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 Cảm ơn anh, Anh Neville. Xin Chúa ban phước cho anh.
Chúc các bạn, buổi sáng tốt lành. Chắc chắn là một đặc ân

được ở đây lần nữa sáng hôm nay trong buổi nhóm thờ phượng
Chúa. Và thật rất tiếc rằng chúng ta không có chỗ nào nữa để
sắp xếp cho dân sự trong nhà thờ nhỏ bé nầy. Nó không chứa
được nhiều lắm. Nhưng chúng tôi rất vui mừng rằng anh chị em
có mặt ở đây và muốn dâng của lễ, chờ—chờ đợi chúng tôi một
cách kiên nhẫn. Và chúng tôi sẽ cố hết sức để mang đến cho các
bạn Lời của Chúa tốt nhất như cách chúng tôi biết để mang Nó
đến. Và bây giờ tôi thật sự…

2 Thiếu phụ trẻ này vừa đi vào, và chị ấy có một đứa con nhỏ
để dâng sáng nay, và rồi chị đã thấy rằng hầu như họ làm việc
trễ, và chị nói chị sẽ cứ chờ đợi. Tôi chưa bao giờ thấy người phụ
nữ ấy trước đây, nhưng tôi cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ ban
phước cho chị và ban cho chị sự dồi dào nhất của các ơn phước
Ngài trong lòng chị, vì sự kiên nhẫn chờ đợi của chị ấy.

3 Bây giờ, chính là lúc thời tiết trong năm khi trời sẽ trở nên
mát mẻ hơn và trời sẽ không quá nóng khi chúng ta ngồi chật
cứng trong nhà thờ. Và chúng tôi đang tin rằng Đức Chúa Trời sẽ
ban phước dồi dào cho hết thảy các bạn.

4 Bây giờ tôi muốn nói chỉ vài điều ở đây ngay trước khi tôi
giảng. Tôi đã công bố rằng tôi sẽ giảng sáng nay, nếu ý Chúa, về
đề tài về Các Thứ Gió Trong Cơn Gió Lốc. Nhưng Ngài vừa mới
thay đổi điều đó cho tôi. Tôi không hề biết mình sẽ nói điều gì
cho đến có lẽ chỉ vài phút trước khi đến với buổi nhóm. Và tôi
đã cố gắng lần thứ hai bây giờ về đề tài đó, và tôi đã không nhận
được sự hồi đáp từ Đức Chúa Trời. Tôi không biết tại sao. Tôi
luôn luôn thích, như hết thảy anh em mục sư truyền đạo ở đây
đều biết, rằng anh em phải chờ đợi Chúa cho những gì anh em
định nói.

5 Tối qua trên đường đi, tôi đã có một—một cú điện thoại
đường dài gọi đến từ nơi nào đó dưới Arkansas, một số người
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muốn di chuyển lên đây tuần tới nầy, nói họ đã nghe chúng ta
sẽ bắt đầu có một đợt nhóm về Bảy Ấn. Tôi vừa thực hiện xong
Bảy Thời đại Hội thánh, với những người lạ. Và chồng của chị ấy
đang đến nhận công việc ở Louisville vào thứ Hai, để anh ấy có
thể làm việc trong khi họ ở lại khá gần để nghe Bảy Ấn đó. Tôi
đã nói, “Điều đó có thể mất khoảng ba tháng, thưa bà. Chúng
tôi không có chỗ nào ở đây để quảng cáo buổi nhóm, và đại loại
như vậy, không có gì đáng quan tâm về điều đó trong thành phố
ở đây, không có chỗ ngồi cho nhiều người.”
6 Tôi muốn lúc nào đó, có lẽ, nếu Chúa muốn, có chiến dịch ở
ngoài trời tại đâu đó, bố trí một đợt nhóm khoảng ba tháng và
thật sự bắt đầu ngay qua những ấn đó như thế, từ trong chiến
dịch đó. Lúc ấynhiềungười hoàn toàn có thể ở lại ngay quađó.
7 Trong Đây, nó được chép từ chương thứ 6 của Khải huyền,
cho đến chương thứ 19. Vì thế anh em hiểu được bảy ấn, bảy
tai nạn, ba tai vạ, người đàn bà ngồi trên con thú mặc áo màu
đỏ sậm, và một trăm bốn mươi bốn ngàn người. Ồ, thật có quá
nhiều diễn biến trói buộc với những điều đó trước khi Ấn thứ
Bảy được ban, tai vạ thứ bảy giáng xuống, tiếng loa thứ bảy vang
lên. Và có rất nhiều điều trong những điều đó tất cả ràng buộc
với nhau, và mỗi ấn trong chúng là một bài học lớn của thời đại
trong chính nó.
8 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầumột lát để dâng lời cầu nguyện.
Trước khi chúng ta cầu nguyện, có một số người ở đây muốn
được nhớ đến trong lời cầu nguyện nầy, và các bạn muốn được
biết đến bằng cách giơ tay lên. Và trong lòng các bạn, nghĩ đến
Đức Chúa Trời thật sự là điều các bạn cần lúc nầy. Và tôi cầu
nguyện để Ngài sẽ ban nó cho các bạn.
9 Lạy Đức Chúa Trời ToànNăng vàNhân Từ, Đấng là Đức Chúa
Trời đáp lời cầu nguyện, là Cha biết mọi nhu cầu của con cái
Ngài. Ngài đã biết chúng con trước khi chúng con được sanh ra,
và Ngài đã đếm những bước chân của chúng con, mỗi sợi tóc
trên đầu chúng con đã được đếm hết rồi, và những lời nói của
chúng con được cân tất cả trên cân của Ngài. Vì vậy, Chúa là Đức
Chúa Trời ôi, xin cho chúng con sáng nay để ý đến những điều
nầy, nghĩa vụuynghiêmnàymà chúng con có trướcmặtNgài.



SỨ ĐIỆP ÂN ĐIỂN 3

10 Nhiều bàn tay đã giơ lên sáng nay, ở đây trong buổi nhóm
họp nhỏ nầy, có lẽ là vì lời cầu nguyện cho những thân thể đau
yếu của họ, một người thân yêu hư mất. Ngài biết lòng họ và tất
cảmọi điều có trong họ. Vì, khi Ngài đã đứng trên đất ở đây, trong
hình dáng củamột con người được gọi là Jêsus, Chúa chúng con,
Ngài đã biết mọi bí mật của tấm lòng. Mọi việc người ta có thể
tưởng tượng trong tâm trí họ, Ngài có thể nói lại với họ ngay họ
đang nghĩ về điều gì, “Sao các ngươi bàn luận ở trong lòng những
điều nầy?” Chúa Jêsus nhận biết ý tưởng của họ. Và chúng con
đọc trong Kinh Thánh rằng Ngài không hề thay đổi hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời. Và cũng có Lời chép rằng, “Hễ nơi
nào có hai hay ba người nhóm nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ ở đó.” Vì
thế Ngài ở đây sáng nay, trong hình thức của Đức Thánh Linh,
và biếtmọi ướcmuốn ở trong lòng của dân sự.
11 Con cầu xin Ngài, Cha Đức Chúa Trời ôi, rằng Ngài sẽ phán
lại với họ và nói, “Xong rồi. Lời thỉnh cầu của các ngươi đã được
đáp lời, và Ta—Ta đang gởi đến cho các ngươi sự đảm bảo ngày
nay rằngmọi điềumà các ngươi đã cầu xin đã được nhậm.”
12 Đức Chúa Trời ôi, chúng con đặc biệt nhớ đến những người
chưa được cứu, đã đưa tay lên. Xin cho đây là giờ họ sẽ tin nhận
Đấng Christ làmĐấng Cứu Rỗi củamình.
13 Trước khi buổi nhóm kết thúc ngày hôm nay, xin cho có điều
gì đó xảy ra, Chúa ôi, mà sẽ mang sự Hiện diện của Ngài đến rất
gần với dân sự để họ sẽ biết rằng chính Chúa Jêsus đó mà đã
bước đi trong xứ Ga-li-lê đứng ở giữa dân sự Ngài, họ có thể đi ra
khỏi nơi đây hôm nay với sự đảm bảo giống như những người
đã đến từ Em-ma-út lúc đó. Khi họ trên đường trở về, sau khi đã
bước đi với Ngài suốt cả ngày, trò chuyện với Ngài, và Ngài trò
chuyện với họ, và tuy nhiên họ ít có ý nghĩ đó chính làNgài.
14 Ôi Đức Chúa Trời, rất nhiều lần chúng con giống như thế.
Ngài phán với chúng con vào lúcmặt trời lặn, trong khi chimhót,
trong tiếng xào xạc của lá cây, trong những bông hoa đang nở,
trong các bài thánh ca của hội thánh, mà chúng con rất ít nhận
biết đó chính là Ngài. Trong những phòng bệnh trong bệnh viện,
nhiều nơi khác, Ngài đã phán với chúng con mà chúng con rất ít
nhận biết rằng đó chính là Ngài.
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15 Giờ đây, Chúa ôi, khi chúng con trở về nhà mình sáng nay,
xin cho chúng con, nhận biết, giống như họ, cầu xin Ngài làm
điều gì đó giữa vòng chúng con ngày hôm nay giống như Ngài
đã làm ở đó. Họ đã biết việc mà Ngài đã làm ở đó trước họ. Ngài
đã làm điều đó trước khi Ngài bị khổ hình, và họ đã biết rằng
đó là Chúa đã sống lại. Họ đi trở về với các nhóm của mình, vui
mừng và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì họ biết Ngài vẫn sống. Và
họ đã nói, “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong chúng ta khi
Ngài đã trò chuyện với chúng ta suốt dọc đường sao?” Chúa ôi,
sự xuất hiện của Ngài ở đó và làm điều gì đó giống như Ngài
đã làm trước khi Ngài chịu khổ hình, đã chứng minh sự sống lại
củaNgài, rằngNgài là Chúa Jêsus không hề thay đổi,mà đã khiến
cho họ nhớ lại tất cả cuộc trò chuyện của họ với Ngài. Ngài đã
trò chuyện với chúng con suốt cả tuần, Chúa ôi. Giờ đây xin xuất
hiện ở giữa chúng con và bày tỏ chính Ngài cho mỗi tấm lòng có
nhu cầu. Vì chúng con cầu xin điều đó nhơn Danh Chúa Jêsus,
và vì cớ Ngài. A-men.
16 [Một chị em bắt đầu nói tiếng lạ. Băng trống. Một anh em
đưa ra sự thông giải—Bt.]
17 Bây giờ hội chúng sẽ cầu nguyện. [Anh Branham và hội
chúng cầu nguyện với nhau—Bt.]: Lạy Cha chúng con Đấng ở
trên Trời, Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến. Ý Cha
được nên ở đất, như ở trên Trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ
ăn hằng ngày. Và xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con
cũng tha cho những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Và xin
đừng đưa chúng con vào sự cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi
điều ác. Vì Nước, và quyền, và sự vinh hiển, đều thuộc về Cha
đời đời vô cùng. A-men.
18 Giá nhưmà cây bút của tôi là công cụ của nhà điêu khắc còn
giấy của tôi là đá, và những Lời này mà tôi nói bây giờ, sẽ được
khắc trên đây đểNó có thể đến với tất cảmọi người.
19 Thánh Linh củaĐức Chúa Trời có những đường lối lạ lùng để
giải quyết với dân sự Ngài. Nhiều lần qua những phép lạ và qua
những sự ban cho và những sự kêu gọi, chẳng hề đổi lại được
bao giờ, mà Đức Chúa Trời ban chúng cho dân sự Ngài bởi ân
điển Ngài.
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20 Tôi ở nhà lúc nầy, hầu như là kỳ nghỉ ngắn. Tôi thường dùng
thời gian nầy ở nhà, trong thời gian nầy của năm, bởi vì tôi thích
thư giãn khi tôi đi săn sóc nhám. Và tôi đã ở dưới Kentucky với
bạn bè của tôi tuần nầy, đi săn sóc nhám, là sở thích của tôi.
Không biết lý do gì tôi đã nản chí, không chính xác vì tôi có
thể không tìm thấy những con sóc, nhưng tôi thật sự cảm thấy
nản chí. Điều gì đó bảo tôi phải trở về nhà. Và tôi đã ngủ trong
xe đi về.
21 Năm ngoái, như tất cả các bạn đều biết, mà được in và cũng
được làm chứng và ghi âm. Tôi đang ngồi ở một nơi tại đây ở
Indiana nơi Chúa là Đức Chúa Trời đã giáng xuống và phán với
tôi, rằng, chức vụ thứ hai của tôi, đã sẵn sàng xảy ra trong tương
lai gần. Và đã được phán về sự tồn tại ba con sóc. Tôi tin chắc,
hết thảy các bạn đều biết câu chuyện đó. Lý do gì không biết, tôi
đang trên đường đi lên…trong khi tôi để những chàng trai còn
lại ra khỏi, đi săn, tôi—tôi đã có một cảm giác lạ để đi đến nơi
nầy lần nữa. Trời đãmưa, trước lúc rạng đông, và thậm chí tôi đã
không biết họ có thể đi đến để săn hay không, nhưngmà tôi sẽ đi
qua trong cánh đồng ở đó. Săn bắn có nghĩa là “ở một mình với
chính mình, để cầu nguyện.” Và tôi đã ngừng xe lại và đi ra và
băng qua con đường đó và bước qua vào trong bụi rậm, và ngay
trước khi trời sáng, hầu nhưbìnhminh ảmđạm, xámxịt.
22 Tôi đã ngừng lại và dâng một lời cầu nguyện ngắn ngủi, như
thường lệ, và thưa chuyện với Cha, rằng, “Chỉ những gì con đã
cần, để sắm sẵn điều đó.” Tôi không tin vào sự hoang phí, hay
thiêu hủy điều gì; không hề bắn một con chim trong đời mình vì
mục đích tập luyện mục tiêu, hay bất cứ điều gì khác. Những gì
tôi săn được, tôi ăn, hay cho người nào đó để ăn nó. Tôi không
tin là hoang phí bất cứ điều gì. Tôi không tin vào việc làm những
điều đó, bởi vì nó không đúng.
23 Thế rồi khi tôi quay lại và bắt đầu đi dọc theo lối đi nhỏ quen
thuộc bên cạnh đồng cỏ để băng qua cánh rừng hình chữ L, và
điều gì đó lạ đã xảy ra. Tất cả kinh nghiệm của tôi, tôi chưa bao
giờ có điều gì như thế. Tôi nhìn lên đỉnh đồi tới phía bên trái từ
nơi tôi đang đứng, và ở đó, giống như đến từ trên đỉnh đồi, đã
hiện ra ba cái mống. Và chúng đang chạy dài cao khoảng mười
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thước. Trước tiên, tôi nhìn và thấy Ánh Sáng đó và tôi thật sự
quay lại, bởi vì tôi nghĩ nó có thể là mặt trời đang mọc. Dựa trên
ý nghĩ thứ hai, nó không phải hướng về phía mặt trời, nó hướng
về phía nam. Và một điều nữa, trời thật êm ả, đầy mây, mưa,
mưa giăng khắp nơi. Đó là ngày hai mươi lăm tháng Tám, sáng
thứ Sáu vừa qua, và các bạn biết trời đang mưa như thế nào rồi.
Và có những đámmây êm ả khắp nơi.

24 Và tôi đã nhìn lần nữa. Và nó ở đó, ba cáimống, càng lúc càng
cao hơn. Tôi lấy mũ ra. Tôi đặt súng xuống. Tôi bắt đầu bước tới
với đôi tay giơ lên. Điều gì đó cứ dường như bảo tôi, “Điều nầy
thì khá gần.” Tôi định ngồi xuống và cởi đôi giày ống mà tôi đã
mang ra, để xem tôi có thể bước đến gần hơn một chút không.
Nhưng tôi đã đến gần trong vòng vài thước của nó và tôi đã thấy
màu sắc của nó, sươngmù che giống như làn khói mờ di chuyển
chung quanh. Tôi đứng im trong giây lát. Nó xuất hiện ngay trên
đỉnh núi nhỏ. Và tôi nhìn chăm chú, khi ba (một cái ở bên phải,
một cái bên trái, và một cái ở giữa) chạy vào nhau thànhmột cái
giống như cái bát. Những gì đã từng xảy ra, thật sống động, Nó
đang di chuyển và làm những chuyển động của Nó. Còn tôi đứng
ở đó đúng là buổi bìnhminh, ảm đạm.

25 Tôi quay lại và nhìn lần nữa, và tôi đã la lên, “Ôi Đức Chúa
Trời, Ngàimuốn cho tôi tớ Ngài biết điều gì?”

26 Ngay lúc ấy Thánh Linh của Chúa đã đến và phán rằng,
“Chúa Jêsus của Tân Ước là Giê-hô-va của Cựu Ước, Ngài chỉ thay
đổi mặt nạ của Ngài từ Thần Linh thành Người.” Đó là sự chứng
thực, dĩ nhiên, Sứ điệp của tôi về Ngài. Để cho tôi biết, đảm bảo
rằng bamươimốt nămnầy đã không phải là vô ích.

27 Khi tôi bắt đầu đến gần, Nó bắt đầu đi mất, và đi xuống làm
thành giống như cái bát này, và rồi biến mất. Tôi đã bước đến
gần. Tôi sợ đi đến gần hơn, bởi vì Ngài đã ngăn tôi lại trước khi
tôi đến đó.

28 Tôi quay lại và để ý rằng Ánh Sáng đó, cách Nó đang chiếu
sáng cho tôi, thì hoàn toàn chính xác trong hàng cây nơi tôi đã
ngồi năm ngoái, nơi những con sóc đất đã xuất hiện. Khoảng ba
mươi lăm hay bốn mươi phút sau, tôi đi xuống qua rừng cây và
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qua những đáy khe nước và đại loại như vậy, cho đến khi tôi đến
với cây nầymà chia ra thành bốn hướng (đông, bắc, tây, và nam),
bốn nhánh của cây, tách ra. Và tôi đã leo lên nhánh cây nầy, và
ngồi xuống nơi tôi đã ở khi Ngài phán với tôi câu Kinh Thánh
đó, “Nếu ngươi nói với núi nầy, ‘Hãy dời đi.’” Và khi tôi đứng ở
đó một chút, cho đến lúc ấy không nghĩ về cái mống, nó đã rời
khỏi tâm trí tôi. Tôi đứng đó. Và đây là năm rất tệ cho việc đi săn
sóc nhám,mọi thứ trễ rồi, không có những con sóc.

29 Tôi nghĩ, “Ngay ở đây là nơi Đức Chúa Trời đã ban cho tôi
những con sóc nhám năm ngoái, để phán thành ra có thực.” Tôi
cởi mũ ra lần nữa, và tôi nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài
vẫn là Chúa Jêsus khônghề thayđổi. Ngài vẫn làĐứcChúaTrời.”

30 Và Điều gì đó đã phán với tôi, “Lần nầy ngươi cần bao
nhiêu?”

31 Tôi thưa, “Đúng như con đã có lần nọ, sự giới hạn.” Và rồi
tôi nói, “Con sẽ có sự giới hạn lần nầy trước mười giờ ngày hôm
nay.” Và dường như thật lạ, ngay lúc ấy tôi đã ở trong vùng có
muỗi rất hại, nơi đã được những con muỗi bao vây, và hầu như
thuộc một vùng đầm lầy, và một con muỗi to tướng bay đến cắn
tôi ngay bên mắt, và tôi nói, “Không một ai trong chúng sẽ làm
phiền mình ngày nay,” không có gì làm khó chịu hay bất cứ điều
gì với tôi. Và, trước khi tôi biết điều đó, tôi nói, “Mặt trời sẽ chiếu
sáng trong vòng bamươi phút nữa.”

32 Và không có gì hơn tôi đã nói điều đó cho đến khi, ngay phía
sau tôi, một con sóc nhám hoàn toàn giống như con năm ngoái,
còn nhỏ, màu đỏ, nhảy ra trên nhánh cây cách đó khoảng bảy
mươi thước tây và bắt đầu sủa. Tôi đã quay lại. Ở khoảng cách
xa đó, tôi có thể thật trơ trọi, qua kính viễn vọng mạnh, thấy
mắt của nó. Chỉ bắn, có thế thôi, thậm chí tôi đã không nhắm,
không có gì hơn ngoài con sóc đó. Và viên đạn hoàn toàn chính
xác đúng ngay vàomục tiêu nơi đã xảy ra lần nọ.

33 Tôi cứ tiếp tục đi xuống qua cánh rừng. Và ở chính xác ba
phút trước mười giờ, tôi đã bắn con sóc thứ ba, giống y như năm
ngoái, hoàn toàn chính xác giống như vậy. Vào mười giờ kém ba
phút. Đức Chúa Trời, là Quan Án uy nghiêm của tôi, thậm chí
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không có một con muỗi bay vo ve suốt ngày dài, ngay ở nơi có
hàng tấn con muỗi, tôi cho là, nếu có thể đem chúng lên cân. Và
vậy mà tôi không hề thấy hay nghe tiếng một con muỗi nào. Tôi
đang lắng nghe chúng, xem thử có con nào không. Và tôi nghe
tiếng ngân nga, tôi nghĩ, “Có một người ở đâu đó,” và tôi lắng
nghe và đó là một chiếc xe tải, con đường phía sau trên đại lộ.
Và chính xác đúng bamươi phút từ lúc đó,mặt trời đã chiếu sáng
và rực rỡ.
34 Rồi tôi trở lại tới chỗ ấy. Và tôi đã suy nghĩ, khi tôi nói “giới
hạn,” điều đó có nghĩa là năm con sóc, mà là sự giới hạn ở
Indiana. Nhưng tôi nhớ năm ngoái, khi Ngài phán với tôi cần
lấy bao nhiêu con cho nhóm người, tôi đã nói, “ba,” và tôi đã chỉ
kiếm được ba con. Vì thế ngày hôm qua tôi đi trở lại, định đến
lại chỗ đó lần nữa, và Điều gì đó nói, “Đừng đi. Hãy băng qua con
đường.”
35 Và chính xác vào lúc mười giờ đúng, chính xác trên đồng hồ,
mười giờ trên đồng hồ đeo tay của tôi, tôi đã bắn vào ranh giới
Indiana, con sóc thứ năm. Tôimuốn các bạn để ý có ba cái mống,
và có ba điều đã nói, ba con sóc bắn đã có được. Đã có ba điều:
ba con sóc vào mười giờ đúng, không có con muỗi nào, mặt trời
sẽ chiếu sáng trong ba mươi phút. Và có ba người làm chứng về
điều đó: Anh Banks Wood, Billy Paul con trai tôi, và David con
trai anh ấy, để làm chứng điều đó.
36 Khi tôi thấy những cái mống đó, rộng gần như vầng hào
quang đó, Thiên sứ đó của Chúa, nhưng có ba cái mống chúng
đang di chuyển thành Một. Ồ, thật điều đó đã giúp lòng tôi, để
biết rằng Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus không phải chỉ là một con
người như người ta nghĩ Ngài là, chỉ là một tiên tri, như ý tưởng
hiện đại này ngày nay suy nghĩ rằng Chúa Jêsus chỉ là đấng tiên
tri, Ngài là Đức Giê-hô-va của Cựu Ước đã trở nên xác thịt và ở
giữa chúng ta. Và, ở đó, sự đảm bảo đó đã an ủi tôi. Rồi, suy nghĩ
về đề tài đó, rằngĐức ChúaTrời đã tìmkiếmrất nhiềungười.
37 Bây giờ, cómột nhómngười, tự xưng là “Một ngôi” hay “Jêsus
DuyNhất.” Tôi không đồng ý với họ dựa trên lý thuyết của họ. Tôi
cũng không đồng ý—đồng ý với nhóm ba ngôi mà nói rằng có ba
Đức Chúa Trời khác nhau, những người tin theo thuyết ba ngôi
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cực đoan. Nhưng tôi tin rằng có ba, Cha, Con, và Thánh Linh, là
Một, đó là ba chức vụ của một Đức Chúa Trời. Ngài sống trong
cương vị làm Cha, trong Trụ Lửa; Ngài sống trong phận làm Con,
trong Chúa Jêsus Christ; và bây giờ Ngài sống trong Đức Thánh
Linh, trong Hội thánh Ngài. Đồng một Chúa Jêsus đã trở nên xác
thịt và ở giữa chúng ta, thì ở với chúng ta ngày nay, ở giữa chúng
ta, trong hình thức của Đức Thánh Linh.

