếu như tiếng
của Ê-li mang lại sự hủy diệt, bởi vì ông là thiên sứ của Chúa,
thì làm sao chúng ta tránh khỏi khi Tiếng của Đấng Christ đang
phán? Hay là, làm sao chúng ta có thể tránh được khi anh em
được cầu nguyện cho, nếu Đó là Tiếng của Đấng Christ? Nếu
Đấng Christ đã định trước Hội thánh Ngài cầu nguyện cho người
đau, và Hội thánh làm những gì Ngài phán Ngài…vì họ làm, thì
làm sao Nó có thể sai? Không thể được. Anh em có thể sai, nhưng
Nó không thể sai. Chừng nào anh em còn giữ Nó, Nó sẽ đưa anh
em qua.

55 Nếu anh em sai, anh em sai một mình. Anh em chỉ cách xa
Lời. Nhưng chừng náo anh em ở lại với Lời, Nó không thể sai. Vì
lời của các tiên tri đã làm điều này điều kia, huống chi là Lời của
Đấng Christ?

Làm sao tránh cho khỏi được, nếu ta còn trễ nải sự
cứu rỗi lớn dường ấy; mà là trước hết bắt đầu sự cứu
rỗi Chúa truyền ra cho chúng ta, rồi có những kẻ nghe
chứng nghiệm nó cho chúng ta;

56 Hãy suy nghĩ về Điều đó, được phán bởi Chúa. Bao nhiêu lần
chúng ta có thể đi lại? Chúng ta ngừng lại ở đâu, ngay tại đây
trong một tiếng đồng hồ? Khi Chúa Jêsus đến, Ngài hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
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57 Bây giờ, nên nhớ, trước hết bắt đầu được nói bởi Chúa Jêsus,
chính Ngài, và rồi được xác nhận bởi những người nghe Ngài.
Vậy thì hãy nghe Ngài.
58 Khi Ngài đến thế gian, Ngài không tuyên bố là đấng chữa
lành. Ngài phán, “Ta chẳng tự mình làm việc gì được; ấy là Cha
Ta ngự trong Ta. Ngài làm các công việc. Con tự Mình không thể
làm chi, nhưng chỉ làm điều chi Ngài thấy Cha đang làm,” Thánh
Giăng 5:19.
59 Hãy xemkhi Phi-líp đến với Ngài. Na-tha-na-ên…Sau khi Phi-
líp cải đạo, ông đi qua và kiếm Na-tha-na-ên. Nói, “Hãy đến,
xem Đấng mà chúng ta tìm thấy: Jêsus người Na-xa-rét, con của
Giô-sép.”
60 Vàông ấynói, “Há có vật gì tốt ra từNa-xa-rét được sao?”
61 Nói, “Hãy đến, xem.” Đó là cách để làm cho tin: chứng minh
Nó. Hãy đến và xem. Ồ, đó là cách tốt nhất tôi từng nghe. Hãy đến
và tự tìm thấy. Đừng đứng ở ngoài mà phê phán, nhưng, “Hãy
chứngminhmọi việc, và nắmvữngđiều gì tốt.” Hãy đến xem.
62 Dọc đường đi, họ trò chuyện. Khi ông bước vào trong sựHiện
diện của Chúa Jêsus, Ngài phán rằng, “Nầy một người Y-sơ-ra-ên
thật trong người không có điều dối trá chi hết.”
63 Điều đó gần như, làm Na-tha-na-ên bị lột hết da. Ông nhìn
quanh, rồi thưa, “Ồ, thưa Ra-bi, bởi đâu Thầy biết tôi? Thầy chưa
hề thấy tôi. Cớ sao Thầy biết tôi?” Phi-líp nói…
64 “Trước khi, khi người gọi ngươi…” Phán, “Trước khi Phi-líp
gọi ngươi, ngày hôm qua, lúc ngươi ở dưới cây vả, Ta đã thấy
ngươi.” A-men.
65 Ông nói, “Thầy là Con Đức Chúa Trời. Thầy là Vua dân Y-
sơ-ra-ên.”
66 Một người đàn bà bước vào trong sự Hiện diện của Ngài, và
Ngài phán, “Hãy đi, tìm chồng ngươi.”

