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 Cảm ơn, Anh Williams. Xin chào mừng, Anh Salano và phu
nhân của anh, và tất cả các đại biểu ở đây tại bữa tiệc này

tối nay. Thật là một đặc ân tuyệt vời được ở đây. Tôi đã mong đợi
thì giờ này kể từ khi chúng ta đã bắt đầu cách này.

2 Và tôi—tôi muốn cảm ơn người phụ nữ đó, tôi không thể nhớ
ra tên của chị ấy, Billy vừa nói với tôi, rằng đã đưa cho tôi một
hộp kẹo Giáng sinh, và vừa mới mang nó ra xe cách đây một lát.
Chị ấy, tôi không nhớ tên của chị, chị ấy từ California đến đây.
Đó là món quà Giáng sinh đầu tiên của tôi. Vì vậy tôi—tôi cảm
ơn chị vì điều đó.

3 Bây giờ, tối nay là…Bây giờ ở Tucson, là chín giờ mười phút,
nhưng tôi nghĩ chỉ tám giờmười phút ở đây. Vì vậy, chúng ta…Tôi
có cảm giác ở giữa dân sự, tôi khá là dài dòng trong việc giảng,
vì vậy tôi—tôi hi vọng…[Hội chúng vỗ tay—Bt.] Cảm ơn anh chị
em. Thật là…nhiều người tốt bụng như vậy ở đây. Tôi cảm ơn
anh chị em.

4 Nhưng tôi—tôi chỉ mới giảngmột chút thôi, hầu như, tối nay,
tôi đã trải qua chặng đường rất dài từ—từ Shreveport và khắp
dất nước (đến theo cách này) đêm này sang đêm khác, và anh
em trở nên mệt mỏi một—một chút, anh em biết, và cảm lạnh,
và anh em bị khàn tiếng. Tôi đã khởi hành ở Shreveport. Tôi bị
rụng tóc khi tôi ở…vài năm trước. Và tôi có đội một mũ nhỏ khi
tôi giảng ở miền bắc đất nước, để tránh bị cảm lạnh. Tôi đến
Shreveport và quên mất nó, và tôi thực sự bị cảm lạnh. Cơn gió
thoảng qua như vậy, anh em thực sự không biết. Nó xảy ra tình
cờ, và da vẫn ẩm ướt, với chỉ một ít mồ hôi và tôi thấy thật rát cổ
họng; đã phải kết thúc nhiều buổi nhóm. Vì vậy, tôi chỉ hơi khàn
tiếng tối nay.

5 Chúng tôi muốn nói, mặc dầu vậy, chúng tôi đã có một thời
gian tuyệt vời khi đến đây, trong những buổi nhóm. Đêm qua
chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở…cùng các anh
em, ở trên, hội nhánh khác. Và vì vậy đã cómột đám đông lớn và
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sự tham dự tuyệt vời, dân sự rất thành kính và tốt đẹp. Vì vậy tôi
cảm thấy thực sự vui khi trở thànhmột phần củaNhững Thương
Gia Phúc Âm Trọn Vẹn. Nó đã được…
6 Tôi có một Sứ điệp, tôi cảm thấy, từ Đức Chúa Trời. Điều đó
hơi kỳ lạ đối với một số người. Và tôi không thể làm khác được
nữa…Tôi chỉ có thể là chính tôi. Và chúng ta…Tôi không có ý
khác biệt, đó chỉ là tôi—tôi đang sống ở một thời kỳ thay đổi.
Chúng ta là…
7 Chừng nào anh chị em còn xây bức tường thẳng lối, thì
mọi chuyện đều tốt, người—người thợ nề có thể đi thẳng hàng.
Nhưng khi phải bẻ góc, thì đó là lúc…Và không phải chúng ta
đang xây một bức tường; nhưng chúng ta đang xây một ngôi
nhà, anh chị em biết đấy, vậy nên việc bẻ góc chắc chắn phải
đến. Chúng đến trong thời đại của Martin Luther, John Wesley,
và thời Ngũ Tuần; nó ở đây lần nữa. Vì vậy, chúng ta…rất khó
để xoay chuyển các góc. Nhưng tôi rất biết ơn vì…với Đức Chúa
Trời, mặc dù điều đó có khó khăn đến đâu, dân sự đã đáp ứng
một trăm phần trăm. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn, cảm ơn từng
người trong anh chị em.