38 Với tất cả kinh nghiệm! Khi tôi quay lại trước tiên và thấy
Nó, trước tiên tôi nghĩ Nó có thể là mặt trời ló ra qua một—một
đám mây ở nơi nào đó, nhưng nó đã có trước khi mặt trời mọc.
Thế rồi khi tôi quay lại, và thấy đó không phải là ánh sáng, mà
nó là những cái mống. Và lúc ấy khi tôi nhìn và thấy điều đó, tôi
trở nên lạnh khắp cả người.

39 Ngay lúc ấy người nào đó phán với tôi, “Ngươi không cảm
thấy muốn la lên sao?” Không, tôi không cảm thấy thích la lớn.
Những kinh nghiệm đó không bao giờ làm cho bạn cảm thấy
muốn la hét, chúng chỉ làm cho bạn cảm thấy muốn neo chặt,
đúng nơi mà bạn biết có điều gì đó màmách bảo bạn, chỉ là một
cảm giác được thỏa mãn.

40 Vậy thì, những điều đó là sự thật. Tôi biết chúng ta có những
điều mà đã được nói, nhiều lần một số người nói, “Ồ, tôi không
tin vào chuyện như thế.” Tôi không thể làm rõ điều đó, tôi không
biết. Tôi chỉ có thể làm rõ những gì tôi biết là lẽ thật. Và Đức Chúa
Trời Toàn Năng, Đấng đã viết Kinh Thánh nầy, và tôi là tôi tớ
Ngài, Ngài biết rằng đó là sự thật.

41 Hãy suy nghĩ về điều đó, rằng thời mà chúng ta đang sống
trong, ngay trước khi Chúa đến, Chúa Jêsus đã phán, “Sẽ có
những dấu lạ trên trời và dưới đất, những dấu hiệu lớn, đĩa bay,
tên lửa, thời kỳ bối rối, tai biến giữa các nước, và những dấu lạ
đáng sợ ở trên đất.” Và chúng ta đang sống trong thời đại đó, để
thấy những điều ấy.

42 Bây giờ, cho Sứ điệp sáng nay mà tôi đã chọn, tôi muốn anh
em lật ra với tôi trong Kinh Thánh, qua tới Xa-cha-ri. Đó là của
tôi…Xa-cha-ri, chương thứ—thứ 4.
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43 Sự mong muốn của tôi là để nói với anh chị em những điều
nầy. Nhiều lần những sự việc xảy ra mà tôi không—không nói
điều đó, không nói điều đó. Nhưng điều nầy quá nổi bật đối với
tôi đến nỗi không thể không nói với hội thánh. Nó phải được nói
ra! Và, trước mặt Đấng tôi đứng là Đức Chúa Trời, nó là sự thật.
Tôi biết rằng có một Đức Chúa Trời, và tôi biết rằng Chúa Jêsus
Christ là Con của Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên, đang ở giữa dân
sự Ngài hôm nay trong hình thể của Đức Thánh Linh. Và tôi biết
rằng sự Tái lâm của Chúa đang đến gần, vì những dấu kỳ và phép
lạ đang xuất hiện.
44 Chúng ta vừa mới đi qua Bảy Thời đại Hội thánh, và đang
học chúng ta đang ở trong thời cuối cùng và Thời đại Hội thánh
Lao-đi-xê, vì hội thánh sẽ lãnh đạm, trở nên nguội lạnh, bè phái,
và lập thành tổ chức; những tổ chức sẽ đảm trách nó, ăn sạch
nó. Nhưng một lời hứa rằng sẽ có một dân ít ỏi còn lại. Đó sẽ
là một Hội thánh bị tan lạc khắp nơi, nhưng Đức Chúa Trời sẽ
nhóm họp Nó lại với nhau và cất Nó lên vào miền Vinh hiển;
một nhóm người ít người được thánh hóa ở nơi nào đó, đang
chờ đợi Chúa.
45 Sau đó ngày nọ khi tôi đã nói về BảyMươi Tuần Lễ Của Đa-ni-
ên, đang đứng ở ngay bục giảng tại đây, Điều gì đó đập vào tôi, tôi
chưa bao giờ có thể tránh khỏi nó. Để thấy thời đại mà chúng ta
đang sống trong! Tôi muốn đi đâu đó và làm điều gì khác, khỏi
để tâm trí vào điều đó. Tôi có quá nhiều người thân yêu chưa
được cứu. Biết, tôi có thể làm điều gì để họ được cứu? Có điều
gì tôi có thể làm? Tôi đã giảng Phúc âm. Đức Chúa Trời đã làm
những dấu kỳ và phép lạ lớn giống như Ngài chưa hề làm từ khi
có thế gian, từ thời của Chúa Jêsus, Ngài chưa hề làm điều đó
trong suốt thời gian lịch sử. Và khắp thế gian nó đã trải qua. Và
thế gian vẫn tiếp tục ngày càng tệ hơn. Nhưng rồi tôi phải nhớ
rằng chúng ta đang sống trong Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, mà
họ sẽ trở nên tệ hơn, và Nó đã nói họ sẽ vậy.
46 Rồi tôi đã chọn sáng nay, là điều mà Sứ điệp đó đã bị rất
công kích, điều nữa mà tôi rất hiểu được gần như sau đó, là, sự
rao giảng ân điển. Tôi muốn nói về điều đó sáng nay khi tôi đọc
chương thứ 4 của Xa-cha-ri, một phần của nó.
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Và thiên sứ mà nói cùng ta trở lại, và đã đánh thức ta,
như một người đương ngủ bị người ta…đánh thức,

Và người nói cùng ta rằng, Ngươi thấy gì? Và ta đáp
rằng, Tôi đã nhìn xem, và kìa một cái chân đèn toàn bằng
vàng, với một cái chậu trên chót nó, và nó có bảy ngọn
đèn, và có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn, mà ở trên chót
nó:

Và ở kề bên nó lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu
cái chậu, và một cây ở bên tả.

Vậy ta cất tiếng và nói cùng thiên sứ mà đã nói với ta
như vầy, nói, Hỡi chúa tôi, những điều nầy là gì?

Và thiên sứ nói cùng ta đã đáp lại và nói với ta rằng,
Ngươi không biết những điều nầy là gì sao? Và ta nói,
Không, thưa chúa tôi.

Lúc đó người đã đáp lại và phán cùng ta, rằng, Đây là
lời của CHÚA phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng, Ấy chẳng phải
là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là
bởi thần ta, CHÚA vạn quân phán vậy.

47 Anh em hiểu không? Sứ điệp sẽ không đến bởi những quyền
thế lớn hay những năng lực, bèn là bởi Thánh Linh củaĐức Chúa
Trời! Câu cuối cùng, câu thứ 7.

Ngươi là ai, Hỡi núi lớn? Trướcmặt Xô-rô-ba-bên ngươi
sẽ trở nên đồng bằng: và nó sẽ đem đá chót ra với tiếng
la lớn, tiếng kêu rằng, Xin ban ơn, ban ơn cho nó. Xin ban
ơn, xin ban ơn cho nó.

48 Hết thảy chúng tamàđọc Kinh Thánh, đều đã quen thuộc với
lời Kinh Thánh nầy. Chúng ta biết rằng điều nầy đã xảy ra trong
suốt thời gian của sự chuẩn bị khôi phục lại đền thờ. Và Xô-rô-ba-
bên là hoàng tử lớn giữa dân tộc, người đã đặt nềnmóng của tòa
nhà. Bây giờ, anh em, tôimuốn anh emmặc lấy sự suy nghĩ thuộc
linh của mình vào, xức dầu cho áo khoác, sáng nay, khi chúng ta
suy gẫm. Và hoàng tử lớn nầy đã quyết định tái thiết nhà Chúa.
Và rồi, khi người làmđiều đó, người đã đặt viên đámóng.
49 Và khi chúng ta đọc tiếp tục hơn nữa, chúng ta thấy rằng
Đức Chúa Trời đã phán, “Tay Xô-rô-ba-bên đã lập nền nhà nầy,
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thì tay nó cũng sẽ mang đá chót ra.” Tôi muốn anh chị em để ý,
Ngài không hề nói người sẽ mang ra “Đá góc.” Người sẽ mang ra
“đá đỉnh.”

50 Và chúng ta biết rằng lời Kinh Thánh nói rằng Chúa Jêsus
là Đá Góc Chủ, và Ngài cũng là Đá Đỉnh. Bây giờ nếu chúng ta
sẽ suy nghĩ trong vài phút, rằng, sứ giả hội thánh thứ bảy là để
“khôi phục Đức tin cho con cái trở lại với các tổ phụ.” Nói cách
khác, xây dựng lại Hội thánh dưới Quyền năng của Thánh Linh.
“Chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực,
bèn là bởi Thần Ta,” Chúa phán. Không bởi tổ chức, không bởi
giáo phái, nhưng bởi Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ mang
ra Hội thánh trong thời kỳ sau rốt.

51 Xô-rô-ba-bên, hoàng tử với Joshua, là người mà đã mang ra
đá đỉnh nầy. Người đã đặt nền tảng, về hình bóng, người đã đem
dân sự trở lại với nền tảng.

52 Mà, tất cả chúng ta đều biết những chân đèn nầy và vân vân
đại diện cho dân Do Thái và hội thánh. Chúng là “những nhánh
ô-li-ve,” Kinh Thánh đã nói ở đây. Và nhánh ô-li-ve, chúng ta
là những nhánh hoang được tháp vào rễ của cây ô-li-ve thuần
chủng; các dân Ngoại! Và từ hai nhánh nầy xuất hiện những ống
chặn lại, đi vào bảy chân đèn bằng vàng, phát ra Ánh Sáng cho
Bảy Thời đại Hội thánh.

53 Bây giờ nên nhớ, trong sự dạy dỗ về những bài họcmà chúng
ta đã vừa trải qua, rằng chúng ta lấy kim tự tháp lớn mà Hê-nóc
đã phải xây dựng, và nghiên cứu điều đó một lát. Và đá đỉnh
không bao giờ được đặt trong kim tự tháp. Tôi đã ở đó. Kiến trúc
của nó có thể không bao giờ được thay thế cho đến ngày hôm
nay. Chúng ta không có những máy móc để có thể xây dựng kim
tự tháp, không bởi năng lực (trừ phi năng lực nguyên tử) để có
thể xây dựng kim tự tháp, bởi vì nó quá khổng lồ. Những tảng đá
cân nặng hàng tấn và hàng tấn và hàng tấn, cất lên trên không
trung, để đặt với nhau đến nỗi ngay cả lưỡi dao cạo mỏng cũng
không thể…Và chúng không được xây bằng xi-măng, chúng thật
sự được cắt để chúng nối kết với nhau.
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54 Đó là cách Thân thể của Chúa Jêsus Christ sẽ là, để cắt ra bởi
Đức Thánh Linh, bằng Công cụ lớn và Dụng cụ của Đức Chúa
Trời, để chúng ta có thể được kết lại như một Người. Chúng ta
không bị chia tách. Chúng ta sẽ là một Người! Và nó tỏ cho thấy
rằng không có máy móc nào có thể làm điều đó cách ấy. Chỉ có
Đức Chúa Trời làm điều đó. Không cơ chế của tổ chức nào, không
nhàhội họpnào, khôngmột trongnhững thứnầy có thể từng làm
được điều đó, tốt như những ý định của họ. Họ có thể không bao
giờ làm điều đó được, bởi vì phải chính Đức Chúa Trời làm điều
nầy, Đức Thánh Linh.

55 Tôi không nghĩ tôi có một tờ bạc một đô-la trong túi. Nhưng
có…Vâng, tôi có, tôi có tờ một đô-la. Tôi xin lỗi. Phía sau của tờ
một đô-la nầy các bạn sẽ thấy con dấu của nước Hoa Kỳ ở phía
bên trái, đang nhìn về phía các bạn. Từ phía tôi, nó sẽ là bên trái;
của anh chị em, đó là phía bên phải. Đó là hình con chim ưng.
Và cũng ở trong đó chiếc áo khoác của cánh tay áo và vân vân.
Nhưng về phía nầy ở đây, ngay phía, của tôi, anh chị em thấy
hình kim tự tháp. Và anh chị em để ý, phía trên kim tự tháp là
hòn đá đỉnh, và bên dưới có dòng chữ, “Ấn Lớn.” Ngay cả trên
tiền tệ của chúng ta, để chúng ta phải nhận biết. Không một kẻ
ngoại đạo nào có thể dập tắt Cơ-đốc giáo. Mọi chữmà anh chị em
ghi ngày tháng, đều là ngày sanh của Chúa chúng ta. Mọi cuốn
lịch, mọi thứ đều nói về Ngài. Và ngay cả tiền tệ của chúng ta, Đá
Đỉnh, là Đấng Christ! Tại sao họ đã không đặt đá đỉnh lên chóp
kim tự tháp? Bởi vì ĐáĐỉnh đã bị chối bỏ khi Nó đến.

56 Nhưng bây giờ, theo lời tiên tri, sẽ có Đá Đỉnh đến. Và tôi
muốn anh em để ý điều đó, khi Đá Đỉnh đến, hoàng tử mà sẽ
kêu la Sứ điệp sẽ kêu gào “Xin ban ơn! Xin ban ơn!” Vì ấy là bởi
ân điển chúng ta được cứu, điều đó không phải bởi những việc
làm, để không ai sẽ khoe khoang. Và Sứ điệp của ân điển đã bị
đạp dưới những bàn chân của con người cho đến khi nó trở nên
mất ân điển. Một số người chạy ra ngoài sự an ninh Đời đời, một
số người chạy ra vào trong mọi thứ. Nhưng, Sứ điệp thật của ân
điển còn lại giống như vậy, và đó là nơi Sa-tan cố gắng đánh gục
nó ra khỏi Hội thánh. Nhưng ấy là bởi ân điển của Đức Chúa Trời
mà tất cả chúng ta được cứu.
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57 Cho nên trong Thần tánh của Chúa Jêsus Christ, nếu Chúa
Đức Chúa Trời có thể đến đó và làm cho vững chắc rằng đó là
Lẽ thật, không chỉ thế, nhưng Ngài chứng thực đó là Lẽ thật bởi
Lời Ngài, và bởi những dấu kỳ và phép lạ Ngài xác nhận đó là
Lẽ thật, thế thì, ân điển, cũng là Lẽ thật. Thế thì tại sao ai đó có
thể chỉ trích và nói rằng ân điển là sai, rằng “chúng ta được cứu
bởi các việc làm”? Chúng ta được cứu bởi ân điển, rằng qua đức
tin, không phải bởi các việc làm. Việc làm cho thấy rằng anh em
đã được cứu. Nhưng điều mà cứu anh chị em là ân điển của Đức
Chúa Trời. Ân điển cứu anh chị em. Ân điển là điều Đức Chúa
Trời làm cho anh chị em. Các việc làm là những gì anh chị em
làm cho Đức Chúa Trời, để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những
gì Đức Chúa Trời đã làm cho anh chị em. Nhưng bởi ân điển mà
anh chị em được cứu!
58 Một số người nghĩ, “Bởi vì tôi đi gia nhập giáo hội, ghi tên
tôi vào sổ sách, đó là mọi điều tôi phải làm.” Một số người nghĩ,
“Bởi vì tôi la lớn, đó làmọi điều tôi phải làm.” Những người khác
nghĩ, “Vì tôi nói tiếng lạ, đó là tất cả những gì tôi phải làm.” Một
số người nghĩ, “Bởi vì tôi có quyền phép chữa lành người đau,
đó là tất cả điều tôi phải làm.” Không phải thế! Chính là bởi ân
điển của Đức Chúa Trời để cứu anh chị em, ân điển diệu kỳ của
Đức Chúa Trời. Tôi không thể tin vào bất cứ kỳ tích nào. Một số
người nói, “Ồ, đó là một người vĩ đại. Người đó, tôi đã nghe về
ông ấy đứng lên và làm điều nầy, tôi đã nghe về ông ấy đứng lên
và làm điều kia.”
59 Phao-lô đã nói, trong Cô-rinh-tô Nhất 13, “Dầu tôi nói được
các thứ tiếng loài người và các Thiên sứ, dầu tôi có sự phân biệt,
dầu tôi có các ân tứ, để nuôi ăn, tôi sẽ lấy hết gia tài của tôi để
nuôi kẻ nghèo khó, dầu tôi có đức tin đến nỗi dời núi được, dầu
tôi có tri thức để hiểu biết mọi sự, nhưng không có tình yêu
thương đến trong ân điển, thì tôi chẳng ra gì.” Đức Chúa Trời
phải làm điều đó. Anh chị em có thể làm mọi điều nầy mà vẫn
bị hư mất. Chính là ân điển để cứu anh chị em, ân điển của Đức
Chúa Trời đối với nhân loại.
60 Hãy suy nghĩ về Ngài! Tôi đang nghĩ về ân điển đó ngay tức
khắc sau khi điều đó đã xuất hiện sáng thứ Sáu, ngay lúc rạng
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đông, trên đó trong cánh đồng ấy khi tôi ngồi trên một khúc cây,
sau đó, và nước mắt tôi chảy xuống. “Ôi, Đức Chúa Trời, ân điển
Ngài đã cúi xuống để cứu con. Tại sao Ngài lại thương xót đến kẻ
khốn khổ dốt nát, nghèo nàn như chính con? Làm sao mà Ngài
lại giáng xuống với đền tạm nhỏ bé khiêm nhường của chúng
con, nơi mà bình an, và bước đi của đời sống dân sự thấp kém,
nghèo nàn, không có gì trong thế gian này, và ân điển Ngài vẫn
trải rộng trong tấm lòng của chúng con, bởi Đức Thánh Linh, mà
Ngài chữa lành cho sự đau ốm của chúng con và cứu vớt tội lỗi
chúng con, đúng hơn là, cứu chúng con ra khỏi tội lỗi, và làm cho
chúng con trở nêndân sự củaNgài, giải quyết với chúng con?”
61 Rồi tôi nghĩ về Đa-vít, làm thế nào mà khi ông có ý định xây
dựng một nhà cho Chúa, nói, “Thật không phải khi ta ở trong
nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm giao ước của Đức Chúa Trời ta
ở dưới những bứcmàn bằng da chiên và đền tạm.”
62 Đức Chúa Trời đã phán với nhà tiên tri, “Hãy đi nói với Đa-
vít, đầy tớ Ta rằng, Ta đã lấy người từ chuồng chiên, từ sau việc
nuôi một ít con chiên ngoài đó của cha người, ‘đặng lập người
làmmột danh lớn trong những người vĩ đại trên đất.’”
63 Tôi nghĩ về ân điển của Đức Chúa Trời, làm sao mà Ngài có
thể làm điều đó, cứu hết sức mình! Và rồi muốn lấy một kẻ khốn
khổ đáng thương giống như chính tôi, và ban cho tôi cơ hội rao
giảng Phúc Âm và thấy những người khác được cứu, thấy họ
được chữa lành; thấy những gia đình bị đổ vỡ, đã đến với nhau
trở lại; thấy sự sống đã bị hủy hoại, được tạo dựng ngay trở lại.
Và ban cho tôi ân điển! Tôi nghĩ, “Ồ, thật là ân điển lạ lùng!” Rồi
đến với một người đi săn sóc nhám, hèn hạ trong rừng, và hình
thành chính Ngài trong hình dạng cái mống, mà có nghĩa là một
“giao ước,” với một Sứ điệp mà Ngài ban cho tôi để giảng, và
hình thành nó ở đó trong một giao ước, mà Ngài hậu thuẫn Nó!
Và Ngài sẽ hậu thuẫn Nó, bởi vì Sứ điệp là thuộc về Chúa Jêsus
Christ và sự vinh hiển của Ngài.
64 Thật Ngài thì cho phép tôi đi khắp thế giới, vòng quanh thế
giới, đến với các nước, tới hàng triệu người, thấy nhiều triệu
người đến với Chúa và tin nhận Ngài như Đấng Cứu Rỗi cách
cá nhân, thấy họ được đầy dẫy sự nhân từ Ngài và được thánh
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hóa bởi quyền phép của Ngài, thấy họ được chữa lành bởi quyền
năng vô sở bất năng vĩ đại của Ngài. Thế rồi tôi bật khóc giống
như nhà tiên tri, và nói, “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng
chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần của Đức Chúa Trời.”
Không phải bởi học vấn, không phải bởi hệ thống thần học,
nhưng bởi Thần của Đức Chúa Trời Ngài cứu dân sự. Bởi Thần
của Đức Chúa Trời Ngài chữa lành dân sự. Chính là Thần của
Đức Chúa Trời ban cho Sứ điệp với dân sự. Chính là Thần của
Đức Chúa Trời làm cho vững chắc Lời.
65 Chúng ta cónhữngnhà thầnhọcngàynay, chúng ta cónhững
Tiến sĩ Thần Đạo, chúng ta có những con người vĩ đại trên khắp
thế giới, thật lịch lãm, thông minh và có học vấn. Nhưng chỉ có
sự đơn sơ tin nhận Đức Chúa Trời, để làm cho Lời Ngài giảng
ra, để bày tỏ Chúa Jêsus Christ không hề thay đổi hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời. Chỉ cần một tấm lòng khiêm nhu dâng
hiến cho Đức Chúa Trời, để mang Chúa Jêsus Christ đến với thì
hiện tại. A-men! Nếu đã lấy hệ thống thần học, sẽ là gì Trưởng
Lão, Giám Lý, Báp-tít, Công giáo, và vân vân; chúng ta sẽ không
có một cơ hội, dành cho những người ít học nghèo nàn chúng
ta. Nhưng nó không phải cần kiến thức. “Chẳng phải bởi quyền
thế cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta,” Đức
Chúa Trời đã phán, “Ta sẽ mở sự mầu nhiệm nầy.” Và, “Người sẽ
kêu khóc với điều đó, Xin ban ơn, xin ban ơn, với những tiếng la
lớn và kêu khóc.” Đó là những gì xảy ra ngày hôm nay, ân điển
lạ lùng của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài. Thật Ngài dùng
những con người ít học, dốt nát, để bày tỏ rằng Chúa Jêsus thì
giống như vậy.
66 Khi Ngài đến, Ngài không hề đến với những nhà thần học vĩ
đại. Ngài cũng không đi đến với Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm;
chỉ bị kết tội bởi ông ta.
67 Nhưng Ngài đã lấy những người đánh cá, những con người
nghèo nàn và có đời sống bình thường. Và đến với những người
đó Ngài bày tỏ chính Ngài, và phán, “Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến
các ngươi trở nên những tay đánh lưới người,” tỏ cho thấy rằng
ân điển Ngài vẫn đến ngay cả từ những người Do Thái tới các
dân Ngoại, để kêu gọi một dân cho Danh Ngài trong thời kỳ sau
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rốt nầy, như chúng ta vừa đi qua điều đó. Ân điển lạ lùng, thật
êm dịu biết bao!
68 Ân điển thì xưa. Ân điển xưa như trái đất. Ân điển trước tiên
đã được tỏ ra cho nhân loại khi chúng ta đã có sự bắt đầu của
nhân loại. Khi nhân loại đã được tạo ra trước tiên trong vườn Ê-
đen, vào buổi sáng đen tối đó khi người nữ nhỏ bé đó đã bước
qua ranh giới phân rẽ, và đã hành động chống lại Mạng lệnh của
Đức Chúa Trời và lôi kéo chồng nàng làm điều giống như vậy,
lúc ấy luật pháp đã bị vi phạm. Luật pháp phải có hình phạt nếu
không thì nó không phải là luật pháp. Và luật pháp đã có, “Vậy
ngày nào ngươi ăn, ngày ấy ngươi chắc sẽ chết.”
69 Nên nhớ, ngai phán xét đầu tiên đã có ở trên đất, và nó ở
trong vườn Ê-đen. Và ngai phán xét cuối cùng sẽ ở trên đất, vào
lúc cuối cùng, là Ngai Trắng.
70 Nhưng khi Đức Giê-hô-va giáng xuống, tôi có thể hình dung
ở đó thậm chí không có một ngôi sao chiếu sáng, trời rất tối tăm
trong khu vườn nhỏ đã từng sáng láng đó, bởi vì tội lỗi đã làm
nómờ tối, đã lấymất Ánh Sáng từ giữa họ.
71 Đó là nan đề với các giáo hội ngày nay. Đó là nan đề với dân
sự ngày nay. Tội lỗi đã làm mất đi Ánh Sáng của Đức Chúa Trời
hằng sống, để tỏ cho thấy rằng Đấng Christ vẫn không hề thay
đổi hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời, và Ngài sống để cứu
tối đa, và để chữa lành người đau ốm, hèn hạ nhất.
72 Ồ, buổi sáng hôm ấy thật khủng khiếp làm sao, sự tối tăm
buông xuống vườn! Tôi sẽ hình dung sương giá mang màu tang
chế. Tôi có thể hình dung từng chiếc lá không hề lay động. Không
ngọn gió nào khuấy động. Trời tối tăm và kinh khủng, bởi vì tội
lỗi đã phá hủy.
73 Tại đó Đức Giê-hô-va giáng xuống giống như tiếng sấm sét
gầm vang, bước qua khu vườn, kêu lên, “A-đam ơi, con ở đâu?”
Đó là lúc A-đam đã nhận biết mình lõa lồ và phạm tội trước mặt
Đức Chúa Trời. Ông đã tự ẩnmình và cố làm cho chínhmìnhmột
tôn giáo, nhưng nó không có tác dụng. Đức Chúa Trời đã giết con
chiên nào đó, lấy da, và cho thấy rằng điều gì đó phải chết để che
đậy tội lỗi.
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74 Gia nhập giáo hội sẽ không bao giờ che lấp tội lỗi. Không phải
sự xưng tội tỉnh khô sẽ che đậy được tội lỗi. Phải có sự hối tiếc
và ăn năn, và ân điển của Đức Chúa Trời, để bao phủ tội lỗi; vì
Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, ĐấngmàĐức Chúa Trời đã giết
chết ở Đồi Sọ, để che đậy tội lỗi.
75 Trong vườn ở đó sáng hôm ấy, khi tội lỗi rất tối đen, Đức Giê-
hô-va đến. Tại đó hai con người của Ngài, bị kết tội đang đứng.
Sẽ không có nhân loại nữa, họ phải chết; sự chết trên nhân loại,
đưa thế gian trở lại với những thú hoang và sẽ không có nhân
loại nữa. Nhưng trong giờ phút đen tối nhất ấy, trong lúc khi mọi
hi vọng đã tan biến, ân điển đến tuôn đổ ra, phán rằng, “Ta sẽ
cho các ngươi một Đấng Cứu Rỗi, một Đấng Mê-si.” Ồ, thật tuyệt
diệu biết bao Đức Chúa Trời đã có thể từng làm điều đó! Ân điển
diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen, để ban cho họ lời
hứa về Một Đấng Công Bình có thể đến qua dòng dõi người nữ.
“Dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn,” kẻ phạm tội,
“và đầu nó sẽ cắn gót chân nàng,” tỏ cho thấy sẽ có một sự đau
đớn đối với Hội thánh. Nhưng Ngài đã hứa sự đắc thắng! Đấng
Cứu Rỗi đã cung ứng điều gì? Ân điển!
76 Họ đã có thể tỏ ra điều gì để xứng đáng với ân điển? Họ đã có
thể làm gì để cho thấy điều đó? Sự diễn đạt nhiều vô số, xin lỗi,
tôi chỉ muốn giải thích cặn kẽ quan điểm của tôi từ bục giảng ở
đây, “đổ trách nhiệm cho người khác.” A-đam đã nói, “Người nữ
mà Ngài đã để gần bên tôi đã làm điều đó.” Người nữ nói, “Con
rắn đã dụ dỗ tôi.” Người nầy đổ cho người kia. Không có hi vọng
nào dành cho họ.
77 Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn ân điển, và nó đến qua đó!
Và Ngài phán, “Nhưng Ta sẽ làm một con đường, bằng cách nầy
hay cách khác. Ta sẽ cứu các ngươi, bất kể điều gì đi nữa. Các
ngươi đã làm sai trật, các ngươi đã vi phạm luật pháp của Ta. Và
luật pháp của Ta sẽ phải có, nhưng sự phán xét từ luật pháp của
Ta sẽ phải được thi hành. Do đó sẽ phải có sự chết, bởi vì Ta đã
phán ‘sự chết.’”
78 Vậy, hỡi bạn bè Cơ-đốc nhân của tôi. Và những băng ghi âm
nầy đây đang được thực hiện sẽ được truyền bá khắp thế giới.
Cho phép tôi hỏi các bạn đôi điều, các bạn cố làm cho Đức Chúa
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Trời là ba Đức Chúa Trời, hay các bạn cố gắng làm cho Ngài là
một, như ngón tay các bạn. Ngài làmột đích thực!