Bà thưa, “Tôi không có chồng.”
67 Phán, “Đúng thế. Ngươi đã có năm đời chồng, và người mà
ngươi hiện đang sống với không phải là chồng ngươi. Ngươi đã
nói sự thật.” Hãy suy nghĩ về điều đó.
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68 Bà thưa rằng, “ThưaNgài, tôi nhìn biết Ngài làmột Đấng Tiên
tri. Mà, chúng tôi biết rằng khi nào Đấng Mê-si đến Ngài sẽ bảo
cho chúng tôi mọi sự.”
69 Ngài phán, “Ta,Người đangnói với ngươi chính làĐấng ấy.”
70 Và bà chạy vào trong thành và nói cho mọi người biết, “Hãy
đến, xem Một Người mà đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Há đây
chẳng phải là ĐấngMê-si sao?”Điều đó được phánbởi Chúa.
71 Điều gì đã xảy ra? Chúa Jêsus phán, trước khi Ngài lìa khỏi,
“Những việc Ta làm, các ngươi cũng sẽ làm.” Đúng không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] “Những việc Ta làm các ngươi cũng
sẽ làm, thậm chí còn làm hơn điều này, vì Ta đi về cùng Cha.”
Ồ, tôi có thể thấy họ khi họ đi ra, khắp mọi nơi. Mác 16, “Đi ra
khắp thế gian, giảng đạo; Chúa cùng làm việc với họ, làm cho
vững Lời.”

Và ở đây, Phao-lô, đưa ra điều giống như vậy. Ông nói rằng—
rằng Phúc âm bắt đầu được giảng bởi Chúa Jêsus, và đã được
chứng thực cho chúng ta bởi những người nghe Ngài. Đó là Hòn
ĐáNền tảng. Ô, đáng chúc tụngDanhChúa!Đó làĐáNền tảng.
72 Và suy nghĩ, hai ngàn năm đã trôi qua. Những người vô
thần nổi lên, và những người chống lại đạo, và hoài nghi, và
những người theo thuyết bất khả tri. Nhưng, ngày nay, Chúa
Jêsus không hề thay đổi xác thực Lời Ngài trong cùng một cách
bởi những người nghe Ngài. “Hãy nghe Ngài,” không có nghĩa là
chỉ nghemột bài giảng. Điều đó cónghĩa là, ngheNgài. Vâng.
73 Làm sao chúng ta tránh khỏi được? Sự tránh khỏi của chúng
ta ở đâu? Ồ, anh em nói, “Chúc tụng Chúa, tôi thuộc về giáo hội
Giám Lý. Tôi là tín đồ Trưởng Lão. Tôi là tín đồ Ngũ Tuần.” Điều
đó không cómột điều gì liên quan với Nó. Và anh em tránh xa và
muốn gọi Nó là “thuyết duy linh, hay thần giao cách cảm gì đó,
hoặc làma quỷ nào đó,” hay điều gì đó. Thật xấu hổ!
74 “Nếumọi lời thiên sứ rao truyền đã được vững chắc…” Chúa
Jêsus phán, “Còn…Ít lâu, và thế gian chẳng thấy Ta nữa. Tuy
nhiên, các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay
trong các ngươi, cho đến tận thế.” Và khi chúng ta thấy Ngài
giáng xuống, để tiếp tục xác thực Lời Ngài, làm sao chúng ta sẽ
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tránh khỏi được nếu chúng ta giúp đỡ giáo hội nào đó, hay tổ
chức, hoặc giáo phái nào đó, hay học thuyết tầm thường nào đó
của riêngmình? Tốt hơn anh em nên buông ra. “Vì mọi tội lỗi đã
nhận báo ứng xứng đáng dưới các thiên sứ rồi, huống chi Con
Đức Chúa Trời đang phán từ Trời, để bày tỏ Lời Ngài! Làm sao
chúng ta tránh cho khỏi được, nếu chúng ta còn xao lãng sự cứu
rỗi rất lớn dường ấy?”Ồ, chao ôi! “Đức Chúa Trời cũng…”

Câu thứ 4:

Đức Chúa Trời cũng dùng chúng làm chứng,…

75 Hãy xem điều này. Chúa đã làm chứng. Ồ, tôi rất sung sướng
vì điều đó! Chúa đã làm chứng.

76 Nhìn xem. Khi Ê-li ngồi trên đồi, và ông nói, “Nếu ta là người
của Đức Chúa Trời, hãy để lửa từ Trời giáng xuống và thiêu rụi
các ngươi.” Đức Chúa Trời làm chứng rằng ông làmột người của
Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời luôn làm chứng. Đời sống của anh em sẽ làm
chứng. Tôi không biết lời làm chứng của anh em là gì, nhưng đời
sống của anh em nói rất lớn, tiếng anh em không thể nghe được.
Nhưng, đời sống của—của anh chị em, đời sống hằng ngày của
anh chị em sẽ làm chứng anh chị em là gì. Đức Chúa Trời làm
chứng. Vâng. Đức Thánh Linh là một dấu ấn, và một ấn chứng
lấy cả haimặt của tờ giấy. Họ thấy anh chị emđang đứng ở đây và
thấy anh chị em khi đi ra. Không chỉ trong nhà thờ nhưng trong
công việc hằng ngày. Anh chị em được ấn chứng cả hai phía, bên
trong và bên ngoài. Bởi sự vui mừng mà anh chị em có, và bởi
đời sống mà anh chị em sống, anh em được ấn chứng, bên trong
và bên ngoài, mà anh chị em biết mình được cứu và thế gian biết
anh em được cứu, bởi đời sốngmà anh chị em sống, vì Đức Chúa
Trời làm chứng. Đáng chúc tụng Danh Thánh Ngài! Chao ôi, tôi
cảm thấy thật mộ đạo!

77 Thưa anh em, hãy suy nghĩ điều đó, ở đó. Ồ! “Chiên Ta nghe
Tiếng Ta, và người lạ chúng sẽ không theo.” Ô, thật tên chúng ta
ở trên lòng bàn tay Ngài! Nó ở trước Ngài, ngày và đêm. Lời Ngài
luôn luôn ở trước Ngài, Lời hứa Ngài. Ngài không thể quên nó.
Và Ngài yêu thương anh chị em.
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78 Vậy thì, Ngài sẽ làm chứng về chính Ngài. Anh chị em không
mở miệng và nói một Lời, thế gian sẽ biết điều gì đó đã xảy ra
với anh chị em.

…làm chứng, cũng dùng bởi những dấu kỳ sự lạ và bởi
đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh
Linh, mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra không?

79 Chúng ta hãy lấy chỉ một câu Kinh Thánh làm ví dụ bây giờ
trước khi kết thúc; vào Ngày lễ Ngũ tuần, khi họ đã nhận lãnh
Đức Thánh Linh. Khoảng bốn ngày sau, Phi-e-rơ đi qua Cổng
Đẹp; ông và Giăng. Họ nói, “Hãy nhìn xem chúng ta,” với một
người què. Và ông nói, “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều
ta có thì ta cho ngươi. NhơnDanhĐức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-
rét, hãy đứng dậy và bước đi.” Và người đó ngước lên và không
hề thắc mắc về điều đó. Người ấy chỉ đứng lên và bước đi. Họ
là những người dốt nát và không học hành. Nhưng Kinh Thánh
nói, “Thiên hạ phải chú ý đến họ, vì người ta biết họ đã ở với
Chúa Jêsus.”
80 Thưa anh em, khi thế gian biết rằng anh em đã ở với Chúa
Jêsus, khi anh em có thể sống một đời sống thuần khiết như vậy
trong thế gian hiện tại này và trong sự tối tăm này, hầu cho thế
gian biết và có thể thấy được rằng anh em đã ở với Chúa Jêsus;
khi một gái điếm già thô bỉ, khổ sở đứng đường phố có thể trở
nên một quý bà, được rửa sạch bởi Huyết Chiên Con; thì Đức
Chúa Trời đang làm chứng rằng Ngài sống.
81 Lấy ví dụ một người say rượu, rất đê tiện đến nỗi bỏ bê vợ
mình, và bạc đãi con cái, và lấy thức ăn từ trên bàn, để cho gái
điếm. Hãy để người ấy đến với Chúa Jêsus một lần. Anh em sẽ
thấy anh ta quay lại, giống như Lữ đoàn, với tâm trí tỉnh táo và y
phục sạch sẽ, để chăm sóc vợ con và những người thân yêu của
mình. Chắc chắn vậy.
82 Cách đây một thời gian, khoảng bốn mươi năm, khi các tôn
giáo thế gian gặp nhau, và những tôn giáo khác nổi dậy và lên
tiếng. Và Hồi giáo nói vì đạo Hồi. Tín đồ Jain giáo nói cho Jain
giáo; tín đồ Phật giáo nói cho Phật giáo. Và khi một tiến sĩ trẻ
tuổi, tôi quênmất tên người đó là gì, vào lúc này. Tôi biết tên anh
ta, nhưng tôi đã quên nó. Anh ta nói đại diện cho Cơ-đốc giáo.
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Và anh đã kể câu chuyện về Quí bà Maccabee của Oklahoma, ở
nước Mỹ.

Bà ấy rất xấu xa và đáng khinh, đến nỗi ngay cả khi họ đi đến
để giết bà, họ thậm chí khôngmuốn đặt tay trên bà, bà ta rất thô
bỉ và kinh tởm. Họ đã giam giữ bà vì tội: hút xì-gà; lái xe bốn
ngựa; và vi phạm luật—luật pháp, những báo cáo ở Oklahoma,
khi bà đi qua đường phố, lái xe bốn ngựa kéo. Và bà ta rất thô bỉ
và bẩn thỉu đến nỗi xã hội không muốn đến gần nơi nào có bà;
quá ghê tởm, đến nỗi những người thi hành pháp lý định xử tử
bà, họ không muốn treo cổ bà. Họ chỉ đổ dầu hắc và lông trên
bà, để giết bà.

Và khi thầy giảng trẻ tuổi này đưa ra câu chuyện của bà,
trong cách như vậy, đến nỗi nhiều người ngồi ở cuối hàng ghế,
lắng nghe điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Khi ông nhấn mạnh tới điều
đó: rất kinh tởm, nhớp nhúa, đê tiện, đến nỗi luật pháp không
muốn lãng phí thời gian với bà ấy, bà rất đê tiện. Chính ma quỉ
trong địa ngục cũng muốn từ chối một người như vậy, gần như
là, cách người ấy kể câu chuyện đó. Thế rồi ông nói, “Thưa quí
ông thuộc các tôn giáo của thế gian này, tôn giáo quí vị có gì để
rửa sạch được bàn tay BàMaccabee ấy không?”

83 Mọi người ngồi im. Rồi thầy giảng ấy vỗ hai bàn tay với nhau,
và nhảy lên. Ông nói, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Huyết của
Đức Chúa Jêsus Christ sẽ không chỉ rửa sạch bàn tay bà ấy, mà
nó còn rửa sạch cả tấm lòng bà ấy và làm cho bà ấy trở nên Nàng
Dâu của Ngài.” Xin nói với anh em:

Ân điển diệu kỳ! nghe thật dịu êm,
Đã cứu kẻ khốn khổ như tôi!
Tôi đã hư mất bao ngày, nhưng nay tôi được
tìm thấy,

Tôi đã bị mù, nhưng nay tôi thấy.

Ân điển đã dạy lòng tôi biết sợ hãi,
Ân điển đã giải tỏa nỗi sợ hãi của tôi;
Ân điển đó xuất hiện thật quý giá biết bao
Từ lúc tôi đã tin!
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84 Chắc chắn vậy. “Nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy,
thì làm sao tránh cho khỏi được?” Nếu anh em xao lãng việc ăn
uống, thì anh em sẽ chết. Anh em không chú ý khi rẽ góc, anh em
sẽ bị tai nạn. Anh em lơ là không vắt sữa bò, nó sẽ khô không có
sữa. Anh em lơ là không chăm sóc răng, chúng sẽ bị nhổ ra hết.
Chắc chắn vậy. Anh em trả giá cho sự xao lãng củamình.

85 Hỡi Đền tạm Branham và quí vị khách mời, xin cho tôi nói
với quí vị đôi điều lúc này. Quí vị trễ nãi làm chứng về sự vinh
hiển của Đức Chúa Trời, quí vị trễ nãi dâng sự ngợi khen và vinh
hiển cho Đức Chúa Trời, quí vị sẽ tự thấy mình nguội lạnh, hình
thức và sa sút, một trong những ngày này. Quí vị hãy dâng sự
ngợi khen cho Đức Chúa Trời. “Nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu
rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được?”