79 Chắc hẳn là không đúng cho Đức Chúa Trời để làm cho một
Thiên sứ chết. Ngài không thể là kiểu đúng đắn của một Đấng
Phán Xét và làm một Thiên sứ chết cho nhân loại. Điều đó vẫn
không khắc phục được nó, bởi vì luật pháp cao cả của Ngài đòi
hỏi cái chết, và điều gì đó phải chết, và Thiên sứ không thể chết.
Ngài cũng không thể nói, “Hỡi Ê-va, bởi vì ngươi gây cho A-đam
làm điều nầy, Ta sẽ làm ngươi chết, để cho A-đam sống,” bởi vì
A-đam cũng là kẻ tham dự.

80 Giống như người nào đó đã nói, “Phi-lát đã được xưng công
bình, ông đã rửa tay mình.” Các bạn không thể rửa sạch Huyết
Chúa Jêsus Christ khỏi tay mình. Các bạn sẽ không bao giờ lìa
khỏi tòa nhà nầy sáng nay và lên Thiên đàng, nếu các bạn
chết trong tội lỗi mình. Nó ở trên tay các bạn. Vì thế, điều đó
không đúng.

81 Chỉ có một con đường công nghĩa duy nhất. Con đường duy
nhất chỉ có thể là, luật pháp cao quí của Đức Chúa Trời, đòi hỏi
có thể được đáp ứng. Ngài phải đáp ứng điều đó chínhNgài. Ngài
phải làm điều đó. Đức Chúa Trời là một Thần và Ngài không thể
chết. Vì thế Đức Chúa Trời phải làm người, và Ngài đã chết trong
xác thịt con người, trong hình thức của một người gọi là “Jêsus
Christ,” và đó là Đấng Mê-si đã được hứa để mang đến ân điển.
Đó là nơi các bạn thấy rằngĐức Chúa Trời và Đấng Christ là cùng
một Thân vị, Đức Chúa Trời ngự trong Đấng Christ. “Ta với Cha
Ta là Một, Cha Ta ngự trong Ta; không phải Ta đã phán Lời đó,
nhưng Cha Ta ở trong Ta.” Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ!
Chắc chắn.

82 Ân điển đã được hứa trong vườn Ê-đen, và ân điển đã đến,
ân điển đến với A-đam và Ê-va. Không nơi nào để đi, không cách
nào để quay lại và tuy nhiên ânđiển đã làmmột conđường!

83 Cho phép tôi nói điều nầy, thưa bạn tội nhân của tôi. Bạn có
thể ở đây sáng nay là gái điếm, bạn có thể ở đây sáng nay có lẽ là
người săn đuổi đàn bà, bạn có thể ở đây là người say rượu hay cờ
bạc, hoặc là kẻ giết người. Bạn ở đây có thể nhưmột người chồng
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ngoại tình, người vợ ngoại tình. Bạn có thể là tội nhân xấu xa đê
tiện nhất. Bạn nói, “Tôi đã qua giai đoạn cứu chuộc.” Không, các
bạn không, hay các bạn sẽ không ở nhà thờ sáng nay. Ân điển sẽ
làm một con đường cho các bạn trong thời đại tăm tối nầy nếu
các bạn sẽ chỉ tin nhận nó. A-đam phải là muốn tiếp nhận điều
đó, các bạn cũng vậy. Hãy tiếp nhận nó.

84 Ân điển của Đức Chúa Trời đã tìm đến trong thời Nô-ê. Nô-
ê, chỉ là một người bình thường, ông và gia đình ông. Nhưng
bởi vì Nô-ê kính sợ Đức Chúa Trời, ông tin Đức Chúa Trời! Các
bạn không thể kính sợ Đức Chúa Trời mà không tin. Làm sao các
bạn có thể sợ điều gì đó nếu các bạn không tin? Các bạn phải sợ
Đức Chúa Trời. Sa-lô-môn đã nói, “Sự kính sợ Đức Chúa Trời là
khởi đầu của sự khôn ngoan.” Vậy thì, chỉ kính sợ Đức Chúa Trời,
các bạn đang bắt đầu có sự khôn ngoan. Và sự kính sợ Đức Chúa
Trời, Nô-ê đã kính sợ Chúa và ông tin Chúa. Và đó là những gì Đức
Chúa Trời tôn cao, là đức tin của các bạn nơi Ngài. Đúng thế. Thế
thì khi sự kính sợ Đức Chúa Trời đến trên Nô-ê, Đức Chúa Trời
đã kêu gọi ông bởi ân điển, và đã cứu ông và cả nhà ông bởi vì
chính là ân điển đã làm điều đó. Không phải bởi vì Nô-ê là một
người to lớn đẹp trai hơn hết thảy những người còn lại, không
phải vì Nô-ê đi nhà thờ đẹp nhất có trong xứ, không phải vì ông
thuộc về tổ chức tốt nhất, không phải vì ông có thể ăn mặc đẹp
hơn, không phải vì ông có nhiều tiền hơn, không phải vì ông là
một người đặc biệt nào đó. Nhưng bởi vì ân điển của Đức Chúa
Trời, Đức Chúa Trời đã cứu Nô-ê. Ân điển đã cứu Nô-ê (không
phải các việc làm của ông; nhưng ân điển Ngài) và cũng cứu gia
đình ông.

85 Chúng ta nhắc đến nhân vật khác mà ân điển Đức Chúa Trời
đã mở rộng, nhiều người trong họ, chúng ta sẽ chỉ nói về một
vài người. Áp-ra-ham. Áp-ra-ham, không phải là người đặc biệt,
từ tháp Ba-bên đi xuống, có lẽ xuất thân từ đám người thờ hình
tượng (cha của ông), đi xuống trong xứ Si-nai dưới đó, tới cư ngụ
trong thành U-rơ. Và trong khi ông ở đó, Đức Chúa Trời bởi ân
điển đã phán với ông. Không bởi vì ông thì khác biệt, không bởi
vì ông là một người tốt hơn; nhưng, bởi ân điển, Đức Chúa Trời
đã kêu gọi ông. Kinh Thánh bày tỏ điều đó cách rõ ràng. Ồ, Áp-
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ra-ham, thật Áp-ra-ham đã thử sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời
thế nào! Phán bảo ông, nói, “Hỡi Áp-ra-ham, hãy ở lại trong xứ
nầy, đừng ra khỏi nó.” Nhưng chẳng bao lâu một nạn đói đến,
Áp-ra-ham đã bỏ chạy.
86 Áp-ra-ham đã nói về chúng ta. Đức Chúa Trời đã nhận lấy—
ĐứcChúaTrời đã nhận lấyÁp-ra-hambởi ân điển, và cứu ông. Và
đó là cách Ngài nhận lấy các bạn, bởi ân điển. Và làm sao chúng
ta lại thử thách sự nhẫn nại của Ngài? Ngày hôm nay chúng ta
lên, ngàymai chúng ta xuống. Ngày thì chúng ta tin, ngày kế tiếp
chúng ta lại đang tự hỏi. Ngày nay chúng ta là tín đồ Giám Lý,
ngày mai chúng ta là tín đồ Báp-tít. Ngày nay chúng ta tin vào
sự chữa lành Thiêng liêng, ngày mai bệnh đau dạ dày đến và
chúng ta không biết mình có tin nó hay không. Nhưng tuy nhiên
giữa tất cảmọi sự đó, Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở lại để. Tuy
nhiên Ngài cứu chúng ta, dù thế nào đi nữa. Nếu không phải là
ân điển của Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta đều chết mất. Chắc
chắn vậy. Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điểnNgài.
87 Áp-ra-ham đã được cho là ở lại trong xứ đó, nhưng ông đã
đi xuống xứ Cha-ran, hay, không phải xứ Cha-ran, nhưng những
người Phi-li-tin. Đi xuống đó kiều ngụ, tránh khỏi nạn đói kém.
Những sự việc khó khăn một chút trong xứ ông, vì thế ông đã đi
xuống đó hành trình xuống đó với họ. Đã không làm đúng như
Đức Chúa Trời phán bảo ông, nhưng tuy nhiên ân điển của Đức
Chúa Trời hiện đến với ông, đã giữ cho Pha-ra-ôn khỏi lấy-…hay
là—hay là vua xứ đó không lấy vợ ông. Ân điển của Đức Chúa
Trời. Khi Áp-ra-ham nói, “Đó là em gái tôi,” đã nói dối về điều
đó, nhưng tuy nhiên ân điển của Đức Chúa Trời đã giữ ông bởi
vì ông đã ăn năn. Ông đãmuốn ăn năn.
88 Và bất cứ ai muốn ăn năn, thì ân điển của Đức Chúa Trời vẫn
còn dành cho bạn. Ân điển của Đức Chúa Trời đang tìm kiếm các
bạn. Vì vậy, điều đó dành cho các bạn những người sa ngã sáng
nay, ân điển của Đức Chúa Trời vẫn đang chờ đợi các bạn. Nếu
các bạn thật sự ănnăn, ân điển củaĐức ChúaTrời thì đầy đủ.
89 Thật Ngài đã lấy ông cụ Áp-ra-ham tốt đẹp biết bao, mang
ông trở về! Và nên nhớ, Áp-ra-ham không được cứu bằng các
việc làm của ông, ông được cứu bởi ân điển. Áp-ra-ham được
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cứu bởi đức tin, mà là ân điển. Và Đức Chúa Trời đã cứu Áp-ra-
ham bởi vì ân điển của Ngài, không bởi vì cách cư xử của ông.
Ngài đã cứu ông bởi vì ân điển Ngài. Ồ, tốt đẹp biết bao! Ông đã
được cứu bởi ân điển.
90 Chúng ta hãy lấy Y-sơ-ra-ên làm ví dụ. Tôi có một câu Kinh
Thánh được viết dưới đây. Tôi viết nó xuống và tôi có thể thật sự
nhắc tới nó trong trí tôi. Nếu các bạn muốn ghi xuống, đây sẽ là
một điều tốt nên nhớ nếu các bạn muốn, Phục Truyền luật lệ ký
7:7. Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham lời hứa của Ngài, hay
đã không ban cho Áp-ra-ham, xin lỗi, ban cho Y-sơ-ra-ên. Và bảo
họ, “Nếu các ngươi không kết giao với sự thờ lạy hình tượng! Nếu
các ngươi sẽ không làm những điều nầy! Nếu các ngươi tránh
xa tất cả các lễ hội ngoại giáo nầy! Nếu các ngươi sẽ làm tất cả
những điều nầy, thì Ta sẽ mang các ngươi tới xứ tốt lành, Ta sẽ
chăm sóc các ngươi, Ta sẽ nuôi nấng các ngươi, Ta sẽ dẫn dắt các
ngươi. Ta sẽ làm các điều nầy nếu các ngươi sẽ làm như thế nầy
thế nọ, nếu các ngươi sẽ yêumến Ta, nếu các ngươi vâng giữ các
Điều răn của Ta, các luật lệ Ta, các mạng lệnh Ta. Ta sẽ làm tất cả
những điều nầy nếu các ngươi sẽ chỉ làm điều gì đó, và giữ các
Điều răn của Ta và yêumến Ta.”
91 Giống hệt như người chồng nhận người vợ, và nói rằng, “Nếu
em là một phụ nữ tốt, nếu em sẽ chăm sóc nhà cửa, nếu em sẽ
thành thật với anh, nếu em sẽ giặt giũ áo quần anh sạch sẽ; nếu
chúng ta có con cái, nếu em sẽ là một người mẹ với chúng; nếu
em sẽ làm những việc, thì anh sẽ làm việc tới mức mà tay anh
chảy máu, để làm cho em sống, nếu em làm điều đó.” Nhưng
rồi, hãy suy nghĩ, nếu người phụ nữ đó sai trái, sống biếng nhác,
không muốn làm việc, sẽ không làm điều gì hết thì sao? Thế thì
cần phải có ân điển để giữ gia đình đó lại với nhau.
92 Ôi Đức Chúa Trời! Cần phải có ân điển của Đức Giê-hô-va để
giữ gia đình Ngài gắn bó với nhau. Và đó là đường lối duy nhất
chúng ta là gia đình của Đức Giê-hô-va ngày nay, là bởi vì ân
điển của Chúa Jêsus Christ; chúng ta hết thảy đều sẽ bị chết mất.
Nhưng chính là ân điển, ồ, ân điển!
93 Bây giờ, nhưng họ đã không giữ điều đó. Nhưng họ đã, không
bao giờ đến với lời hứa trọn vẹn; thế hệ đó đã không. Không,
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những người đã được ban lời hứa đó, đã bị hư mất trong đồng
vắng. Nhưng Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng họ, Đức Chúa Trời đã
chăm sóc họ, Đức Chúa Trời đã yêu thương họ, Ngài di chuyển
chung quanh họ. Tại sao vậy? Ân điển Ngài đã làm điều đó, ân
điển Ngài bởi vì lời hứa của Ngài, lời hứa của Ngài lúc ấy, ân điển
đi với lời hứa của Ngài. Nhưng họ đã không hề đến với giá trị đầy
đủ của miền đất hứa.
94 Và hội thánh ngày nay cũng không đến với giá trị trọn vẹn
của nó. Ân điển của Đức Chúa Trời nắm giữ chúng ta. Nhưng
Ngài muốn có được một hội thánh mà sẽ vâng lời Ngài, một dân
mà sẽ nhận lấy Lời Ngài và nói “Nó là Lẽ thật,” không quan tâm
đến tổ chức của các bạn. Ngàimuốn cómột dân sẽ không nói, “Ồ,
tôi thật tốt như anh. Tôi là tín đồ Trưởng Lão, tôi là tín đồ Giám
Lý, tôi là tín đồ Công giáo, tôi tốt như anh.” Đó không phải là ân
điển; điều đó cho thấy có điều gì đó sai trật.
95 Nhưngmột người, bất kể, người đó sẽ đọc Lời Đức Chúa Trời
và thấy rằng các bạn phải được sanh lại và đầy dẫy Đức Thánh
Linh, họ sẽ tin điều đó, họ sẽ nhận lấy nó bởi Lời. Họ sẽ nhận lấy
Lời chính xác những gì Nó nói.
96 Giống như trong những phép báp-têm và sự rảy nước; phép
báp-têm thì đúng. Không có ai trong Kinh Thánh đã từng rảy
nước, không có việc như vậy trong Kinh Thánh. Cũng không có
ai từng chịu phép báp-têm nhơn danh “Cha, Con, Thánh Linh,”
trong Kinh Thánh. Họ đã, mọi người, đều làm phép báp-têm
nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. Vì thế không có người nào, thậm
chí không có một vết lịch sử nào cho…Nếu người nào có thể chỉ
ra ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào trong lịch sử, ở đó có người
nào từng chịu phép báp-têm trong Kinh Thánh, hay ba trămnăm
sau cái chết của môn đồ cuối cùng, cho đến khi giáo hội Công
giáo, nếu người nào có thể chỉ cho thấy bất cứ nơi nào mà người
nào đã từng chịu phép báp-têm rảy nước hay nhơn danh “Cha,
Con, Thánh Linh,” cho đến khi giáo hội Công giáo, các bạn có
nhiệm vụ linh hồn bắt buộc đến nói cho tôi biết. Nó không có ở
đó. Nhưng chúng ta làm gì?
97 Chúng ta đã đi qua Các Thời Đại Hội Thánh và thấy chỗ họ
phải làmđiềuđó. Vì vậy, anh em thấy, ĐứcChúaTrờimuốnngười
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nào đó mà sẽ vâng lời Ngài. Nếu đó không phải là trong Kinh
Thánh, thế thì đó không phải là một người…đó là một giáo lý do
con người làm ra và không phải là sự Dạy dỗ Kinh Thánh. Hiểu
không? Vậy nên không quan tâm đến giáo hội nào, các bạn đã
sai trật như thế nào, điều đó có sự khác biệt gì? Đó là các bạn có
thể thật đúng như thế nào lúc nầy! Ân điển của Đức Chúa Trời
đã bày tỏ điều đó cho các bạn, thế thì hãy bước đi trong đó. Ân
điển của Đức Chúa Trời!

98 Nên nhớ Môi-se, cũng, là nhà lãnh đạo lớn. Đức Chúa Trời
hẳn đã giết ông khi ông đi xuống đó để làmvinh hiển chínhmình
bằng cách đập Tảng Đá đó, và nói, “Các ngươi thấy ta có thể làm
điều gì không?” nói cách khác. “Hỡi dân phản nghịch, chúng ta
há phải khiến nước chảy từ Vầng Đá nầy ra cho các ngươi được
sao?” Và ông đã đậpNó và nước đã không chảy ra; ông đã đậpNó
lần nữa. Ông đã làm gì? Ông đã làm chứng về sự yếu đuối của—
của Đấng Christ, bởi vì Đấng Christ là Vầng Đá đó. Đó là Đá Đỉnh.
Thay vì đánh nó, hay là nói với nó…

99 Nóđã từng bị đánhmột lần. Nên nhớ, Đức Chúa Trời đã phán
qua Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô, “Hãy đi ra và Ta sẽ đứng trước—
trước ngươi, trên Vầng Đá, và đập Vầng Đá.” Và ông đã đập vào
Vầng Đá và Nó đã tuôn nước ra. Đức Chúa Trời phán, “Lần sau,
hãy đi nói với VầngĐá vàNó sẽ chảy ra nước củaNó.”