86 Đã trễ rồi. Tôi chợt để ý thấy Anh Thom, bước vào phía sau
đó. Chúng ta sẽ kết thúc và tiếp tục tối nay, ý Chúa.

Xin chúng ta cầu nguyện giây lát.

87 Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, Chúa đáng được
phước hạnh, và ngợi khen, và tôn quí, và vinh hiển, và sự khôn
ngoan, và quyền phép, và năng lực, đời đờimãimãi. Ồ, với Chiên
Con đó mà ngự trên Ngôi, quyền lực và các vương quốc và mọi
vật đã được ban cho tay Ngài. Khi Ngài đã sống lại từ kẻ chết,
để xưng công bình cho chúng con, Ngài đã la lớn với thế gian,
“Mọi quyền phép trên Trời dưới đất đã được giao cho Ta. Vậy, các
ngươi hãy đi, khắp thế gian và giảng Tin lành.”

Ô Chiên Con yêu quí chết thay, Huyết quí báu
Ngài

Sẽ không bao giờ mất quyền phép của Nó,
Cho tới khi Hội thánh được cất lên của Đức
Chúa Trời

Được cứu, không còn phạm tội nữa.

88 Xin vùa giúp chúng con, là những mục sư truyền đạo, thấy
rằng chúng con đang đòi hỏi quá nhiều; cách chúng con phải
có một nhà thờ, chúng con phải có điều này, chúng con phải có
mọi thứ.
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89 Những người nữ của chúng con, trước khi đi nhà thờ, tuy họ
tự xưng là Cơ-đốc nhân, muốn phải có loại y phục nào đó, nếu
không phải ănmặc luộm thuộm.

Và các thầy giảng muốn phải có thật nhiều tiền trước khi họ
đến, vàmọi thứ phải thế này thế kia.
90 Ôi Đấng Christ, khi con đọc ở đây, “Họ lưu lạc rày đâymai đó,
mặc những da chiên và da dê, sống trong những hầm dưới đất,
và các hang động.” Họ lang thang rày đây mai đó, dưới sự bắt
bớ dữ tợn, và, tuy nhiên, vẫn duy trì Đức tin, dưới chức vụ của
các thiên sứ. Làm sao chúng con sẽ tránh khỏi, khi Chúa Jêsus đã
ban cho chúng con nhà đẹp, và xe hơi, và áo quần, với thức ăn?
Mà chúng con còn lằm bằm. Chúng con ngồi tán gẫu. Chúng con
biếng nhác. Chúng con không bao giờ cố gắng đi ra và làm điều
gì đó về việc ấy. Làm sao chúng con sẽ tránh được, Đức Chúa
Trời ôi?
91 Ô, con cầu nguyện đểNgài sẽ đốt cháy lên sự xưng nhận điển
hình thuở xưa vào trong mọi lòng, sáng nay, Chúa ôi, để nhiều
người sẽ đứng dậy và làm việc. Xin cho chúng con làm việc khi
trời còn sáng, vì mặt trời sắp lặn rồi. Và nền văn minh sẽ chấm
dứt, và sẽ không còn thời gian nữa. Nó sẽ hòa quyện vào cõi
Đời đời.
92 Ôi lạy Chúa, xin ban cho ngày hômnay để chúng con sẽ đi với
một khải tượng tươimới, với sự khônngoan, với sựhiểubiết, biết
cách đến gần những tội nhân và mang họ đến với Đấng Christ.
Xin nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Ngài, Chúa ôi.
93 Con cầu xin, nếu có người nào ở đây chưa biết Đấng Christ là
Đấng Cứu Rỗi họ, xin cho họ giơ tay lên và nói, “Xin nhớ đến tôi,
Anh Branham ơi”? Mời quí vị giơ tay lên, nói, “Xin nhớ đến tôi.
Tôi muốn là một Cơ-đốc nhân. Tôi không muốn trễ nãi về điều
đó nữa”? Xin Chúa ban phước cho ông, ở phía sau đó, thưa ông.
Người nào khác? Hãy nói, “Tôi muốn giơ tay lên, Anh Branham.
Và tôi muốn tin nhận Đấng Christ, làm Cứu Chúa mình, tôi đã
xao nhãng, mọi lúc. Ồ, tôi đi nhà thờ, chắc chắn, tôi thuộc về hội
thánh.” 
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