100 Nhưng Môi-se đã muốn tỏ cho thấy ông có một chút thẩm
quyền, một chút quyền lực, vì thế ông đã nói, “Ta sẽ khiến nước
chảy ra từ Đá nầy cho các ngươi.” Đức Chúa Trời ắt đã giết ông,
vì điều đó. Đức Chúa Trời ắt hẳn đã phân rẽ ông, rằng ông đã
phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời ngay tại đó, bởi vì ông đã
nói về sự yếu đuối của Đấng Christ, Ngài phải bị đánh đập lần
thứ hai. Đấng Christ chỉ bị đánh đập một lần. Bây giờ chúng ta
nói với Đá, và Nó chảy ra nước của Nó.

101 Nhưng đó là gì? Chúng ta hãy nhìn cụ già ấy, ông đãmột trăm
hai mươi tuổi.

102 Cách đây không lâu người nào đó đã nói với tôi, nói, “Đức
Chúa Trời là một Đức Chúa Trời bất công,” nói, “bởi vì Ngài đã
làm cho Môi-se thất vọng. Sau khi ông đã cực nhọc với dân Hê-
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bơ-rơ trong bốn mươi năm trong đồng vắng ngoài đó, Ngài đã
làmông thất vọng và rồi thậm chí khôngmuốn cho ông vàomiền
đất hứa.”
103 Tôi nói, “Ồ, vô lý!” Không, Ngài đã không đểMôi-se thất vọng.
Ông đã đi đến miền đất hứa. Khoảng bảy trăm năm sau, ông đã
được thấy trên đỉnh Núi Hóa Hình, như ông đã từng sống, đang
đứng, nói chuyện với Chúa Jêsus trước khi Ngài đi lên Đồi Sọ,
ông và Ê-li, đang đứng với nhau, cũng, đang trò chuyện. Môi-se
và Ê-li đã hiện ra với Chúa Jêsus, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, trên
Núi Hóa Hình. Ông đã không chết. Ông vẫn sống. Đức Chúa Trời
đã không để ông thất vọng. Ông đã ở trong xứ Palestine.
104 Bây giờ hãy xem, trước khi chết, ông đã leo lên đỉnh Núi Nê-
bô, sáng hôm ấy khi ông biết rằng ông sắp qua đời. Ông đã cởi áo
A-rôn, mặc y phục của ông lên người khác. Lấy chiếc áo dài của
chínhmình,mặc nó choGiô-suê, ra lệnh chongười hãy sống theo
những lời khuyên dạy! Và khi ông leo lên tới đỉnh Núi Nê-bô, đi
qua thung lũng của những đồng bằng, biết ông sẽ lên đó để chết,
và leo lên trên Núi Nê-bô, và lên tới đỉnh Phích-ga. Và trong khi
ông đang đứng trên đó, Đức Chúa Trời phán, “Hãy nhìn qua xứ
đó. Ta muốn ngươi thấy nó. Hỡi Môi-se, ngươi đã có thể đi qua
đó. Nhưng ngươi biết điều gì ngươi đã làm ở dưới đó tại Tảng
Đá ngày nọ không? Ngươi đã tự tôn vinh ngươi.” Tôi nghĩ đó là
những gì sắp xảy ra là nan đề lớn với nhiều người chúng ta ngày
nay. “Đi xuống đó nơi Tảng Đá ấy, và ngươi tự tôn vinh mình.”
Nhưng để ý khi ông sẵn sàng để chết, đứng ở Đá ấy. Ông phải
thật sự bước lên trên Đá ở đó trên đỉnh Phích-ga, và Đức Chúa
Trời đã chôn ông. Nhưng ông phải đã sống lại, ở nơi nào đó, bởi
vì ông vẫn sống. Ông là hình bóng của Đấng Christ. Người đã ở
đó, đứng trên Núi Hóa Hình, hàng trăm năm sau, qua trong xứ
Palestine. Đấy, ân điển của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn Vầng Đá.
Ồ, chao ôi!
105 Khi tôi nghĩ về Áp-ra-ham, về tất cả những lỗi lầm ông đã
làm, và Môi-se cùng lỗi lầm của người, nhưng khi lời bình luận
của Áp-ra-ham đã được chép, khi sự bình luận Thiêng liêng đã
được chép, khi Phao-lô đã viết lời bình luận của Áp-ra-ham,
người không hề nhắc đến một điều về sự không tin của Áp-ra-
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ham. Không, không, không hề thậm chí được kể đến với ông.
Người đã nói, “Áp-ra-ham chẳng có lưỡng lự qua sự không tin về
lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ, dâng sự ngợi
khen cho Đức Chúa Trời.”

106 Lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi là, trước khi ân điển
của Đức Chúa Trời có ở đây sáng nay, tôi hi vọng lời bình luận
của tôi cũng được chép giống như thế, rằng Ngài sẽ không thấy
những lỗi lầm của tôi. Để khi bình luận của tôi được viết, tiểu
sử trong ngày tang của tôi, rằng nó sẽ không được đọc ra rằng
tôi đã phạm nhiều lỗi lầm và đã làm sai trật, nhưng Ngài sẽ chỉ
thấy những việc tôi đã cố gắng làm cho Ngài. Nguyện chúng thật
sự trở nên…Điều đó có ý nghĩa gì? Ngài sẽ lấy ân điển của Đức
Chúa Trời mà tôi tin. Và đó là chỗ tôi đang tin cậy hoàn toàn.
Vì dựa trên chiến tích riêng của chính mình thì tôi không thể
được đi vào hơn những người còn lại, nhưng mà dựa trên ân
điển của Đức Chúa Trời tôi đang tin cậy. Vâng, ấy là ân điển mà
tôi đang tin cậy.

107 Cómột VầngĐá ở đó khiMôi-se sẵn sàng để chết.

108 Chúng ta có thể nói gì về Đa-vít? Ân điển của Đức Chúa Trời!
Chiến binh vĩ đại đó với người mà Chính Đức Chúa Trời…Ngài
phán, “Người là người vừa lòng Chính Ta.” Chiến binh vĩ đại đó,
Đa-vít, làm sao ông có thể làmmột việc như ông đã làm, lấy U-ri,
người lính của ông, khi ông có một ít dân Ngoại là lính ở ngoài
đó? Hãy nghe kỹ câu chuyện nhỏ nầy chỉ một lát. Khi họ có quân
lính của họ ở ngoài đó, và U-ri là người đã đứng bên cạnh Đa-vít.
U-ri là người cải đạo, ông là người Hê-tít, một người cải đạo sang
Do Thái giáo. Và họ là những người yêumến Đa-vít rất nhiều! Họ
đã thấy sự xức dầu ở trên ông, mặc dù ông là một—ông là một
người chạy trốn. Ông đã bị đuổi ra khỏi đất nước của chínhmình,
phải sống với dân Phi-li-tin. Sau-lơ đang săn tìm ông. Nhưng tuy
nhiên những người đó, họ đã thấy sự xức dầu ở trên ông! Họ biết
ôngđangđến trongnăngquyền. Vinhhiển thayĐứcChúaTrời!

109 Tôi rất vui mừng được là một người bỏ trốn ngày hôm nay,
bởi vì tôi thấy rằng Đấng Christ đang đến để làm Vua. Các bạn
có thể chọn tất cả các Kennedy và bất cứ cái gì khác nữa các bạn
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muốn. Nhưng Đấng Christ sẽ là Vua! Sự xức dầu ở trênNgài, trên
Sứđiệp củaNgài về sự Tái lâm củaNgài. VàNgài sẽ là Vua!
110 Họ đã làm gì? Ngày nọ ông đang đứng trên đó khát nước từ
ngoài cổng thành Bết-lê-hem ở đó, nơi ông thường đi chăn bầy
chiên trước đó. Và các bạn biết gì không? Hai trong số những
người đó đã lấy gươm xông qua trại quân người dài mười lăm
dặm, để lấy cho ông một xô nước. Bởi vì, ồ, sự ao ước nhỏ bé
nhất của ông là một mệnh lệnh đối với họ. Hãy suy nghĩ về điều
đó! Và họ đã xông qua những người kia, tất cả con đường đi lên
đỉnh núi đó đến nơi họ nói ông đang đứng, nó có thể khoảng
mười lăm dặm. Họ đã đi qua đó. Và mỗi người đứng lên, họ có
thể chạm trán với ông cho đến khi họ đã giết ông. Cứ đi qua! Và
lấy cái xô nầy vàmúcmột xô nước, hai người, đi thẳng qua hàng
ngũ quân thù, để đemnước về cho vua của họ, người anh em của
họ, uống nước. Khi mà, ông đã từng uống nước ở trên đó, nhưng
ông muốn nước đó.
111 Ôi Đức Chúa Trời, xin cho con lấy Gươm của Lời và xông
qua mọi tổ chức, để mang phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ, và Quyền năng của sự sống lại và Đức Thánh Linh, trở lại
với dân sự, bất chấp…bởi vì Ngài đang đến trong năng quyền.
Ngài đang đến trongnăng quyền, Ngài sẽ đứngmộtmình. Nhưng
Nó đã xông quamọi tổ chức, xông quamọi lý thuyết,mọi tín điều
do con người làm ra, cho đến khi anh emmang Đấng Cứu Rỗi trở
lại với con chiên đã đi lạc, người nào đó, mang về lại những sự
Dạy dỗ Kinh Thánh, của Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi. Ân điểnĐức Chúa Trời!
112 Nhìn xem Đa-vít. Làm sao ông đã có thể làm…Một người đã
nhảy vào cái hố và giết sư tử. Làm sao Đa-vít có thể lấy vợ của U-
ri, nàng Bát-sê-ba xinh đẹp, khi ông đã có cho riêng mình năm
trăm bà vợ? Nhưng thấy nàng tắm. Và có sự sơ xuất. Bấy giờ,
nàng chỉ quên kéo các tấm màn cửa sổ xuống khi nàng đang
tắm, và biết rằng vua đã dạo chơi ở đó, gần đó, mỗi ngày, phía
bên kia bức tường đó.
113 Đó là nan đề ngày nay. Tôi không nghĩ phụ nữ ngày nay quá
lơ đễnh hoặc là quá, ồ, họ chỉ đơn giản đi ra trần truồng, chỉ thế
thôi, ở đường phố, mặc những bộ đồ nhỏ bé tầm thường trên
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người. Thật là ô nhục! Và rồi tự hỏi tại sao những người đàn ông
thổi và huýt gió. Tại sao, họ mặc như thế khiến người ta huýt gió
và tán tỉnh. Họ biết điều đó, họ có đủ ý thức để biết điều đó. Họ
làm thế chỉ vì họ muốn thế. Điều đó ở trong lòng họ. Các bạn nói
họ vô đạo đức, họ có thể cãi lại điều đó. Nhưng họ có thể không
phải là vô đạo đức, họ có thể là tinh khiết như hoa huệ, khi xuất
hiện một cách khiêu dâm. Nhưng, nên nhớ, có một linh ở trên
họ, đó là sự xức dầu của ma quỉ, đưa linh hồn của người đàn
ông nào đó xuống địa ngục. Nên nhớ, Kinh Thánh dạy, “Hễ ai
ngó đàn bà, mà động tình hammuốn, thì trong lòng đã phạm tội
tà dâm cùng người ấy rồi.” Và nên nhớ, thưa chị em, chị em sẽ
trả lời về tội tà dâm mặc dầu thật sự chị em không hề làm điều
đó trong cả đời mình, nhưng người phạm tội đó đã nhìn cách chị
em ănmặc, mà phạm tội tà dâm. Chị em sẽ trả lời vào Ngày Phán
xét, vì tội tà dâm. Khi người đó phải nói…
114 Ngài phán ở đây, Ngài đã chép trong Sách Ngài, “Phạm tội
tà dâm.”

“Với ai?”

“Bà John Doe.”

“Thế thì, Bà John Doe, điều đó thì sao?”
115 “Con thề con…Ngài biết lý lịch của con, con không hề sống
với người đàn ông nào khác ngoài chồng của chính con.”
116 “Nhưng chính ngươi đã ăn mặc đến mức mà gây cho người
đàn ông nầy phạm tội tà dâm. Và ngươi phạm tội tà dâm với
người đó. Đó là khi người đó đã làm điều ấy. Ngươi bị quở trách,
ngươi là kẻ tự phô bày ra.”
117 Bát-sê-ba đã làm sai trái giống như Ê-va đã làm, nhưng A-
đam cũng bao gồm trong đó. Tôi nghĩ chúng ta, cũng luôn luôn
la lối về phụ nữ. Các anh là con trai của Đức Chúa Trời, những
người nam. Tôi biết các anh là nhóm người mạnh nhất, đúng
thế, giới tính mạnh hơn. Các anh ở trên phụ nữ, điều đó đúng,
để hành động như thế. Đừng áp đảo họ, cố lấy một cô bé nào đó
và hủy hoại đời sống cô ấy. Nhưng hãy là một con trai của Đức
Chúa Trời, nói cho cô ấy biết điều sai trái, và giữ vững quan điểm
giống như con trai của Đức Chúa Trời. Cô ấy là chị em của các
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anh. Vâng, thưa quý ông. Những gì chúng ta cố gắng làm, điều
mà chúng ta gọi là các con trai củaĐức Chúa Trời ngày nay, thuộc
về các giáo hội, dẫn ra ngoài mọi cô gái trẻ họ có thể. Nên nhớ,
bởi vì rằng có một người nữ vô đạo đức có thể là bởi vì người
đàn ông đã có vợ nào đó, cũng đã làm hư hỏng cô ấy. Vì thế, cái
nồi không thể gọi là cái ấm đen, vì vậy cứ nên nhớ. Chính là tội
lỗi làm tất cả điều đó. Và chúng ta hết thảy đều phải chịu chết,
và sẽ chết vì điều đó.

118 Khi Đa-vít đã làm điều ác đó, sự phán xét của chính ông sẽ
giết chết ông. Khi tiên tri ấy đến gần đó, ông nghĩ rằng nó đã
được che giấu. Khi tiên tri ấy đến ở đó và đứng trước mặt ông,
người nói, “Hỡi Đa-vít, mọi việc ổn chứ?”

Đáp rằng, “Mọi việc đều tốt đẹp.”

119 Đa-vít, trong chiếc áo dài cao quí và vươngmiện lớn của ông,
và ông có Giô-áp ở ngoài đó, đại tướng của ông, và tất cả trận
chiến đang diễn ra. Ông đang giữ mọi kẻ thù ở ngoài ranh giới
và các việc khác, mọi việc đang diễn tiến tốt. Ông đã có một đứa
con với Ba-sê-ba nầy. Còn U-ri nhỏ bé đáng thương đi ra ngoài
đó, và có Giô-áp đứng bên cạnh ông, cho đến khi người rút ra xa
ông. Và—và—và chàng trai đó đã chết khi mặt trời lặn, với con
dao chiến trận trong tay mình, máu đẫm trên khiên người, nơi
người đã chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên, tuy nhiên ông là một kẻ cải
đạo đối với tôn giáo của họ. Thế rồi khi Giô-áp trở về và báo cho
ông biết rằng—rằng Đa-vít đã chết…rằng—rằng U-ri đã chết, Đa-
vít nghĩ, “Bây giờ mọi việc ổn thỏa. Ta đã lấy vợ người, và mọi
sự sẽ tốt đẹp. Đã có đứa con.” Nhưng đứa trẻ bị đau. Đứa trẻ sắp
chết. Và ông đã làmmọi thứ có thể được để cứu sự sống của đứa
bé, có lẽ mọi thầy thuốc được gọi đến. Vô ích. Cuối cùng, đứa bé
chết. Họ sợ nói cho Đa-vít rằng đứa bé đã chết. Và ông đã chết
lặng. Lúc đó ông nghĩ mọi việc đã bị che giấu. Vì thế ông đã an
ủi Bát-sê-ba. Ông đã lấy nàng làm vợ rồi, sau tất cả những người
vợ khác.

120 Tiên tri già nầy, người lớn tuổi đầu hói đi lại nặng nề nầy,
cụ Na-than, từ đồng vắng đến, ngồi xuống, nói, “Hỡi Đa-vít, mọi
việc như thế nào?”
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121 Nói, “Tốt! Tốt! Cụ tiên tri của Đức Chúa Trời, sống đời đời!
Halêlugia!” Ồ, ông chỉ là…Ông nghĩ mọi việc tốt đẹp, ông nghĩ
mình có thể giấu điều đó.

122 Nhưng các bạn không thể che giấu Đức Chúa Trời! Ngài biết
các bạn đang nghĩ gì ngay bây giờ. Ngài biết ý tưởng của các bạn,
vì Ngài là Đức Chúa Trời. Thánh Linh đó đang ở trong tòa nhà
nầy sáng nay, biết những tư tưởng các bạn, các bạn là ai, các bạn
từ đâu đến, bạn đã làm điều gì, vì Chúa Jêsus Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

123 Đức Chúa Trời đã bày tỏ nó cho đấng tiên tri đó. Người nói,
“Hỡi Đa-vít, cómột người giàu sống bên này con đường, người có
toàn bộ chiên, ồ, người rất giàu.Một người sống phía bên này con
đường, thì nghèo, người đó cómột con chiên. Người đối xử với nó
như con gái. Người nuôi nó ăn cùng đồ ăn với người. Người ngủ
với chiên đó. Mọi thứ thật là…Nó thật giống như con gái người
vậy. Và ngày kia một người khách đến, vì vậy, thay vì người giàu
lấy chiên của chính mình và làm một bữa tiệc cho người khách,
ồ, thay vì thế, người đã đi qua và bắt chiên con của người nghèo,
và bằng vũ lực, lấy con chiên và giết nó, và làmmột bữa tiệc.”

124 Vậy thì, đó là sự đam mê của Đa-vít. Ông đã có năm trăm bà
vợ, nhưng khi ông thấy vợ của U-ri, thay vì lấy một trong năm
trăm bà vợ của mình, để khuây khỏa hay thỏa mãn sự đam mê
của mình, ông đã đi, lấy vợ của người khác nầy, rồi đã giết U-ri
khi Bát-sê-ba có thai. Đa-vít đã không biết mình đang làm gì, tại
sao, Đa-vít sẵn sàng lên án. Đó là cách của chúng ta. Chúng ta
có thể luôn luôn lên án người khác, nhưng khi nó xảy đến với
chúng ta, ồ, thì điều đó lại khác.

125 Đa-vít nói, “Người đó sẽ trả giá bằng sự sống củamình.”

126 Vị tiên tri già ấy, nhíu đôimắt lại. Người nói, “Hỡi Đa-vít, chắc
chắn ngươi sẽ không chết!” Nhìn xemân điển ở đó hành động rất
nhanh. Thánh Linh đập vào nhà tiên tri, đã cứu sự sống của Đa-
vít. Ân điển nói, “Chắc chắn ngươi sẽ không chết, nhưng thanh
gươm sẽ không thôi hủy diệt nhà ngươi cho đến khi nó gột rửa
sạch hoàn toàn lòng ngươi. Vì, ngươi là người nhà giàu đó.” Ồ,
nó khác hẳn lúc đó, phải không?
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127 Điều gì đã cứu Đa-vít, khi sự xét đoán của chính ông đã nói,
“Người ấy chắc phải chết! Người ấy sẽ trả mức tối đa, và sẽ trả
giá cho điều đó bằng sự sống củamình”?

128 Và đấng tiên tri nói, “Chắc chắn (ân điển) ngươi sẽ không
chết. Ngươi sẽ không chết đâu, Đa-vít. Ân điển đã cứu ngươi.”
Chính là ân điển, với Đa-vít, đã cứu ông. Ôi, chao ôi!

129 Nếu đó đã không phải vì ân điển, thì tất cả chúng ta sẽ ở đâu?
Đúng thế không? Chắc chắn vậy.

130 Ân điển tối cao thì từ một Đấng tể trị tối cao. Ân điển tối cao
từ một Đấng tối cao tể trị. Quyền lực tối cao, nó có thể làm gì?
Quyền lực tối cao có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Hãy lắng
nghe điều nầy bây giờ. Ân điển tối cao có thể chỉ được ban cho
bởi Đấng đó là Đấng Tối Cao. Và Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao,
vì thế Ngài có thể ban cho ân điển tối cao. Do đó là Tối cao, ân
điển không phải cầu xin bất cứ ai, nó không phải. Nó làm điều
gì nó muốn. Điều đó há chẳng tuyệt vời sao? Nó không phải hỏi,
“Tôi có thể làm điều nầy không? Hay là, tôi sẽ làm điều nầy chứ?
Tôi có thể chứ? Tôi phải à? Tôi sẽ à?” Không phải như vậy. Tự nó
làm. Ân điển thì Không Giới Hạn, do đó Ngài có thể cứu kẻ hèn
hạ nhất, Ngài có thể cứu kẻ tồi tệ nhất, Ngài có thể cứu kẻ ô uế
bẩn thỉu nhất, Ngài có thể cứu kẻ phóng đãng nhất, Ngài có thể
chữa lành người bệnh nặng nhất. Halêlugia!

131 Ngài có thể cứu một người khốn khổ bất hạnh như tôi. Và
Ngài đã cứu. Đó là gì? Ân điển! William Branham, con trai một
người nghiện rượu. Điều đó chẳng có gì quan trọng, ân điển của
Đức Chúa Trời đã cứu tôi!

132 “Tôi, tôi là con gái của một người đàn bà không tốt.” Không
có gì quan trọng, ân điển của Đức Chúa Trời đã cứu bạn. Nó thì
Không Giới Hạn, không phải cầu xin ai điều gì. A-men! Tôi rất
vui mừng về điều đó. Halêlugia!

133 Có thể lấy tội nhân hèn hạ nhất và làm cho người đó trở nên
trắng như tuyết, không phải cầu xin bất cứ ai về điều đó. Ồ, Nó
có thể làm điều đó bởi vì Nó thì Không Giới Hạn. Hãy lắng nghe,
nhanh lên nào.
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134 Điều đó đã được chứng minh tại thập tự giá, khi có tên cướp
hèn hạ nhất, anh ta đáng chết. Đức Chúa Trời không bao giờ có
trong tâm trí anh ta. Anh ta không bao giờ nghĩ gì về Điều đó.
Khi trên thập tự giá ở đó, qua đôi môi chảy máu kia, giữa tiếng
rên rỉ phát ra tiếng, “Lạy Chúa, xin thương xót tôi!”
135 Và ở đó Đấng khác đã đến lại qua Huyết, nước mắt, sự thống
khổ, ân điển đã nắm lấy và phán, “Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta
trong Pa-ra-đi.” Ân điển đã làm điều đó. Làm sao tên cướp đó có
thể tự giúp mình được? Không hơn gì A-đam có thể tự giúp đỡ
mình, không hơn gì Ê-va có thể tự giúp mình, không hơn gì các
bạn có thể tự giúp chính mình, không hơn gì tôi có thể tự giúp
đỡ mình, cũng không hơn gì chúng ta có thể tự phóng lên Dải
Ngân Hà bằng nỗ lực bản thân. Chúng ta không thể làm điều đó.
Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời có thể làm điều gì đó về nó,
và nó thật sự làm được! Ân điển của Đức Chúa Trời, sự tể trị của
ân điển của Đức Chúa Trời, đến với tên cướp sắp chết đó, “Ngày
hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong Pa-ra-đi.” Ồ, hãy suy nghĩ về
điều đó! Thật tuyệt vời.
136 Hãy suy nghĩ về điều đó: Tình yêu thương và ân điển là chị
em, chị em song sinh. Các bạn không thể có ân điển mà không
có tình yêu thương. Chúng là chị em sanh đôi. Hoàn toàn chính
xác. Trước khi anh em có thể có ân điển, anh em phải có tình
yêu thương. Trước khi các bạn thật sự có thể tỏ cho ai đó một ân
huệ, các bạn phải yêu thương họ; đúng hay sai, các bạn phải yêu
thương họ, dù thế nào đi nữa, hoặc là các bạn không thể. Hiểu
không? Vì thế tình yêu thương và ân điển thì như nhau. Chúng
chỉ là chị em sanh đôi, chỉ thế thôi, tình yêu thương và ân điển.
Chúng, chúng ta là…Chúng ta không thể thấy điều nầymà không
thấy điều kia. “Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian, đến nỗi
đã ban Con yêu dấu duy nhất của Ngài,” Ngài đã tuôn đổ ân điển
Ngài, và đã mang nó vào trong lòng chúng ta qua Đức Thánh
Linh. Hiểu không? Không có điều gì anh em thật sự có thể làm
mà không có một công việc khác đi với nó. Ân điển, ân điển Đức
Chúa Trời là điều cứu chúng ta.
137 Bây giờ chúng ta tìm thấy, ân điển đó, ở đó giống như tên
cướp sắp chết kia, không ngạc nhiên chính những nhà thơ đã
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được hà hơi khi họ thấy nó.Một nhà thơ đã nói:

Tên cướp sắp chết ấy đã vui mừng thấy
Nguồn phước đó trong ngày của hắn;
Ở đó xin cho tôi, dầu hèn hạ như hắn,
Rửa sạch hết tội lỗi tôi.

Từ lúc bởi đức tin tôi thấy nguồn suối ấy
Những vết thương Ngài đã đổ ra,
Tình yêu cứu chuộc là đề tài của tôi,
Và sẽ là cho đến khi tôi chết.

Rồi trong bài hát êm dịu hơn, cao quí hơn,
Tôi sẽ hát quyền năng Ngài cứu rỗi,
Dẫu khi lưỡi hèn hạ này ngọng nghịu, lắp bắp
Nằm im lặng trong nấm mồ.

Ân điển, ân điển lạ lùng! Halêlugia! Một người đã viết
điều đó:

Ồ, tình thương yêu củaĐức Chúa Trời, tinh anh
phú cường biết bao!

Không thể dò được mạnh mẽ làm sao!
Tôn vinh chúc tụng sẽ chẳng bao giờ ngừng,
Bài hát các thánh đồ và các thiên thần.

Dầu mực tràn lan khắp đáy biển sâu,
Và da cừu mềm là khoảng trời xanh;
Và dùng mọi thân cây chế viết ghi hoài,
Và mỗi người đều làm văn sĩ trên đời;

Để viết tình thương yêu của Đức Chúa Trời ở
trên

Biển kia sẽ ráo hết mực;
Hay cuốn giấy sao có thể chứa hết cả được,
Dầu bủa giăng khắp mọi phương trời.

138 Đó là bản chất của nó, ân điển, ân điển củaĐức Chúa Trời. Ân
điển Đức Chúa Trời đã sanh ra một cái bóng…Đức Chúa Trời đã
mang ân điển vào trong đời sống chúng ta bằng tình yêu thương
của Ngài dành cho chúng ta. Đây là điều gì khác mà ân điển
không thể làm; ân điển không thể mua được, ân điển không thể
được bán. Đó là ân điển! Đó là bởi một Đấng tối cao. Vâng, thưa
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quí vị. Quí vị không thể mặc cả cho nó. Quí vị có thể nói, “Đức
Chúa Trời ôi, tôi sẽ làm điều nầy điều kia nếuNgài sẽ làm điều nầy
điều kia.” Quí vị không thể làm điều đó. Đức Chúa Trời sẽ không
làm điều đó. Quí vị không thể lôi kéo được điều gì ra khỏi Đức
Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban nó cho quí vị bởi ân điển Ngài. Ồ,
ồ, ồ, chao ôi!

139 “Chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba
mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời đang tỏ ra sự thương xót.”
Đúng thế.

140 Nhiều người lầm tưởng. Và một số người đã đến với tôi…Tôi
tin mình đã thấy một trong những chàng trai ở phía sau tòa nhà
ở đây hômnay.Một thanhniênGiámLý vừa đi vào, và nhận lãnh
Đức Thánh Linh, từ trên trong…Và những chàng trai họ đến với
tôi, nói, “Này, Anh Branham, bây giờ chúng tôi đã được cứu và
đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, chúng tôi sẽ đi tìm kiếm những
ân tứ chứ?”

Tôi nói, “Đừng làmđiều đó. Đừng làmđiều đó.”

141 Đức Chúa Trời ban ân tứ Ngài không giới hạn. Các ân tứ và
sự kêu gọi không có gì có thể đổi lại được. Các bạn biết điều trước
tiên, các bạn đi tìm kiếm điều gì đó, “Đức Chúa Trời ôi, xin Ngài
cứ làm cho con thành thầy giảng, Ngài cứ làm điều nầy cho con,”
và các bạn sẽ là gì? Một kẻ huênh hoang khoác lác vĩ đại, chỉ
thế thôi. Các bạn sẽ đi đến với hệ thống thần học của người nào
đó và một tổ chức nào đó, và ở đó các bạn sẽ tự chống đỡ và
sụp đổ. Hãy để Đức Chúa Trời làm sự kêu gọi. Đức Chúa Trời sẽ
kêu gọi các bạn, Đức Chúa Trời sẽ thánh hóa các bạn, Đức Chúa
Trời sẽ ban cho các bạn những gì Ngài sẽ cần ban cho bạn. Vâng,
thưa quí vị.

142 Các bạn không thể mặc cả cho ân điển. Không, thưa quí vị.
Quí vị, không thể được bán, nó không thể được mặc cả, nó cũng
không thể mua được, không thể để được đổi chác. Quí vị không
thể nói, “Ồ, bây giờ, Chúa ôi, con sẽ gia nhập giáo hội Báp-tít to
lớn nầy, hay là giáo hội Giám Lý lớn nầy, hoặc là giáo hội Ngũ
Tuần lớn nầy, hay là giáo hội Na-xa-ren lớn nầy. Con sẽ làm điều
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nầy nếu Ngài sẽ chỉ làm điều nầy cho con.” Nó không thể bị mặc
cả. Không, thưa quí vị.
143 “Hết thảy kẻ nào Cha đã ban cho Ta sẽ đến cùng Ta. Không ai
có thể đến nếu Cha Ta không kêu gọi người ấy trước.”
144 Các bạn chỉ trở nên thuộc viên giáo hội của giáo hội lớn đó,
chỉ thế thôi, các bạn sẽ không được cứu. Ân điển phải cứu các
bạn. Năng lực của chúng ta không còn lại, và những tài năng
của chúng ta không thể bị của chúng ta—của chúng ta…Những
tài năng mà chúng ta có, chúng ta không thể kiếm được ân điển
bằng những năng lực.
145 Nếu Đức Chúa Trời tạo nên tôi là một thầy giảng, mà không
tỏ ra ân điển Ngài đã ở cùng tôi. Không, không. Chỉ một mình
ân điển Ngài đã cứu tôi. Không bởi vì tôi rao giảng Phúc Âm,
mà tôi được cứu. Không phải bởi vì các bạn nói tiếng lạ, mà các
bạn được cứu. Ồ, không. Không bởi vì anh em, bởi vì anh em rao
giảng. Thậm chí anh emkhông được cứu chỉ vì anh em rao giảng.
Anh em—anh em không được cứu bởi vì anh em nói tiếng lạ.
Các bạn không được cứu bởi vì các bạn làm bất kỳ điều gì trong
những điều này. Cô-rinh-tô Nhất 13 chứngminh vậy, “Dầu tôi nói
được các thứ tiếng loài người và các Thiên sứ, dầu tôi hiểu biết
mọi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (một thầy giảng), dầu tôi
làmmọi điều nầy, và có đức tin đếnnỗi dời núi, thì tôi cũng chẳng
ra gì cho đến khi lòng nhân ái, là tình yêu thương đến.” Tình yêu
thương là ân điển. Ân điển củaĐức Chúa Trời làm tất cả.
146 Một số người, các bạn có những tài năng giống như một số
trong những vua nhạc rốc này. Điều đó thật sự khiến tôi phát
ốm, tôi không biết, sự ham thích thiêng liêng của tôi. Tôi sẽ nói
cho các bạn biết, khi tôi nghe nhạc rốc này biểu diễn vào tối thứ
Bảy và hát nhạc giật gân, và khiêu vũ suốt đêm, và rồi sáng hôm
sau đến đối diện với cử tọa và những việc giống như thế cố gắng
mang một khuôn mặt đạo mạo dài ra, và đứng lên đó trước dân
sựvàhát bài thánh canàođó, vànghĩ họ sẽ lên Thiênđàng. Tôi có
thể nhắc đến nhiều tên, nhưng tôi không phải gọi. Băng ghi âm
nầy đang đi khắp mọi nơi. Nhưng anh em tất cả đều biết. Cách
đây không lâu ở đây một chàng trai, ở Hollywood, sẽ không hôn
một cô gái vì điều đó nghịch lại “tôn giáo” của anh ta. Nghịch
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lại “tôn giáo” của anh ta, và làm những bức tranh kích động và
những điều mà thật hổ thẹn, và những việc giống—giống như
thế. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể lấy ba mươi miếng bạc của
mình và chiến tích điều gì đó trong ân điển của Đức Chúa Trời
sao, hỡi Giu-đa? Sẽ không mua được gì ngoài một chỗ trong địa
ngục dành cho ngươi!
147 Ân điển của Đức Chúa Trời không thể mặc cả mà có, cũng
không là…có thể là bởi năng lựcmà có được. Nó là ân điển không
giới hạn! “Tuyệt nhiên tôi chẳng nhờ cậy điều gì, tôi chỉ bám vào
thập tự giá của Ngài.” Tôi thật sự đến như tôi hiện có, lõa lồ,
thương tích.

Tuyệt nhiên, không cách chi bào chữa tôi,
Nhưng chỉ Huyết của Ngài đã đổ thay tôi,
Và Ngài yêu tôi lắm hằng khuyên tôi đến với
Ngài,

Kính thưa Chiên Con của Đức Chúa Trời, tôi
nguyện đến liền!

148 Chỉ thế thôi, chính là ân điển đã mang tôi đến. Ân điển đã
làm điều đó. Ân điển thì giống như, điều nữa mà tôi muốn nói,
đôi khi ân điển là…
149 Những giáo hội lớn nầy, họ nghĩ rằng các bạn có thể đi xuống
đó, họ nghĩ, “Ồ, chúng ta đã xây dựng nhà thờ lớn nhất trong
thành phố. Chúng ta có hội trợ giúp quí bà ở đây để may cho
người nghèo…quần áo cho người nghèo, và gởi nó ra nước ngoài.
Chúng ta nuôi nhữngngười nghèo. Chúng ta làm tất cảđiều nầy.”

Phao-lô nói, “Tôi có thể làm điều giống như vậy, mà chẳng
là gì cả.”
150 Họ nói, “Ồ, chúng tôi, chúng tôi là một tổ chức lâu năm.
Chúng ta đã ở đây được hai ngàn năm. Chúng ta đã năm trăm
tuổi. John Wesley, Alexander Campbell, và những người sáng
lập vĩ đại này đằng sau đó, họ đã sáng lập giáo hội chúng tôi.
Halêlugia!”
151 Ồ, Chúa Cứu Thế Jêsus đã thành lậpHội thánh nầy, phép báp-
têm bằng Đức Thánh Linh, và phán bảo họ đi lên dự lễ Ngũ Tuần
và chờđợi cho tới khi họ nhận lãnhQuyềnnăng từ trên Cao.
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152 Và các bạn vẫn có thể thuộc về giáo hội Ngũ Tuần mà bị hư
mất. Giáo hội Ngũ Tuần không hơn gì bất cứ giáo hội nào khác.
Đúng thế.

153 Sự việc của nó là, cómột Hội thánh duy nhất, đó là Hội thánh
mà anh chị em được sanh ra trong bởi phép báp têm bằng Đức
Thánh Linh, “Vì bởi một Thánh Linh hết thảy chúng ta đều chịu
chungmột phépbáp-têmđểhiệpnênmột Thân,” Cô-rinh-tôNhất
12:13, đúng thế, Cô-rinh-tô Nhất—Nhất 12. Bây giờ, chúng ta chịu
phép báp-têm trong Hội thánh đó.

154 Nhưng nhiều người nghĩ rằng họ có thể xứng đáng với nó.
“Tại sao, chúng ta, tôi—tôi đã đi học và tôi đã học hỏi để làm
điều nầy, và tôi đã đi học các thần học viện và tôi đã làm…” Điều
đó chẳng có nghĩa gì cả. Các bạn không thể mua được ân điển
của Đức Chúa Trời.

155 Ân điển của Đức Chúa Trời giống như thế nầy. Cho phép tôi
kể với các bạn một câu chuyện, để kết thúc. Ân điển của Đức
Chúa Trời giống như thế nầy. Lần nọ cómột vua quyền thế, và vị
vua quyền thế nầy có một người con và đó là con trai duy nhất
của ông. Và một ngày kia một kẻ sát nhân đã giết chết chàng trai
ấy. Và qua đó vương quốc ấy đã sai các đại biểu đi săn tìm tên
hung thủ đó. Cuối cùng họ đã tìm thấy kẻ giết người đó. Và khi
họ đã tìm thấy kẻ ấy, họ đã mang hắn về và nhốt vào tù. Và khi
họ làm thế, một buổi xét xử được đặt ra và tuyên án. Ồ, thật là
điều kinh khủng. Kẻ đó đã giết con trai của vua, và anh ta đã biết
điều gì sắp xảy đến với anh ta.

156 Họ nhốt anh ta vào trong xà lim kín, họ khóa các cửa lại,
họ niêm phong lại để không ai…những người lính canh chung
quanh nó, bởi vì chúng ta biết loại hình phạt kinh khủng nào kẻ
sát nhân nầy sẽ phải nhận, bởi vì anh ta đã giết chết con vua,
hoàng gia, con của vua. Những lính canh được đặt khắp chung
quanh các cửa. Anh ta bị nhốt trong xà lim. Trần trụi, khôngmặc
cái gì ngoài một—một cái khố trên người. Và anh ta đang ở đấy,
ngồi ở đó trong tình trạng đó. Chết đói, sẽ không được cho ăn gì
cả. Anh ta đang ngồi trong tình trạng đó.
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157 Rồi người ta mang anh ta ra xét xử. Tội lỗi của anh ta được
đưa ra và được chứngminh có tội. Một bản án được đưa ra, rằng
anh ta sẽ bị hành quyết dưới hình phạt khủng khiếp nhất, anh
ta bị giết trong gang tấc cho tới khi sự sống phàm trần của anh
ta đã bị chết. Bị quan tòa tuyên án, anh ta phải bị chết. Và anh
đã cầu xin và anh kêu khóc, và anh nói, “Dầu tôi phạm tội, dầu
tôi phạm tội, tôi hối tiếc rằng tôi đã làm điều đó. Tôi ước gì tôi
đã không hề làm điều đó. Tôi hối tiếc rằng tôi đã làm thế. Trong
một khoảnh khắc, trong một cơn giận dữ, tôi đã làm điều đó. Tôi
đã khôngmuốn làm điều đó cách ấy.”

158 Ngày kia vua đi xuống tới chỗ đó, để thăm chàng trai, nói với
anh ta, trò chuyện với anh và bảo anh ta về việc giết chính con
mình, đứa con duy nhất củamình. Anh ta đã giết cậu con trai đó.
Vua nói, “Ta sẽ đi xuống nói chuyện với nó.”

159 Và khi vua đi xuống nơi đó, vua nhìn lại trong cái chuồng
đó, giống như chuồng nhốt súc vật. Người thấy thân thể ốm giơ
xương của anh đang nằm trong góc phía sau đó, đang kêu khóc.
Gươngmặt anh ta hốc hác, xương hàm lồi ra, đôi mắt anh ta sâu
hoắm, nhìn đôi mắt đó thấy hết anh ta như thế nào, và miệng
anh ta nhợt nhạt; không có nước, khát. Nằm ở đó hiện rõ trên
mặt anh ta, kêu khóc. Vua nói, “Hãy đứng dậy.” Người đến gần
anh ta, và người nhìn anh ta. Người nói, “Tại sao ngươi giết con
trai ta? Con trai ta đã làm gì ngươi? Nó đã làm gì để chết như
ngươi giết nó chết nhưvậy, đâmnóđến chết bằng lưỡi gươm?”

160 Anh ta nói, “Không có gì cả, lạy chúa tôi, không một điều gì.
Chỉ hành động láo xược của chính tôi, chỉ do nơi chính tôi mà
thôi. Tôi đã giết người bởi vì tôi đã ganh tị với người, và tôi đã bị
cám dỗ và tôi đã giết chết người.” Nói, “Bây giờ tôi chết dưới sự
phán xét của vua, thưa ngài. Tôi nhận biết điều đó và tôi đáng bị
thế. Tôi chỉ khóc cho một điều duy nhất, rằng tôi thật sự hối tiếc
vì tôi đã vô cớ, giết người hoàng gia đó như thế.”

161 Nhà vua quay gót và bước ra, đi đến bàn giấy, và phán, “Hủy
toàn bộ hồ sơ!” Anh em biết, bỏ chúng vào biển lãng quên. “Hủy
toàn bộ hồ sơ! Tắm rửa người đó, làm cho người đó sạch sẽ. Ta
sẽ banmột áo dài cho nó.”
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162 Sau một lát, một chiếc xe hơi sang trọng to lớn lái đến cửa.
Khi đó, một tấm thảm đỏ được trải ra cho tới xà lim nhốt người
tù đó. Nhà vua đứng ở cuối chiếc xe hơi sang trọng, phán, “Hỡi
con của ta, hãy đến, và lái về cung điện với ta,” khoác chiếc áo
dài của vua lên lưng anh ta. Người nói, “Từ giờ trở đi ngươi là
con trai ta.”
163 Bởi vì người có sự thương xót, đó là ân điển. Đó là tôi, đó
là anh chị em. Chúng ta đã giết Con Đức Chúa Trời, với tội lỗi
chúng ta. Chúng ta là khách lạ, dơ bẩn, ô uế, đang nằm trong
những xà lim của thế gian. Đức Chúa Trời đã rửa sạch chúng ta
bằng Huyết của Con Chính Ngài, và thanh tẩy chúng ta, mặc áo
dài cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh. Và bây giờ xe ngựa lớn
của Đức Chúa Trời rồi đây sẽ trở lại đến nơi cửa, và chúng ta
sẽ về nhà để sống với Ngài. Tất cả hồ sơ bị hủy, chúng ta không
thể bị đoán xét nữa; đốt cháy chúng, Ngài bỏ chúng vào biển tha
thứ và không còn nhớ về nó nữa. Thật không lạ gì chúng ta có
thể hát!

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,

Đã bị đui mù, nhưng nay tôi thấy.

Ân điển đã dạy lòng tôi kính sợ,
Ân điển kính sợ làm lòng tôi thanh thản;
Thật ân điển quý giá đó xuất hiện
Vào giờ đầu tiên tôi đã tin!

164 Các bạn sẽ để đây là giờ của mình ngay bây giờ chứ, hỡi
bạn tội nhân, trong khi chúng ta cúi đầu một lát để dâng lời cầu
nguyện? Hãy để đây là giờ mà các bạn tin trước tiên, ngay bây
giờ. Hãy quyết định, và nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con
phạm tội. Con nhận biết chính ân điển cứu con. Con không thể
tự cứu mình. Con hư mất. Con đã làm. Con thật không thể làm
một điều gì. Con—con—con hoàn toàn bất lực, tuyệt vọng, không
có Đức Chúa Trời, không có sự thương xót, không có Đấng Christ,
trong thế gian, bị xa lánh. Ngài sẽ thương xót và đem con ra khỏi
xà lim tội lỗi nầymà con đang bị nhốt bên trong ngày nay không,
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Ôi Chúa? Và thương xót con, một kẻ tội lỗi.” Mời các bạn giơ tay
lên, nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con là người đó mà cần ân
điển Ngài”?Mời các bạn giơ tay lên, nói, “Xin cầu nguyện cho tôi,
Anh Branham, bây giờ tôi muốn tin”? Xin Chúa ban phước cho
anh ở phía sau đó, người anh em của tôi.

165 Người nào khác nói, “Anh Branham ơi, xin nhớ đến tôi giờ
nầy, trong lời cầu nguyện, ồ, thưa anh, xin vui lòng.” Chúa ban
phước cho bà, thưa bà. “Cầu nguyện để…” Chúa ban phước cho
anh, thưa anh. Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Chúa ban phước
cho anh, anh em, ở trên đây tại cửa sổ. Chúa ban phước cho anh,
thưa anh, ở phía sau đó. Chúa ban phước cho anh, thưa anh,một
người khác, ở trên đây. “Xin nhớ đến tôi, Anh Branham.” Chúa
ban phước cho người anh em của tôi ở đó. Vâng, một người khác
ở đây. Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Chúa ban phước cho anh
ở đây, anh ơi. Ngài thấy anh bây giờ. Thật sự có ý nghĩa với điều
đó. Chúa ban phước cho bạn, người bạn trẻ. Ngài thấy, biết. Chúa
ban phước cho anh, thưa anh. Chúa ban phước cho chị, chị đứng
dựa vào tường. Chúa ban phước cho anh ở dưới đây, thưa anh.
Chúa ban phước cho anh, anh em lưng dựa vào tường.

Thật như tôi, không có…

Có người khác phải không? Chúa ban phước cho anh. Tôi
thấy có bàn tay anh giơ lên phía sau đó.

Nhưng chỉ Huyết của Ngài đã đổ thay tôi,

Vâng, Chúa ôi. Chúa ban phước cho chị, chị ơi.

Và điều đó…(Chúa ban phước cho chị, chị ơi.)…
Ngài khuyên tôi đến…(Chúa ban phước cho
chị, ở phía sau đó…?…)…Ngài,

Ân điển, ân điển, tôi…(Chúa ban phước cho cô,
quý cô.)…tôi đến liền!

Thật như tôi có, và chẳng chờ đợi điều chi
Để gội sạch một vết uế linh hồn,
Nhờ Ngài, Huyết Ngài tội khiên tiêu biến,
Kính thưa Chiên Con của…(ân điển, ồ, ân điển)
tôi nguyện đến liền! Tôi nguyện đến liền!
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166 Bây giờ, đã có khoảng mười lăm hay hai mươi bàn tay giơ
lên. Bây giờ các bạn cúi đầu xuống, tôi sẽ cầu xin cho các bạn đã
giơ tay, bây giờ thật im lặng cứ đứng tại chỗ của mình trong khi
tôi dâng lời cầu nguyện cho các bạn. Chúng ta không có chỗ ở
đây trên bàn thờ. Thật đúng vậy, tôi không thể. Các bạn đứng tại
chỗ, hết thảy những người đã giơ tay lên,muốn được cầu nguyện
giờ nầy. Hãy đứng trên chân củamình ngay giờ nầy trong khi tôi
dâng lời cầu nguyện. Cứ đứng lên trên chânmình,mọi nơi.

…đã đổ thay tôi,
Và điều đó…

Tốt lắm, Chúa ban phước cho anh…?…

…Ngài khuyên tôi đến,
Kính thưa Chiên Con của Đức Chúa Trời, tôi
nguyện đến liền!

167 Nên nhớ, có thể có một ngày khi ân điển sẽ không chờ đợi
nữa, sẽ không có nhiều hơn để dành cho các bạn nữa, lúc ấy sẽ
quá trễ. Bây giờ chưa quá trễ.

168 Hỡi Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jêsus Christ của chúng
con, Đấng đã mang lại Đấng Cứu Rỗi của chúng con từ kẻ chết,
bây giờ sống, Ngài Đấng ở tột bậc trong nơi Vinh hiển, đang sai
Đức Thánh Linh của Đấng Christ đến trên chúng con, để mang
sự chứng thực với tội nhân. Chúa ôi, con cầu nguyện cho những
người nầy đứng trên chân họ. Đó là sự thật, Chúa ôi. Ngài đã
phán, “Kẻnào sẽ làmchứngvềTa trước thiênhạ, Ta sẽ làmchứng
về người đó trướcmặt Cha Ta và các Thiên sứ thánh.” Chúng con
biết, khi chúng con đứng vào buổi sáng phán xét lớn đó, thật là
một thì giờ kinh khiếp. Họ đang đứng giờ nầy, Chúa ôi, để tội lỗi
họ sẽ đi trước họ; tội lỗi một số người đi theo sau. Những người
này đang đứng ở đây sáng nay bởi vì họ đang thú nhận tội lỗi
mình, biết rằng họ đã làm sai và muốn Ngài như là Đấng Cứu
Rỗi của họ. Ngài thấy chỗ yếu của những tấm lòng, và Ngài biết
hết về họ.

169 Con cầu nguyện, Cha ôi, để Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của họ.
Xin cứu họ. Họ là những chiến tích của Sứ điệp ngắn nầy sáng
nay, về ân điển của Đức Chúa Trời; cho dù chúng con đã làm gì đi
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nữa, vẫn cúi xuống và nhận lấy chúng con. Xin nhậm lời, Chúa
ôi. Xin ban ơn cho những tấm lòng nầy. Xin cho hết thảy họ luôn
luôn thấy Chúa Jêsus như là Đấng Cứu Rỗi của mình. Họ đã thể
hiện hành động. Đức Thánh Linh đã bảo họ đứng lên, và họ đã
làm điều đó. Đức Thánh Linh đang bảo họ đứng. Và họ, trong sự
vâng lời Thánh Linh, đã đứng lên.
170 Bây giờ, Chúa ôi, Ngài giữ Lời Ngài. Ngài phán, “Ví bằng Cha
Ta không kéo đến thì chẳng có ai có thể được đến cùng Ta. Và tất
cả những kẻ mà Cha đã ban cho Ta, sẽ đến cùng Ta. Kẻ đến cùng
Ta, thì Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Ai nghe Lời Ta và tin Đấng
đã sai Ta, thì có được Sự sống đời đời, và sẽ không hề đến sự
phán xét song vượt khỏi sự chết mà đến Sự Sống.” Do đó, Chúa
ôi, dựa trên cơ sở những lời Kinh Thánh nầy, là Lời của Chính
Ngài, Chúa ôi, mà chúng con đọc trong Tin lành Giăng 5:24, “Ai
nghe Lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì có!” Tại sao? Bởi vì người
ấy đã tin, ân điển có một sự thăm viếng người ấy. “Có được Sự
sống đời đời, và sẽ không đến sự phán xét (người đó sẽ đi trước
sự phán xét), và không đến sự phán xét nhưng vượt khỏi sự chết
mà đến Sự Sống.” Hỡi Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Ngài về
điều nầy biết bao!
171 Chúng con cầu nguyện giờ nầy rằng Ngài sẽ giữ gìn họ suốt
đời. Xin cho họ, mỗi người, đều chịu phép báp-têm, sự kêu gọi
dựa trên Danh của Chúa, tẩy sạch đi tội lỗi họ. Xin nhậm lời,
Chúa ôi.
172 Bây giờ con dâng họ cho Ngài, như là đầy tớ Ngài, tin rằng
Thiên sứ lớn của Đức Chúa Trời Đấng đã hiện ra ở dưới đó. Và,
Cha ôi, Cha biết mọi chuyện đó, và Thiên sứ lớn đó đã hiện ra tại
đấy vào sáng thứ Sáu, khi trời còn tờmờ sáng, và đã phán những
Lời nầy, trong hình thể của ba cái mống đến trên đỉnh núi. Lạy
Chúa là Đức Chúa Trời, xin để Đức Chúa Trời Đấng đã hiện ra
với con ở đó trong cái mống ấy, xin để Ngài cứu những người
nầy, bằng ân điển Ngài, ngay bây giờ. Con xin dâng họ cho Ngài,
trong sự trông đợi về Ngài giữ Lời Ngài, và Ngài sẽ giữ, và con sẽ
gặp họ vào ngày trọng đại ấy, không vết hay không nhăn trong
linh hồn họ. Xin nhậm lời. Con xin dâng họ cho Ngài, nhơn Danh
Chúa Jêsus. A-men.
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173 Xin Chúa ban phước cho các bạn. Bây giờ khi các bạn ngồi
xuống, người đang ngồi gần với họ là Cơ-đốc nhân, hãy bắt tay
họ. Hãy nói với họ, mời họ đi nhà thờ, và điều gì nữa, để họ có
thể là…Ồ, Ngài chẳng tuyệt diệu sao?

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,

Đã bị mù, nhưng nay tôi thấy.

Ân điển đã dạy lòng tôi kính sợ,
Ân điển kính sợ làm lòng tôi thanh thản;
Thật ân điển quý giá đó xuất hiện
Vào giờ đầu tiên tôi đã tin!

Các bạn đã tin chưa?Nếu các bạn tin, hãy đưa tay lên.

Ồ, tôi yêu Chúa Jêsus biết bao,
Ồ, tôi yêu Chúa Jêsus biết bao,
Ồ, tôi yêu Chúa Jêsus biết bao,
Bởi vì Ngài đã yêu tôi trước.

Khi chúng ta đã ở đó mười ngàn năm,
Chiếu sáng rỡ như mặt trời;
Chúng ta ngày nào cũng sẽ hát ngợi khen Chúa
(cảm ơn Chúa!)

Hơn khi chúng ta đã bắt đầu lúc ban đầu.

174 Các bạn yêu Ngài không? Vậy thì, Ngài chẳng tuyệt vời sao?
Bây giờ…

Khi…

Trong khi chúng ta hát lại bài đó, tôimuốn các bạnbắt tay với
người nào đó bên cạnh, nói thật êm dịu, “Chúa ban phước cho
anh, người lữ hành.” Thật êmdịu và thánh khiết giờ nầy.

Khi chúng ta đã…[Anh Branham và hội chúng
bắt tay—Bt.]…?…sự ngợi khen Đức Chúa Trời

Rồi khi chúng ta bắt đầu trước tiên.
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Tại thập tự giá, tại thập tự giá nơi trước tiên tôi
đã thấy Sự Sáng,

Và gánh nặng trong lòng tôi lăn xa,
Ấy là ở đó bởi đức tin tôi đã thấy,
Và giờ đây tôi vui vẻ suốt ngày!

Ồ, tại thập tự giá, tại thập tự giá nơi trước tiên
tôi đã thấy Sự Sáng,

Và gánh nặng trong lòng tôi lăn xa,
Ấy là ở đó bởi đức tin tôi đã thấy,
Và giờ đây tôi vui vẻ suốt ngày!

Anh em không vui vẻ chăng?

Tôi rất vui mừng rằng Chúa Jêsus cho tôi được
tự do,

Tôi rất vui mừng rằng Chúa Jêsus cho tôi được
tự do,

Ồ, tôi rất vui mừng rằng Chúa Jêsus cho tôi
được tự do,

Hát lên, tôn vinh, Halêlugia, Chúa Jêsus cho tôi
được tự do.

Ồ, tôi rất vui mừng rằng Chúa Jêsus cho tôi
được tự do,

Ồ, tôi rất vui mừng rằng Chúa Jêsus cho tôi
được tự do,

Ồ, tôi rất vui mừng rằng Chúa Jêsus cho tôi
được tự do,

Hát lên, tôn vinh, Halêlugia, Chúa Jêsus cho tôi
được tự do.

175 Anh chị em chẳng yêuNgài sao?Ngài há chẳng tuyệt vời sao?
Ồ, tôi cứ nghĩ Ngài thì tuyệt vời. Bây giờ, cứ suy nghĩ, rằng Kinh
Thánh nầy là Lẽ thật của Ngài, và Kinh Thánh nầy dạy rằng Ngài
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tôi
muốn hỏi anh em đôi điều. Nếu Ngài không hề thay đổi hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời…Xin Chúa tha thứ cho tôi vì
nói lời báng bổ, “nếu,” nhưng Ngài không hề thay đổi. Nhưng
nếu Ngài không hề thay đổi, tôi sẽ đặt điều đó giống như thế, thế
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thì Ngài sẽ là loại Thân vị gì? Ngài sẽ không hề thay đổi như Ngài
đã không thay đổi.

176 Bây giờ, có một điều duy nhất khác nhau trong Ngài hiện
đang ở đây sáng nay hơn là Ngài đã ở giữa những người ở Ga-
li-lê, đó sẽ là thân thể xác thịt của Chính Ngài, thân thể xác thịt
của Ngài; bởi vì thân thể đó đã được sống lại (anh em tin điều
đó không?), ngồi bên hữu Đấng Chủ Tể trên Cao, đang sống để
cầu thay cho tội lỗi chúng ta. Nên nhớ, Ngài không thể làm điều
gì cho chúng ta cho đến khi chúng ta tiếp nhận Ngài trước tiên
và tin rằng Ngài có, và nói rằng Ngài có, vì Ngài là Thầy Tế Lễ
Thượng Phẩmmà có thể…Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩmđang
cầu thay cho tội lỗi chúng ta.

177 Bây giờ nhiều độc giả Kinh Thánh các bạn nói rằng Điều đó
nói “xưng nhận.” Và xưng nhận và xưng tội thì cùng một nghĩa.
Hiểu không? “Đã làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm,” trong Sách Hê-
bơ-rơ, chương 3, “bây giờ đang cầu thay cho sự xưng tội của
chúng ta.” Thế thì Ngài không thể làm gì cho đến khi trước tiên
chúng ta tuyên xưng những gì Ngài đã làm đó. Xem đấy, các bạn
quì xuống ở đây tại bàn thờ và cầu nguyện suốt đêm, sẽ chẳng
làm cho các bạn tốt hơn chút nào cho đến khi các bạn tin rằng
Ngài tha thứ các bạn, rồi các bạn đứng lên. Thế thì như đức tin
các bạn có, đó là nơi các bạn…Các bạn đã từng sống cách dưới
đây trong vũng lầy tội lỗi. Bây giờ, các bạn những người mới cải
đạo, bây giờ các bạn tin mình được cứu, phải không? Thế thì các
bạn hãy giơ tay lên ở đây, giơ cao hơn chút nữa. Để làm gì? Đức
tin các bạn, bởi vì các bạn tin mình là Cơ-đốc nhân giờ nầy, các
bạn sẽ sống bên trên sự việc đó lúc nầy. Hiểu không? Bây giờ nếu
các bạn muốn giơ tay cao hơn chút nữa, thật sự có đức tin nhiều
hơn, bởi vì nó không bị giới hạn, cứ tiếp tục.

178 Thế đấy, ồ, một việc không thể làm được có thể thành hiện
thực. Mọi sự đều có thể được cho những người tin. Đúng thế.
“Nếu các ngươi nói với núi nầy, ‘hãy dời đi,’ mà không nghi ngờ
trong lòng, nhưng tin những điều ngươi nói ứng nghiệm, thì các
ngươi có thể có điều các ngươi nói.”

Bây giờ Chúa Jêsus Christ ở trong dân sự.
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179 Ngày nọ Đấng Christ đã ở trong một Trụ Lửa, Đấng mà anh
em thấy đã được cất lên, chúng ta tin Đó là Giê-hô-va Đức Chúa
Trời. Đó là những gì Thiên sứ đang cố gắng đem đến cho chúng
ta. Vậy thì, Ngài đã ở trong cương vị làm Cha vậy, Ngài là Cha của
Y-sơ-ra-ên, một dân tộc.

180 Lúc ấy Ngài đã đến và ở giữa dân Ngài, như Đấng Christ, là
Con. Đúng thế không?Đấng Christ là Con củaĐức ChúaTrời.

181 Bây giờ Ngài là Đấng Christ, Đức Thánh Linh, mà là Sự Xức
Dầu.Đấng Christ có nghĩa là “đấng được xức dầu,” và Đấng được
xức dầu ở trên dân sự, Đấng Christ ở cùng chúng ta, Đức Thánh
Linh. Chính Đấng Christ ở với chúng ta, ở trong chúng ta. Các
bạn tin điều đó không? Hãy thật tôn kính chỉ trong giây lát, thật
im lặng. Vậy thì Ngài giống như vậy phải không?

182 Tôi tin cách đây một lát tôi đã có một cú điện thoại, và nói
những người đang đi loanh quanh qua những chỗ ngồi và các
thứ ở dưới đây. Chúng ta sẽ nói về điều đó sau trong buổi nhóm
hội thánhnào đó. Tôi đã bảoBilly lúc đó, nếu họ định cầunguyện
cho người đau, nếu có nhiều người ở dưới đó, để phát thẻ cầu
nguyện ra chohọ. Cậu ấynói sẽ phát. Tôi cho là cậu ấyđã làmrồi.

183 Trong hai hay ba tháng vừa qua, kể từ một thời điểm nào
đó của điều gì đó đã xảy ra, chức vụ đã có được một nơi như
vậy đến nỗi nó vượt ra ngoài tầm tay của tôi một chút. Họ có
thể thấy sự phân biệt đó và đại loại như vậy, làm sao có thể nói
và bảo cho dân sự biết, hoàn toàn chính xác như Chúa chúng ta
đã phán khi Ngài còn ở đây trên đất. Tất cả anh chị em đã thấy
điều đó, tôi cho là vậy. Bao nhiêu người ở đây chưa bao giờ thấy
điều đó hay là chưa hề thấy điều đó hoạt động? Hãy giơ tay cho
chúng ta thấy, chưa bao giờ thấy điều đó. Ồ! Chưa bao giờ thấy
điều đó hành động. Ồ, có một nhóm ở đây chưa bao giờ thấy nó,
tôi nghĩ là những vị khách lạ. Chúng tôi không biết nhiều người
từ đâu đến.

184 Đây là đền tạm liên giáo phái. Chúng ta không chống lại các
giáo phái, nhưng chúng ta—chúng ta cũng không vì họ. Chúng ta
cứ để họ hành động theo cách của họ. Chúng ta tin vào sự nhận
lãnh dân sự…Nếu họmuốn trở lại với giáo phái, được thôi, miễn
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là họ sống đời sống Cơ-đốc nhân. Chúng ta chỉ—chỉ là một trạm
cứu rỗi linhhồnởđây. Đó là điềumà chức vụ của tôi đến với họ.

185 Vậy thì, nhưng tôi tin rằng Kinh Thánh dạy, trong Hê-bơ-rơ
13:8, rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi. Các bạn tin điều đó không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Được rồi, nếu Ngài không hề thay đổi…Vậy
thì trong khi hết thảy các bạn ngồi thật im lặng chỉ trong một
phút, tôi muốn nói chuyện với các bạn thật đúng như từ lòng
tôi, và rồi chúng ta sẽ có buổi nhóm chữa lành. Tôi muốn hỏi các
bạn đôi điều. Nếu Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi, thế thì làm thế nào Ngài đã…Cách duy nhất
chúng ta có thể nói lúc ấy, nếu Ngài là một Thần, Ngài sẽ hành
động cách giống như Ngài đã làm hôm qua. Đúng thế không?
Ngài sẽ hành động giống như Ngài đã hành động ngày hôm qua.
Ngài đã hành động ngày hômqua như thế nào?

186 Ngài có khác biệt với người nào khác không? Ngài thực sự
là một con người, trông giống như một con người. Ngài là một
con người. Ngài đã được sanh ra, Ngài là con người. Ngài có xác
thịt và Huyết. Ngài chịu đau khổ, Ngài đã rên rỉ, Ngài đã trải qua
những cámdỗ. Ngài là con người. Đúng thế, phải không?

187 Nhưng điều gì khiến Ngài là Đức Chúa Trời? Là bởi vì Thánh
Linh Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Ngài là Đấng Mê-si được xức
dầu. Và làm sao người ta đã biết Ngài? Môi-se đã nói, “Chúa là
Đức Chúa Trời ngươi sẽ dấy lên một đấng tiên tri như ta. Và sẽ
ứng nghiệm rằng kẻ nào không nghe Đấng Tiên Tri nầy thì sẽ
bị cất đi khỏi vòng dân sự.” Vậy thì, Ngài là đấng tiên tri. Lúc
ấy dân Y-sơ-ra-ên có trông đợi đấng tiên tri không? Họ đã trông
đợi, nếu họ đã trông chờ một Đấng Mê-si. Và Đấng Mê-si sẽ là
một đấng tiên tri.

188 Bây giờ chúng ta hãy chỉ đi qua điều đó chỉ một giây, trong
chỉ vài giây, và nghe kỹ. Bây giờ, hãy ghi nhớ trong trí các bạn về
Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta không biết Đức Chúa Trời có thể
làm gì, không biết Ngài sẽ bảo tôi làm điều gì.

189 Tôi biết rằng chúng ta có ân tứ nói tiên tri trong hội thánh.
Anh Neville của chúng ta, anh ấy nói tiên tri trên dân sự, là
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điều rất quan trọng. Chúng ta đánh giá cao điều đó. Chúng ta đã
nhắc đến điều đó luôn. Chúng ta có một số người ở đây nói tiếng
lạ. Chúng ta không tin nhiều người phải nói tiếng lạ để có Đức
Thánh Linh. Không có lời Kinh Thánh như vậy về một điều như
thế. Nhưng chúng ta tin có một sự ban cho của Đức Thánh Linh
về việc nói tiếng lạ, chúng ta có điều đó trong hội thánh chúng ta.
Nhưng chúng ta làm cho chúng…Chúng ta không nên cứ như thế
mà tiến hành. Chúng ta tin Đó là Tiếng của Đức Chúa Trời. Chúng
ta nói khi Đức Thánh Linh nói, và chúng ta chỉ để điều đó đến ba
lần. Và nó phải…không thể xảy ra trong khi tôi đang giảng nếu
không ở trong trật tự, bởi vì thần linh của các đấng tiên tri suy
phục đấng tiên tri. Hiểu không? Nó phải được thực hiện đúng
trên Kinh Thánh. Không ai có thể nói rằng không có chuyện như
sự ban cho của Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ. Chúng ta biết
điều đó. Kinh Thánh dạy điều đó, và chúng ta tin điều đó. Và
cảm ơn Đức Chúa Trời chúng ta có được điều đó trong hội thánh
chúng ta ở đây! Chúng ta đã có những sự ban cho nói tiên tri,
trước tiên chúng phải được thử nghiệm và xem thử chúng đúng
hay không, và sau đó sự ban cho nói tiên tri.

190 Thế thì có một tiên tri. Bây giờ, để, bây giờ anh em đi vào
chức vụ.

191 Chúng là những ân tứ, chúng là, việc nói tiếng lạ, và sự thông
giải tiếng lạ, và sự hiểu biết, và sự khôn ngoan, và có những sự
phân biệt, và vân vân. Hết thảy chúng là những ân tứ.

192 Nhưng rồi có năm chức vụ. Trước tiên là các sứ đồ, các tiên
tri, các giáo sư, các nhà truyền bá phúc âm, và các mục sư. Đó là
các chức vụ được phong chức của Đức Chúa Trời. Nhiều người
đã nắm giữ chúng, đấy. Chúng không phải, không thể…Anh em
không thểmongướcmà có chúng, anh emkhông thể cầu nguyện
cho chúng; chúng được ban cho không giới hạn, anh em được
sanh ra.

193 Một tiên tri không phải là một tiên tri nếu người nào đó đặt
tay trên người đó và làm người đó thànhmột tiên tri. Một tiên tri
được sanh ra từ trong tử cung của mẹ người, là một tiên tri, đấy,
vì vậy người đó luôn luôn là nhà tiên tri. Hiểu không?
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194 Đức Chúa Trời đã phán với Giê-rê-mi, phán, “Trước khi tạo
nên ngươi trong lòng mẹ,” phán, “Ta đã biết ngươi rồi và đã biệt
riêng ngươi và lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” Đúng thế.
Hiểu không? Môi-se, trước khi ông được sanh ra, ông là một đứa
trẻ khôi ngô. Ông đã là tiên tri của Chúa. Hết thảy những tiên
tri còn lại xuất hiện. Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời, từ
vườn Ê-đen. Đúng thế. Đấy, các sự ban cho và sự kêu gọi không
có sự ăn năn.

195 Nhưng những sự ban cho đều được ban cho với Thân thể.
Vậy thì chúng ta nhận biết điều đó, chúng ta nhận biết tất cả
những ân tứ nầy.

196 Bây giờ chúng ta hãy xem Chúa Jêsus là gì ở giữa chúng
ta, thấy Ngài đã làm gì trước đó. Chúng ta thấy khi Ngài bắt
đầu thi hành chức vụ của Ngài trước tiên…Bây giờ, hãy lắng
nghe kỹ, hỡi khách lạ. Khi trước tiên Ngài thi hành chức vụ của
Ngài, trong Tin lành Giăng, chương thứ 1, chúng ta thấy sau khi
Ngài đã chịu báp-têm, sau khi Ngài đến…Ngài được sanh ra và
được ba mươi tuổi, Ngài đã được Giăng làm phép báp-têm. Đức
Thánh Linh đã giáng xuống giống như hình chim bồ câu và ngự
trên Ngài, và một Tiếng đã đến và phán, “Nầy là Con yêu dấu Ta
trong Người mà…” Tiếng Hi Lạp gốc thật sự nói, “Trong Người
mà Ta vui lòng ngự vào.” Phán rằng, “Trong Người mà Ta vui
lòng, trong Người—trong Người mà Ta vui lòng ngự.” Nhưng,
đấy, điều đó nghe có vẻ chúng ta bị dội ngược một chút, và
động từ đứng trước trạng từ, nhưng thật sự nó là, “Người mà
Ta vui lòng ngự vào.” Bởi vì, Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã ở
trong Đấng Christ, cầu thay cho thế gian với chính Ngài. Chúng
ta biết điều đó.

197 Lúc ấy, ngay lập tứcNgài đã đi vào trong đồng vắng bốnmươi
ngày, bị ma quỉ cám dỗ. Rồi Ngài đến với chức vụ của Ngài, bắt
đầu cầu nguyện cho người đau.

198 Và sau đó một thời gian ngắn, đến với một người tên là Si-
môn Phi-e-rơ, một người đánh cá lớn tuổi, không có học, thậm
chí không thể viết tên của chính mình. Anh-rê đã nói với ông về
Người nầy ông tin là ĐấngMê-si. “Vô lý!”
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199 Đã đến với Ngài. Và ngay khi ông đã bước lên trong sự Hiện
diện của Chúa Jêsus, Chúa Jêsus phán, “Tên ngươi là Si-môn, và
ngươi là con của Giô-na.” Ông đã biết điều gì đó đã xảy ra. Ông
biết đó là Con của Đức Chúa Trời. Và điều đó khiến Ngài vui lòng
ban cho ông những chìa khóa của Nước trời, khiến cho ông đứng
đầu hội thánh.

200 Có một người đang đứng ở đó, tên là Phi-líp. Phi-líp đã thấy
điều đó, và ông nghĩ, “Tuyệt vời! Tôi biết một người là học giả
Kinh Thánh, sống cách đây khoảng mười lăm dặm gần núi. Tôi
sẽ chạy đến vànói với người đó. Tênngười làNa-tha-na-ên.”

201 Người chạy đến đó thật nhanh ngày ấy. Sáng hôm sau người
đến đó, có lẽ lúc rạng sáng. Chạy lên và gõ cửa. Và Bà Na-tha-na-
ên nói, “À, ông ấy ở ngoài vườn cây ngoài đấy, Phi-líp.” Bạn của
ông, ông đi ra ngoài đó, và ông ấy đang quì gối, cầu nguyện. Ngay
sau đó ông ấy đứng dậy, Phi-líp nói, “Hãy đến, xem Đấng mà tôi
đã tìm thấy! Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.”

202 Bấy giờ người có quyền cao chức trọng lớn, sùng đạo này
nói, “Có thể có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét chăng?” Ông đưa ra cho
ông ấy một lời trích dẫn tốt, điều tốt, ông nói, “Đừng ở nhà và
chỉ trích điều đó, đừng đi bàn tán về điều đó. Cứ đến, chính anh
thấy. Hãy đến, xem! Cứ đến, xem thử có điều gì tốt đẹp có thể ra
từ Na-xa-rét không.”

203 “Ông muốn nói đó là Đấng Mê-si chứ? Tại sao, Đấng Mê-si sẽ
đến, Ngài sẽ giáng xuống, và ở dưới từ…Các hành lang của Thiên
đàng sẽ hạ xuống, Ngài sẽ đi thẳng ra ngoài cung điện. Ngài sẽ
đi đến với tổ chức lớn của chúng ta.” Họ vẫn nghĩ thế, anh em
thấy, điều đó phải đến từ tổ chức của họ. “Ngài sẽ đến ngay với tổ
chức của chúng ta, bước xuống trên những vòm cung điện ở đó.
Và Ngài sẽ đi ra các hành lang bên ngoài và đi thẳng đến ngai,
và lên tới nơi Chí Thánh, và nói, ‘Ta là Đấng Mê-si.’” Đấng Mê-si
không bao giờ đến như thế. Đấng Mê-si đến nơi nào Ngài muốn
đến. Ngài có toàn quyền, Ngài làmkhi Ngài vui lòng.

Ông nói, “Ồ,” ông nói, “hãy đến xem! Hãy đến, thấy cho
chính ông.”
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204 Đừng đứng đây đó mà nói, “Tôi không tin vào thứ thánh
cuồng tín đó.” Cứ đến, xem thử có điều gì vềNó không.

205 Vì thế ông, trên đường đi qua, tôi có thể nghe họ nói chuyện.
Chúng ta hãy, các bạn có muốn nghe họ trò chuyện về điều gì
không? Chúng ta hãy nghe và hiểu họ nói gì. Tôi tin, đi trên
đường, các bạn biết, Phi-líp nói, “Anh biết đấy, Na-tha-na-ên, tôi
biết anh là sinh viên Kinh Thánh, cho nên tôi muốn hỏi anh đôi
điều. Chúng ta đang trông đợi ĐấngMê-si, phải không?”

206 “Ồ, đúng thế, chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng dành
cho thế hệ nầy và đây, tôi tin thế hệ nầy sẽ thấy ĐấngMê-si.” Bây
giờ lắng nghe. “Ồ, nhưng chúng ta đây nầy, thậm chí chúng ta
không phải làmột dân tộc, hết thảy chúng ta bị tản lạc ở giữa các
dân. Làm sao chúng ta có thể được? Tất cả điều nầy!” Đức Chúa
Trời đến trong giờmà các bạn khôngngờ. Đó là khiNgài ở đó.

207 Ông nói, “Nhưng, chờ một chút, Đấng Mê-si nầy sẽ là loại
người gì?”

“Ồ, Môi-se, giáo sư của chúng ta, đã dạy chúng ta Ngài sẽ là
một đấng tiên tri.”

208 “Tôi sẽ nói với anh về Jêsus người Na-xa-rét nầy. Anh nhớ
người đánh cá già dốt nát mà anh đã mua cá lần đó không, đã
mang, đãmua từ người đó, và ông ta thậm chí không biết ký biên
lai, không có đủ học vấn?”

209 “Vâng! Ồ, ồ, vâng, ừ-ừ. Giô-na và con trai của Giô-na. Vâng,
tôi cũng, đã mua của Giô-na.”

210 “Ồ, vậy thì, anh biết gì không? Phi-e-rơ đến qua đó…” Hay
đúng hơn là, Si-môn, lúc đó tên của ông là Si-môn. Ông nói, “Si-
môn đã đi qua buổi nhóm của Ngài. Và ngay khi ông bước đến
gần, ông…Anh nhớ Si-môn thường nói với chúng ta rằng cha ông
ấy thường bảo ông ấy rằng ‘Đừng để bị lừa dối, vì sẽ có nhiều
tiên tri giả đến trước Đấng Mê-si thật.’ Và điều đó đúng. ‘Nhiều
sứ điệp giả sẽ truyền ra.’ Nhưng nói, ‘Ngươi sẽ biết khi Sứ điệp
thật đến, bởi vì, nên nhớ, người Do Thái chúng ta tin rằng Đấng
Mê-si nầy sẽ là một đấng tiên tri.’ Chúng ta tin các đấng tiên tri
của chúng ta.”
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211 Hãy hỏi người Do Thái hiện giờ. Y-sơ-ra-ên, khi họ lấy Kinh
Thánh đó ngay ở đấy bây giờ, họ đến từ I-ran và các nơi, họ đã
đọc Nó. Họ nói, “Nếu Chúa Jêsus đó là Đấng Mê-si, chúng ta hãy
xem Ngài làm dấu hiệu của đấng tiên tri, chúng ta sẽ tin Ngài.”
Vâng, thưa quí vị. Họ biết các đấng tiên tri thì đáng tin cậy.
212 Vì thế Na-tha-na-ên đã phải nói, “Ồ, tôi tin Đấng Mê-si sẽ là
một đấng tiên tri, bởi vì Môi-se đã nói, ‘Chúa là Đức Chúa Trời
chúng ta sẽ dấy lênmột đấng tiên tri.’”
213 “Ồ, khi ông ấy đã thấy điều đó, Si-môn đó mà anh đang nói
về, Ngài phán, ‘Tên ngươi là Si-môn, và ngươi là con của Giô-na.’
Ngài không những biết ông, nhưng mà Ngài còn biết người cha
già tin kính người Pha-ri-si đó của ông.”

“À! Tôi không thể tin điều đó. Anhđãquyết định liều lĩnh.”
214 Ông nói, “Ồ, không, tôi không phải vậy! Anh hãy đến, tìm
thấy. Hãy đến, xem! Đến đi!” Họ đã lên đường, đi.
215 Cuối cùng ông đi đến trong sự Hiện diện nơi Chúa Jêsus ở,
có lẽ đang đứng bên ngoài đám đông ở đâu đó. Chúa Jêsus đang
đứng đó, nhìn bao quát. Saumột lát Ngài nhìn ra, vàNgài đã thấy
Na-tha-na-ên đang đứng ngoài đó, Ngài phán, “Nầymột người Y-
sơ-ra-ên, trong người không có điều chi dối trá!” Điều đó lấy đi sự
cứng nhắc ra khỏi ông. Điều đó làm ông bẽ mặt. “Nầy một người
Y-sơ-ra-ên, trong người không có điều chi dối trá!”
216 “Đó là Đức Chúa Trời,” ông nói. “Thưa Thầy,” có nghĩa là giáo
sư, “thưa Thầy, Thầy đã từng biết tôi khi nào? Tôi chưa hề gặp
Ngài trước đây, tôi là người lạ trong hội chúng nầy, tôi chưa hề ở
đây trước đây. Làm thế nàoNgài từng biết tôi?”
217 Ngài phán, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi,
lúc ngươi ở dưới cây.”
218 Đó là Chúa Jêsus ngày hôm qua. Đúng thế không? Nếu Ngài
không hề thay đổi, Ngài cũng giống như vậy ngày hôm nay.
Chúng ta hãy lấy dân tộc khác làmví dụ. Cómột dân tộc…
219 Chỉ có ba dân tộc duy nhất, và đó là dân tộc Cham, Sem và
Gia-phết. Hiểu không? Điều đó hoàn toàn chính xác. Đó là nơi,
tại lễ Ngũ Tuần, nơi Phúc âm đi đến với dân Do Thái, rồi đến
với người Sa-ma-ri, và rồi đến với các dân Ngoại. Đấy, những
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người của Cham, Sem, và Gia-phết, là—là ba dân tộc. Vậy thì, có
hai dân tộc trong số đó trông đợi Đấng Mê-si; không phải dân
Ngoại chúng ta. Chúng ta có một nhóm người nhất định, chúng
ta là người ngoại giáo, thờ lạy hình tượng; nhưng không—không
phải dòng dõi của Cham và Sem.
220 Bấy giờ, có một dân khác lúc bấy giờ, dân—dân khác đó là
dân Sa-ma-ri, là nửa dân Do Thái và dân Ngoại, được tạo nên
bởi sự kết hôn của tội lỗi Cô-rê ở đó, và họ đã đi ra. Và họ tin
nơi Đức Chúa Trời, họ đang trông đợi Đấng Mê-si. Vì thế Chúa
Jêsus đi, đại diện chính Ngài trước họ. Chính Ngài đến với dân
Do Thái, của Chính Ngài, thế nhưng Ngài cần đi ngang qua xứ
Sa-ma-ri. Phúc âm Giăng 4, các bạn đã từng đọc chưa? Và Ngài
cần đi qua xứ Sa-ma-ri. Thế nên Ngài đến thành Si-kha, vì thế
Ngài đã chỉ sai các môn đồ đi mua một ít lương thực. Và trong
khi họ đi…
221 Nếu các bạn đã từng ở đó, đó là một bức tranh toàn cảnh,
một giếng nước, cómột thành phố, giống như, ở đó người ta phải
bơm nước. Các bạn biết đấy, những người đàn bà đến và cuộn
dây và thả gàu xuống, lấy nước, đội nó trên đầu họ. Và bấy giờ
người đànbà có tiếng xấu, nhữngngười phụnữxấu xa, họ không
thể đến với những người phụ nữ tốt. Họ không có giao thiệp với
nhau trong thời đó.Một người đàn bà xấu xa, nàng ở trong nhóm
người của riêng nàng. Không phải như ngày nay; tất cả họ tiếp
xúc với nhau, nhưng họ chỉ…nhưng họ, điều đó thật giống như
chọn sự liều lĩnh, bạn vượt đèn đỏ, đấy. Thế nên, họ, vì vậy điều
nầy đổ đầy…
222 Người đàn bà có tiếng xấu nầy đi ra đó, khoảng mười một
giờ ba mươi hay mười hai giờ kém mười lăm, khoảng giờ nầy,
bà đi ra đó để lấy một xô nước. Và bà để cái…đặt cái…Tôi có thể
thấy bà quay trục bơm nước cũ ở đây và cuộn dây, thả nó xuống
giếng, để lấy xô nước. Và gần như vào lúc bà bắt đầu mang nó
lên, bà đã nghe người nào đó nói, “Hỡi người đàn bà, hãy cho Ta
uống.” Và bà nhìn lướt qua và đó là một người Do Thái. Bấy giờ,
họ không có sự giao thiệp nào với nhau.
223 Một Người trung niên, Ngài khoảng ba mươi. Nhưng Kinh
Thánh nói Ngài trông giống như năm mươi tuổi, các bạn biết
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điều đó. Người đó nói, “Ngài nói rằng Ngài đã thấy Áp-ra-ham,
và Ngài chưa đầy năm mươi tuổi.” Ngài chỉ ba mươi tuổi. Hiểu
không? Nói…Tôi đoán chức vụ của Ngài đã làmNgài già hơnmột
chút. Cho nên người đó nói, “Ngài nói rằng Ngài đã thấy Áp-ra-
ham, vậy thì chúng tôi biết rằngNgài bị quỉ ám.”

224 Ngài phán, “Trước khi có Áp-ra-ham, TA HẰNG HỮU.” Đấy,
Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham. Chắc chắn, Ngài đã có.
Ngài phán, “Trước khi có Áp-ra-ham, TA HẰNG HỮU.” Chắc
chắn vậy.

225 Và bấy giờ, ở đó Ngài đang ngồi bên giếng, Ngài nói, “Hỡi
người đàn bà, hãymang nước cho Ta uống.”

226 Bà nói, “Thật không phải thói thường. Chúng ta có một sự
phân biệt ở đây.” Giống như người phía Nam thường có, với
người da màu và da trắng, đấy. Bà nói, “Chúng ta có sự phân
biệt nhau ở đây. Không có thói quen cho Ngài cầu xin tôi, Ngài
(một người Do Thái) mà lại xin tôi (một người đàn bà Sa-ma-ri)
để làm ơn huệ nào, bất cứ điều gì. Chúng ta không giao thiệp với
nhaumà.” Bà làmột người đàn bà làm điếm hèn hạ, các bạn biết
đấy. Vì vậy, có lẽ một phụ nữ khá tầm thường. Và bà đang đứng
đó, có lẽ những cuộn tóc của bà buông xuống trên khuôn mặt
bà, các bạn biết, và đã ở ngoài suốt đêm. Và—và vì thế bà nói, và
bà đã nói, “Không phải là thói thường để Ngài cầu xin tôi, là một
người đàn bà Sa-ma-ri, như vậy.”

227 Ngài phán, “Hỡi đàn bà kia, ví bằng ngươi biết Ai đang nói
chuyện với ngươi, và ngươi biết ngươi đang nói chuyện với Ai,
thì ngươi sẽ xin Ta cho uống.” Đó là Đấng Mê-si ngày hôm qua,
đấy. “Ngươi sẽ cầu xin Ta cho uống, Ta sẽ ban cho ngươi nước
ngươi sẽ không đến đây để kéo.”

228 “Ồ,” bà nói, “giếng thì sâu, mà Ngài không có gì để kéo, vậy
bởi đâu Ngài cho tôi nước?” Nói, “Tổ phụ chúng tôi Gia-cốp!”
Đấy, bà là người Sa-ma-ri, nhưng bà, cũng gọi Gia-cốp là tổ phụ
của bà. “Tổ phụ chúng tôi, là Gia-cốp đã uống giếng nầy, các bầy
vật người, gia đình người. Và tuy nhiên Ngài nói Ngài có nước
tuyệt vời hơn nước này sao?” Nói, “Ngài nói ‘thờ phượng,’ Ngài
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là người Do Thái, Ngài nói ‘Giê-ru-sa-lem.’ Chúng tôi nói trên
núi nầy.”

229 Ngài phán, “Hỡi người đàn bà, giờ hầu đến, và bây giờ đến
rồi, là khi những kẻ thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Chúa
Trời bằng tâm Thần, bởi vì Đức Chúa Trời là Thần.” Hiểu không?
“Đó là kẻ thờ phượngmà Cha tìm kiếmđể làmvậy.”

Ngài đang làm gì? Ngài đang trò chuyện với bà, tiếp xúc với
linh của bà. Hiểu không? Vậy thì, nên nhớ, Ngài phải là ĐấngMê-
si, trước họ những người Sa-ma-ri. Và lập tức Ngài thấy sự bối rối
của bà. Bao nhiêu người biết đó là điều gì? Tất nhiên. Bà đang
sống với người chồng thứ sáu của bà.

Vì thế, các bạn thấy, thật là sai khi chị em cómột người chồng
đang sống, hiện ở trong, và—và vân vân, và đi ra ngoài. Và chỉ
dành cho bất cứ trườnghợpnào, bỏmột phụnữ, và cưới bà ấy, và
cưới một người khác, cưới người nữa, cưới người khác, các bạn
đừng nên làm thế. Cho nênNgài đã phán, bà ấy…

Thế thì bà, tôi nghĩ bà đang sống thậm chí không có kết hôn
với họ. Bà ấy có thể không hề kết hôn với họ. Bà ấy có thể không
bao giờ được kết hôn. Cho nên bà đã nói mọi việc xấu nầy, các
bạn biết, đã làmmọi điều xấu nầy.

Thế nên trong khi Ngài đang đứng đó, đang nhìn bà ta như
thế, Ngài phán, “Hãy đi, lấy nước cho Ta uống.” Và bà nói…“Ví
bằng ngươi biết mình đang nói chuyện với Ai, thì ngươi chắc sẽ
xin Ta cho uống. Ta sẽ cho ngươi nước để ngươi không đến…Ta
sẽ ban nước cho ngươi, ngươi không đến đây để uống.” Lúc đó
Ngài đã phán, “Hãy đi, gọi chồng ngươi và đến đây.”

Bà thưa rằng, “ThưaNgài, tôi không có chồng.”

“Ồ,” Ngài phán, “ngươi đã nói đúng. Ngươi đã có năm đời
chồng, và người mà ngươi hiện có bây giờ chẳng phải là chồng
ngươi. Điều đóngươi đãnói thật vậy.” Bà ấy, hãy lắngnghe, người
đàn bà đó…Bấy giờ khi…

Người Do Thái đã gọi Ngài là gì khi họ thấy Ngài làm điều đó?
Họ có nhận biết Ngài là ĐấngMê-si không? Không. Họ có thể nói
Ngài là gì? “Bê-ên-xê-bun, thầy bói,” nói, “quyền phép đó là quỉ
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Bê-ên-xê-bun.” Và họ đã gọi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà
đang làm sự phân biệt đó là, “một tà linh.”

Ngài phán, “Các ngươi nói một lời nghịch cùng Ta, thì Ta sẽ
tha thứ các ngươi. Song ngày nào đó Đức Thánh Linh đến, làm
việc giống như vậy; và các ngươi nói một lời nghịch lại Điều đó,
thì các ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ đâu.”

230 Vậy các bạn thấy chúng ta ở đâu ngày nay, nếu điều đó đã
xảy ra ngày hôm nay. “Một lời nói nghịch Nó, sẽ không bao giờ
được tha thứ, dầu đời nầy hay đời sau.” Vậy các bạn thấy những
gì dòng dõi nầy đã làm. Bây giờ hãy suy nghĩ về điều đó. Hãy suy
nghĩ triệt để. Cân nhắc những Lời uy nghiêmnầy.

231 Lúc ấy, người Do Thái nói, “Người nầy làm những điều nầy
bởi quỉ Bê-ên-xê-bun. Người là một quỷ, một thầy bói.” Chúng ta
biết rằng việc bói toán là ma quỷ. Vì vậy người đó nói, “Người
này là một thầy bói.”

232 Vì vậy Ngài tha thứ họ vì gọi Ngài là thầy bói. Nhưng sau khi
Ngài đã chết và Đức Thánh Linh trở lại, thì đó là việc khác. Hiểu
không?Vàđiều đó, đó là với dòng dõi dânNgoại. Bây giờ để ý.

Bấy giờ, người—ngườiDoThái đã thấyđiềuđó rồi, lên ánnó.

233 Những người Sa-ma-ri đã tin nhận nó, và bà nói, “Thưa Thầy,
tôi nhận biết rằng Ngài là một Đấng Tiên Tri.” Bạn sẽ làm gì với
điều đó, hỡi người Sa-ma-ri? “Tôi nhận biết Ngài là một Đấng
Tiên Tri. Chúng tôi biết rằng khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ nói cho
chúng tôi những việc nầy.” Xem đấy, họ đã biết Đấng Mê-si, mà
Ngài sẽ là Đấng ấy. Nói, “Chúng tôi biết rằngĐấngMê-si,mà được
gọi là Đấng Christ, khi Ngài đến Ngài sẽ bảo cho chúng tôi những
việc nầy. Nhưng Ngài là Ai? Ngài có phải là đấng tiên tri ấy của
Đấng ấy không?”

Ngài phán, “Ta chính làĐấng ấy. Ta chính làĐấng ấy.”

234 Và dựa trên điều nầy! Bây giờ hãy nghe. Dựa trên điều nầy,
bà đã bỏ lại bình nước và chạy vào thành, và đến nói với người
trên đường phố, chạy khắp thành phố, nói rằng, “Hãy đến, xem
một Người Mà đã bảo tôi những điều tôi đã làm! Đây chẳng phải
là chính Đấng Mê-si sao?” Và Kinh Thánh nói rằng cả thành phố
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đã tin nơi Ngài bởi vì người đàn bà ấy đã nói điều nầy, điều Ngài
đã bảo với họ, bởi vì Ngài là ĐấngMê-si.

235 Vậy thì, nếu đó là dấu hiệu của ĐấngMê-si ngày hôm qua, và
Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi,
thì ngày hôm nay cũng sẽ có dấu hiệu giống như vậy. Đúng thế
không? Bao nhiêu người sẽ đồng ý về điều đó? Tất nhiên, vâng,
nó giống nhau. Được rồi.

236 Vậy thì, sẽ làmột người nào khác không? Không. Ngài đã yêu
thương, Ngài đã kêu la, Ngài đã khóc, Ngài ngủ, Ngài đã đi vào
đồng vắng, đi đánh cá, đã làm giống như bất cứ ai khác. Ngài
thật sự là một con người, thấy đó, nhưng tuy nhiên Ngài là Đấng
Mê-si được xức dầu.

237 Vậy thì, vậy thì chúng ta hãy nhớ đến trong Kinh Thánh, nói
cho chúng ta biết cách trở lại, chỗ chúng ta đi đến với nhiều lời
Kinh Thánh và chứngminh rằngKinh Thánh tuyên bố rằng sẽ có
“Một ngàymà sẽ không phải ngày cũng không phải đêm,” thật sự
là một ngày ảm đạm, các tổ chức và giáo hội, và đủ để được cứu,
“nhưng buổi chiều sẽ có Ánh Sáng.” Bao nhiêu người đã từng đọc
điều đó trong Kinh Thánh? Chắc chắc. Hiểu không?

238 Vậy thì, nói cách khác, mặt trời mọc ở phương Đông và lặn
ở phương Tây. Cũng mặt trời ấy mọc lên ở phương Đông, lặn
ở phương Tây. Ồ, khi Con Đức Chúa Trời, C-o-n, đã đứng dậy ở
phương Đông, trên dân phương Đông. Nền vănminh đi lại, đi lại
với mặt trời, và chúng ta ở Duyên hải phía Tây lúc nầy. Nếu các
bạn đi qua, các bạn đi đến Trung Hoa, trở lại với phương Đông
lần nữa. Vậy nên cũng Con ấy đã chiếu sáng ở phương Đông thì
bây giờ đang chiếu sáng ở phương Tây, với cùng một phép báp-
têm bằng Đức Thánh Linh, cùng những dấu hiệu giống như vậy,
những phép lạ như vậy, cùng Đấng Mê-si đó. Đúng thế không?
“Buổi chiều sẽ có Sự Sáng, các ngươi chắc chắn sẽ tìm thấy con
đường Vinh hiển.” Đúng thế.

239 Chúng ta đang ở vào xế chiều, Ánh Sáng buổi xế chiều. Mặt
trời đang lặn. Đấng Mê-si ở giữa chúng ta. Con của Đức Chúa
Trời, ở trong hình thái Đức Thánh Linh, thì ở giữa chúng ta. Anh
chị em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị
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em tin tôi là đầy tớ Ngài không? [“A-men.”] Anh chị em tin rằng
những gì tôi đang nói với các bạn là Lẽ thật không? [“A-men.”]
Anh chị em tin câu chuyện về Thiên sứ đó sáng hôm qua, sáng
ngày hôm trước không? [“A-men.”] Anh chị em tin điều đó chứ?
[“A-men.”] Thế thì hãy để Đức Chúa Trời trên Trời, hãy để Đức
Chúa Trời đã hiện ra với tôi trong hình thức cái mống đó, hãy
để Ngài phán. Và để thân thể tôi được dâng cho Ngài, hồn, linh,
và tâm trí của tôi, được dâng cho sự vinh hiển Ngài. Khi tôi đang
chờ đợi con sóc cuối cùng, và biết nó sẽ là con cuối cùng, lúc đó
còn ba phút nữa là đúng mười giờ, và tôi đã nói nó sẽ xảy ra lúc
mười giờ.

Anh chị em biết đấy, Ngài đã phán, “Hãy nói điều ngươi
muốn. Nó sẽ xảy ra cách ấy.” Ngài chưa bao giờ sai, bất cứ điều
gì. “Cứ nói những gì ngươi muốn.”

Nhưng lần thứ tám điều đó đã từng được làm, là trên một
người đàn bà nhỏ bé. Bà ấy đang ngồi ở phía sau đó bây giờ, tôi
cho là vậy. Tôi thấy AnhWright đang ngồi đây. HattieWright, khi
bà ấy cầu xin cho hai đứa con của mình-…Bà ấy đấy, ngay ở đó
ngay bây giờ. Vì sự cứu rỗi của hai đứa con bà ấy, (phải không?),
chắc chắn chống lại điều đó. Tôi nói, “Tôi giao cho chị con cái
của chị, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ.” Chúng đã ngã ngay vào
vạt áo chị.

240 Ed Daulton, người Báp-tít đang ngồi ở đây, từ dưới Kentucky
đến, đang ngồi ngay tại đây. Anh có bao nhiêu người con, Ed?
Mười hai người con. Đang đứng ngay ở đây, anh cầu xin cho con
cái mình. Tôi đã bước ra khỏi tòa nhà. Ed đến với tôi lần nữa; tôi
nói, “Ed.”

Đức Thánh Linh đã ở trên tôi, phán, “Hãy đưa nó cho anh ta.
Hãy đưa cho anh ta.”

241 Tôi nói, “Tôi cho anh con cái của anh.” Mỗi người con của
anh, chúng đều đã được cứu và chịu phép báp-têm. Có đứa ở tuổi
thiếu niên đang ngồi ở nhà, đang chờ đợi, kêu khóc, đã được cứu
từ khi nó lên đây. Người anh em Báp-tít nầy từ dưới…Ồ, ồ, Ngài
thật tuyệt diệu biết bao khi Ngài phán!
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242 Tôi đang cầu xin Ngài bây giờ, vì sự vinh hiển Ngài, để tỏ ra
chínhNgài, rằngNgài làĐấngChrist, rằng tôi đangnói Lẽ thật.

243 Bây giờ, mà kẻ—kẻ không tin có thể không có sự trốn thoát.
Tôi muốn dân sựmà ở trong đây, những người đau ốm và có nhu
cầu, cần Đức Chúa Trời, mà tôi không biết, những vị khách lạ ở
trong nhà chúng ta, những ngườimà tôi không biết, mà ở tại đây,
và các bạn cần có Đức Chúa Trời, hãy đưa tay lên. Mọi người ở
khắp mọi nơi. Điều đó, tốt lắm, gần như hết cả mọi nơi, tôi cho
là thế. Nhiều người tôi không biết. Nếu tôi gọi người nào đó mà
biết, mà tôi biết và các bạn biết tôi, và—và chúng ta quen biết
nhau, các bạn đừng nói điều gì, các bạn chỉ cứ giữ sự hòa bình.
Nếu Ngài là Con Đức Chúa Trời, như Ngài hiện có, và Sứ điệp của
tôi thì đúng, và Thiên sứ đó…

244 Khi còn ba phút nữa là đúng mười giờ, tôi đã nói, “Ôi Đức
Chúa Trời, Đấng đã hiện ra với con cách đây một lát trong cái
mống đó, ấy là ba phút. Con không thấy con sóc nào. Chính là ba
phút, Ngài sẽ phảimangmột con đến cho con.” Và Đức Chúa Trời
là Đấng Phán Xét của tôi, tôi nói điều đó một cách long trọng với
bàn tay tôi đặt trên quyển Kinh Thánh. Không tin vào việc thề
thốt, Kinh Thánh không nói thế; Kinh Thánh nói đừng làm điều
đó. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Phán Xét của tôi, một con sóc
chạy ngay dưới cây ấy và ngồi ở đó thật hoàn toàn chính xác.
Ngài không bao giờ sai điều đó; Ngài không bao giờ thất hứa.
Nhiều người trong họ hiện diện ở đây biết những điều đó. Tôi
biết rằngNgài, làĐứcChúaTrời khônghề thayđổi, hiện có ởđây.

245 Có những thẻ cầu nguyện phát ra. Tôi không cần chúng.
Chúng ta sẽ để họ được cầu nguyện trong vài phút, họ sẽ đi lên
trong hàng. Tôi không muốn có nhiều người mà—mà ở đây, hay
bất cứ điều gì khác.

246 Tôi muốn những khách lạ. Tôi muốn những người mà không
biết tôi. Tôi muốn các bạn nhớ trong trí, tôi muốn các bạn suy
nghĩ và cầu nguyện, và nói rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, người đó
không biết con.”

247 Và ngày nọmột người đàn bà nhỏ bé chen lấn qua đámđông.
Bà ấy bị bệnhmất huyết. Và bà đã nói…
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248 Khi tất cả họ đang nói, “Ngài đây rồi! Nhìn Ngài kìa! Đó là
người Ga-li-lê,” vân vân. Tất cả các giáo sư và vân vân đang đứng
đó, nói, “Thưa Thầy, chúng tôi tìm kiếm dấu lạ từ Thầy,” và đại
loại như thế.
249 Người đàn bà bé nhỏ nầy nói, “Tôi tin Ngài là Con của Đức
Chúa Trời. Và tôi tin nếu tôi có thể chỉ chạm vạt áo Ngài, tôi
sẽ được chữa lành.” Bao nhiêu người biết điều đó? Bà đã rờ
đến Ngài.
250 Không thể nào Ngài không cảm biết; nhưng Ngài đã dừng lại
và nhìn quanh, nói, “Ai đã rờ đến Ta? Người nào đó đã rờ đến
Ta.” Mọi người giữ thật im lặng. Phán, “Người nào đó đã rờ đến
Ta.” Phán, “Ai đã rờ đến Ta?”
251 Và Ngài nhìn quanh cho đến khi Ngài tìm thấy người đàn bà
nhỏ bé ấy. Bà không thể ẩn mình. Không thể tìm thấy điều đó.
Tìm thấy bà và phán, “Đức tin ngươi đã cứu ngươi.” Phán, bảo
bà, bịnh băng huyết của bà đã được cứu bởi-…đã cầm máu lại,
bởi vì rằng bà đã tin, và đức tin của bà đã chạm vào vạt áo Ngài.
Các bạn tin điều đó không? Tốt lắm.
252 Vậy thì, Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩmngày nay đang ngồi
bên phải của Đức Chúa Trời, cầu thay cho tội lỗi chúng ta có phải
không? Kinh Thánh nói rằng Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
có thể chạm được bằng sự cảm thương sự yếu đuối của chúng ta
phải không? Đúng thế không? Tốt lắm, nếu các bạn đau ốm, các
bạn bắt đầu cầu nguyện, nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con
vừa nghemột Sứ điệp. Con—con không biết người nầy. Con—con
hiện ở đây trong đền tạm. Con không đến đây, đây không phải là
nhà thờ gốc của con. Con từ nơi khác đến. Con từ thành phố đến,
con từ nơi khác đến. Con không biết người đàn ông nầy. Nhưng
ông ấy làm điều đó, dường như khiến cho nó rất xác thực rằng
đó là Ngài, và đã nói rằng Ngài đã hiện ra với ông, rằng Sứ điệp
của ông thì đúng, và cách mà Ngài làm những điều nầy. Vậy thì,
con không biết ông ấy, nhưng con biết Ngài. Vì thế nếu ông ấy đã
dâng chính mình cho Ngài, và Ngài đang sử dụng thân thể của
ông để phán ra Chính Lời của Ngài, xin để ông ấy nói với con. Để
con chạm được vạt áo Ngài, Chúa ôi.” Và xem thử Ngài làm hay
không! Xem thửNgài có phải là Đức Chúa Trời không.
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253 Nếu Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, Ngài có thể sử dụng môi
miệng tôi để nói ra những lời giống như Ngài sẽ làm, bởi vì Ngài
không có môi miệng ngoài môi miệng của tôi và của anh chị em.
Ngài không có mắt ngoài mắt của chúng ta. Vì vậy Ngài thật sự
giáng xuống và điều hànhHội thánhNgài qua thân thể chúng ta.
Anh chị em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Điều hành, chính Ngài! Đó là điều Ngài đã phán. “Những việc
Ta làm, các ngươi cũng sẽ làm.” Đúng thế không? [“A-men.”]
“Những việc giống như vậy, các ngươi cũng sẽ làm.” Đó là những
công việc Ngài đã làm, để chứng tỏ Ngài là Đấng Mê-si. Vậy thì,
nếu Ngài là Đấng Mê-si, và Ngài hiện có, thế thì, điều đó đúng,
thế thì Ngài làm những công việc giống như vậy ngay bây giờ,
qua Hội thánh Ngài, mà Ngài đã làm lúc đó. Điều đó chứngminh
rằng nó đúng, bất chấp đến tất cả các giáo phái của các bạn. Ồ,
halêlugia!

254 Anh Kidd và Chị Kidd cao niên thân mến đang ngồi đây, cả
hai họ, và họ đã támmươi tuổi, giảng trước khi tôi sanh ra. Sáng
nọ anh đã nằm ở đây, hấp hối, với bệnh ung thư, cách đây hai
năm, cắt đi tuyến tiền liệt của anh; ở trên Ohio. Là người bạn rất
yêu dấu của tôi. Chị Kidd đã gọi tôi, nói, “Billy, tốt hơn anh nên
nhanh lên. Anh ấy sắp chết, sắp chết ngay bây giờ.” Và Billy và
tôi giống như bị thiêu đốt trong chiếc xe hơi đời cũ của tôi, trên
đường đến đó.

255 Khi tôi vào đến phòng đó, ngay khi tôi đến đó, Đức Thánh
Linh đã phán, “CHÚA PHÁNNHƯVẬY.”

256 Anh ấy đứng ở đấy, một chứng nhân cho sự vinh hiển của
Đức Chúa Trời, thậm chí hết thảy bác sĩ đều bó tay. Điều đó thật
sự, Ngài là Đức Chúa Trời! Tôi có thể làm điều đó không? Không,
thưa quí vị! Lời tôi không gì hơn lời của người nào khác. Nhưng
đó là CHÚA PHÁNNHƯVẬY! A-men.

257 Cách đây nhiều năm, trongmiền núi dưới Kentucky, một Hội
thánhnhỏ thân thuộc củaĐức Chúa Trời, haymột số người trong
họ, mang lên và xuống những sườn đồi, mẹ già Kidd thân mến,
đang đập bắp bằng vật gì đó, để nuôi bầy con; giặt giũ trên một
cái chậu, để cho chồng đi ra cánh đồng truyền giáo.



62 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

258 Và ở đây họ ở tuổi tám mươi mấy, đang ngồi ở đây hôm nay,
vui hưởng Phúc âm của Chúa Jêsus Christ, lái xe đi hơnmột trăm
dặm đường vào sáng Chúa nhật, mỗi Chúa nhật tôi giảng dưới
đây, nếu họ có thể nghe về điều đó. Chắc chắn vậy, chúng ta gởi
giấy mời cho họ, họ muốn đến. Xin chúc phước cho những tấm
lòng thân yêu đó. Đúng thế. Tôi muốn mọi người ở đây bắt tay
họ sáng nay, nếu họ có thể, chúc phước cho họ.

Bây giờ hãy cầu nguyện.
259 Ồ, tôi rất vui mừng biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Thật là
một cảm xúc tuyệt vời! Anh chị em nói, “Anh đang dừng lại vì
điều gì vậy, Anh Branham?” Tôi đang chờ đợi Ngài. Đó là một…
tôi đã giảng. Đây là sự xức dầu khác.
260 Và nếu Ngài sẽ đến và làm điều đó, vậy thì bao nhiêu người
ở đây, mà đau ốm, sẽ tin nhận Ngài như là Đấng Chữa Lành của
mình? Cứ giơ tay lên, hết thảy những người đau ốm, nếu Ngài
sẽ—nếu Ngài sẽ làm điều đó. Hãy giơ tay lên, mọi người mà đau
ốm, mà có thể nhận biết Đấng Mê-si đó, Đấng Christ, ở giữa dân
sự, đang phán.
261 Hãy cầu nguyện. Hãy tin. Tôi sẽ tập trung vào phía bên nầy
củanhà. Tôi đã có rất nhiều sự cầunguyện. Tôi thấy sựxứcdầu.
262 Nhìn xem. Bao nhiêu người đã nghe điều đó, Trụ Lửa đó ở
đấy, mà khoa học đã treo ở Washington, DC? Các bạn biết điều
đó. Đây là bức ảnh của Nó, ở ngay đây, cũng Trụ Lửa đó mà đã
dẫn dắt Môi-se. Ngay cả khi khoa học đã nói, “Rồi đây nó sẽ ở
trên các kệ cửa hiệu rẻ tiền. Sự Hiện hữu siêu nhiên duy nhất
từng ghi hình được.”
263 Cũng Thiên sứ đó thì ở ngay đây tại bục giảng nầy ngay giờ
nầy. Hãy tìm kiếm điều đó. Tôi thách thức các bạn tin điều đó.
Quí vị ở bên ngoài, quí vị hãy tin.
264 Bây giờ tôi thật sự phải xem tôi thấy Nó đang hoạt động ở
đâu. Hãy thành kính, mọi người, trong sự Hiện diện Ngài, sự Tôn
kính đó.
265 Tôi thấy một người đàn ông. Đây nầy. Ông ấy đang ngồi bên
trái tôi, ngay phía sau góc ở đây. Ông ấy đang đau khổ vì bệnh
xoang và bệnhdạ dày. Ông tin với cả tấm lòng. Là người lạ với tôi.
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Đó là Ông Wells. Đó là tên của ông, Ông Wells. Ông không ở đây.
Ông từ một nơi gọi là Aurora, Illinois. Điều đó đúng. Đúng thế
không? Tôi là người không quen biết ông. Nếu đúng thế, ông hãy
giơ tay lên. Hãy đứng tại chỗ của ông. Chúa Jêsus Christ khiến
ông khỏe mạnh.

Bây giờ ông tin chứ? “Nếu ngươi có thể tin.”
266 Bây giờ, ở đó, một người đó, tôi chưa hề gặp trong đời, và là
người lạ hoàn toàn ở giữa chúng ta. Anh ấy từ bang khác đến. Và
Đức Thánh Linh, lúc nầy, bất cứ điều gì Nó nói với anh ấy, tôi sẽ
không biết cho đến khi tôi có được băng ghi âm đó. Đó là sự xức
dầumà đến trên anh. Nhưng người đàn ông đó biết.
267 Những gì đã được kể cho ông là sự thật. Đúng thế không,
thưa ông? Vâng. Chúng ta không hề biết nhau. Đó là, hãy để ông
ấy làm chứng về chínhmình.

Ai đã làmđiều đó? ĐấngMê-si, Đấng Christ.
268 Đây là một bà đang ngồi ngay phía sau bên ngoài đây, ở giữa
dân sự, ngay ở đây. Thấy Ánh Sáng đó ở trên bà ấy không? Bà ấy
đang đau khổ vì bệnh về da. Bà Pitman, bà đến từ Owensboro.
Nếu bà là người lạ, hãy vẫy tay. Những điều đó đúng không? Hãy
vẫy tay bà. Chúa chữa lành bà. Tôi chưa hề thấy người đàn bà ấy,
tuy nhiên, chỉ là trongmột sự hiện thấy.
269 Điều đó bà có thể biết, ngay ở trên bà làmột bà tên là Ellis, Bà
Ellis, một phụ nữ trẻ. Chị ấy bị bệnh phụ nữ. Chị cũng là người
lạ. Nếu đúng thế, hãy vẫy tay. Mẹ chị đang ngồi bên cạnh chị ở
đó phải không? Chính là một quý bà đang ngồi đó, đang đau khổ
vì khiếp sợ, một trạng thái sợ hãi ở trên bà ấy. Nếu đúng thế, hãy
giơ tay lên, bà ơi. Tốt lắm. Sự kinh khiếp đã hết. Bà có thể đi về
nhà, khỏemạnh. Tôi thách thức bà tin.
270 Lối đi vào ở phía sau, trong góc, lối đi phía sau, một ông từ
Minnesota đến, với bịnh đau lưng. Tên ông là Ông Carson. Hãy
đứng lên tại chỗ. Bệnh đau lưng của ông đã hết. Chúa Jêsus Christ
làm cho ông mạnh khỏe.
271 Ngay phía sau ở đây, một bà đang đau khổ. Bà ấy ở ngoài
thành phố nầy. Bà ấy đến từ một nơi được gọi là Đảo Xanh. Bà bị
đau tim. Bà ở gần Chicago. Bà Braiden, hãy đứng lên, tiếp nhận
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sự chữa lành của mình. Hãy về nhà và được khỏe mạnh, nhơn
Danh Chúa Jêsus Christ.

272 Anh chị em tin chứ? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Còn trong
khu vực nầy thì thế nào? Bà biết đó là Đấng Mê-si chứ? Làm sao
một người biết?

273 Tất cả những người nầy đã được gọi, theo như, và cách mà
tôi không biết gì về quí vị, hãy đưa tay lên, hết thảy những người
đã được gọi lên, khắp nơi. Thấy ở đó không?

274 Có người nào đó đằng sau tôi, đang cầu nguyện, phía sau,
trong một căn phòng. Ấy là một anh chàng trẻ tuổi, hơi nông
nổi, đang cầu nguyện cho người anh họ ở Kansas, bị bịnh ung
thư. Hãy tiến ra phía cửa. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Anh
tin chứ?

275 Elmer, đó đã là có sự liên kết nào đó với anh. Tôi thấy cha
của anh đang ngồi ở đó, vợ của anh ấy. Huyết áp cao. Nếu anh
tin, Chúa sẽ chữa lành anh. Tôi không biết. Điều đó đúng. Phải
không? Anh tin với cả tấm lòng.

276 Anh chị em tin chứ? Anh chị em tin Chúa Jêsus Christ là Đấng
Mê-si chứ? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em tin sựHiện
diện của Ngài ở đây không? [“A-men.”] Nên nhớ, khi một người
đàn bà đã chạm vạt áo của Chúa Jêsus, Ngài đã trở nên yếu đi.
Quyền phép, sức mạnh, đi ra từ Ngài. Tôi gần như chết bây giờ.
Anh chị em tin chứ? [“A-men.”]

Thế thì chúng ta hãy cúi đầumột lát.

277 Ôi Chúa Jêsus, Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời, Ngài luôn ở
gần. Dân sự ý thức rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời, rằng
Ngài ở đây giờ nầy. Những dấu kỳ và phép lạ lớn của Ngài đang
được chứng thực. Xin ban phước cho họ, Cha ôi. Xin ban phước
cho họ, con cầu xin. Xin cho họ ngay bây giờ họ tin, bằng cả tấm
lòng họ, rằng Ngài, Đấng Mê-si, là Đấng đang đứng ở đây. Không
ai có thể làm điều đó. Điều đó là không thể được với con người,
Chúa ôi. Phép lạ, để thấy quyền phép của Đấng Mê-si đến trong
một nơi nhỏ bé, khiêm nhường như thế này, bởi vì rằng Ngài đã
hứa điều đó, Chúa ôi. Bởi vì, ân điển Ngài ở đây để ban ơn cho
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chúng con. Bởi vì đó là lời hứa của Ngài để làm điều đó, Ngài đã
làmđiềuđó. Chúng con thấy rằngNgài không lìa bỏdân sựNgài.

278 Giờ nầy, lạy Cha là Đức Chúa Trời, xin cho những ai có thẻ
cầu nguyện, đang đến trong hàng cầu nguyện, xin cho họ có đức
tin để tin. Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng, khi những bàn tay đặt
trên họ, xin cho họ từ đây đi về, vui mừng, la lớn lên, ngợi khen
ĐứcChúaTrời, rằnghọđược chữa lành. Xinnhậm lời, Chúa ôi.

279 Và để cho những người đã được cứu, biết rằng không có sự bí
mật với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ những bí mật của
lòng; Ngài biết mọi ý nghĩ trong tâm trí chúng con. Xin nhậm lời,
Cha ôi. Chúng con cầuxinnhơnDanhChúa Jêsus Christ. A-men.

280 Bây giờ, các bạn mà có thẻ cầu nguyện, ở bên ngoài cử tọa,
các bạn những người ở chung quanh đền tạm, chung quanh đây,
mà có thẻ cầu nguyện, các bạn tin không? Hãy giơ tay lên. Và tin
rằng một con người không thể làm điều đó. Điều đó phải đến từ
Đức Chúa Trời. Các bạn tin đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, rằng
Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ làm điều đó không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Tốt lắm. Thế thì các bạn biết rằng Người nào
đó ở đây bên cạnh con người.

281 Tôi long trọng nhận Lời nầy, trước Đức Chúa Trời. Những
người mà đã được phán cho, đó từng là ai, tôi không biết họ, và
họ không biết tôi. Họ là những khách lạ chỉ tình cờ ghé vào đền
tạm ở đây, họ ở bất cứ nơi nào.

282 Tôi thấy một số khải tượng trên dân sự ở đây trong đền tạm
này, nhưng hãy đểmặc chúng, vâng, cứ đểmặc chúng.

283 Những người đó đã được gọi lên, bất kể các bạn là ai, mà
những người khác có thể thấy các bạn là những người lạ, hãy
đưa tay lên. Hiểu không?Mọi người, tất cả đều lạ.

284 Điều gì đó chỉ cứ điều khiến tôi. Tôi thấymột bà damàu xuất
hiện trước tôi, luôn mọi lúc, mắc bệnh thấp khớp và cao huyết
áp. Vâng. Bà là khách lạ giữa chúng ta. Bà từ Memphis đến, Bà
Sals. Đó là tên bà. Lần đầu tiên bà ở đây. Bà tin vào Chúa, với
cả tấm lòng chứ? Thế thì bà có thể đi về nhà và được cứu, được
chữa lành. Đức Chúa Trời lo liệu điều đó cho bà ấy.
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285 Hãy tin bằng cả tấm lòng, mọi người. Hãy đưa tay các bạn
lên nào, mọi người. Hãy tin hết lòng. Hãy đặt tay anh chị em
lên nhau.

Đếnđây,mời AnhNeville. Đến đây, dâng lời cầunguyện.
286 Trong khi chúng ta cúi đầu, Anh Neville sẽ cầu nguyện. 
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