Và bây giờ trước khi chúng ta mở Sách, chúng ta hãy thưa
chuyện với Tác Giả, chỉ một lát, nếu muốn, xin chúng ta hãy
cúi đầu:
8 Lạy Chúa kính yêu, chúng con biết ơn Ngài tối nay vì đặc ân
được biết Chúa Jêsus Christ (Đấng Cứu Rỗi của chúng con) Con
Ngài, và sự tha thứnhưng không các tội lỗi của chúng con, và biết
rằng Huyết Ngài là đủ để khỏa lấp tất cả những tội lỗi của chúng
con cũng như sự gian ác của chúng con. Chúng bị xóa nhòa và
chìm đắm trong biển quên lãng của Đức Chúa Trời và Cô Dâu
của Ngài sẽ đứng trong Tiệc Cưới, trong trắng, thuần khiết, để
kết hôn với Con Đức Chúa Trời. Chúng con thật biết ơn Ngài vì
mọi sự đầy đủ này và đức tin để biết rằng chúng con không nên
cậy vào công đức riêng của chúng con, nhưng chỉ trong công lao
của Ngài mà thôi, vì những gì Ngài đã làm cho chúng con. Chúng
con thật biết ơn.
9 Cảm ơn Ngài vì sự—sự thành công mà những người anh em
này đã có ở nước ngoài và những quốc gia ở đó nơi họ đang đói
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và khát khao về Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con cầu xin, rằng nếu
họ quay trở lại lần nữa, thì những con cái đómà họ đãmang vào
Nước Trời sẽ là ông bà cố của những đứa con mà họ cũng mang
đến. Xin nhậm lời, Cha ôi.

10 Xin ban phước cho chúng con, tối hômnay, và xinĐức Thánh
Linh ban cho chúng con những điều mà chúng con cần. Xin bịt
miệng chúng con với những điều mà chúng con không nên nói,
và mở lòng chúng con để tiếp nhận những gì Ngài sẽ phán với
chúng con. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng con cầu nguyện trong
Danh Chúa Jêsus. A-men.

11 Bây giờ chúng ta hãy lật ra trong Kinh Thánh với một phân
đoạn ngắn mà tôi muốn nói một lát tối hôm nay, và nó được tìm
thấy trong ThánhMác, chương thứ 10.

12 Và tôi đã có…Vài năm trước, khi tôi nói chuyện, tôi sẽ—tôi
thậm chí không cần phải viết ghi chú, tôi có thể nhớ nó. Và tôi
không cần phải đeo kính để đọc nó từ Kinh Thánh. Nhưng từ
khi bây giờ tôi đã bước qua tuổi hai mươi lăm bây giờ, hai lần,
và hầu như rất khó cho tôi—để làm như tôi đã từng làm. Và nó
giống như một chiếc hơi cũ nát, nhưng tôi vẫn đang chạy. Ừ-m,
tôimuốn tiếp tục đều đặn cho đến khi nó…Tôi thành ra đống phế
liệu để được nhào nặn lại. Đó là lời hứa.

13 Thánh Lu-ca, chương thứ 10, và bắt đầu ở…Tôi tin rằng tôi
đã nói câu thứ 21, nếu tôi có thể tìm thấy nó đâu đó ở đây. Tôi
nhầm, đó là ThánhMác. Tôi xin lỗi.

14 Thánh Mác chương thứ 10, và câu—câu hai mươi-…bắt đầu
với câu 21, tôi muốn đọc. Chúng ta hãy lấy câu thứ 17, thì
đúng hơn:

Và khi Ngài đang đi trên đường, có một người chạy lại,
và quỳ xuống trước mặt Ngài, mà hỏi Ngài, nói rằng,
Thưa Thầy Nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng
sự sống đời đời?

Và Chúa Jêsus phán cùng người rằng, Sao ngươi gọi Ta
là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành, và đó là Đức
Chúa Trời.
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Ngươi biết các điều răn, Đừng phạm tội tà dâm, Đừng
giết người, Đừng trộm cắp, Đừng làm chứng dối, Đừng
làm gian dối, Hãy hiếu kính cha mẹ.

Và người trả lời và thưa với Ngài rằng, Lạy Thầy, tôi đã
giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ.

Lúc đó nói…Chúa Jêsus ngó người mà yêu, và phán
cùng người rằng, Ngươi còn thiếumột điều: hãy đi, và bán
hết gia tài mình, và bố thí cho kẻ nghèo, và ngươi chắc sẽ
được của báu ở trên trời: rồi hãy đến, và vác thập tự giá
của ngươi, mà theo Ta.

Và người ấy rầu rĩ về lời đó, và người đi ra rất buồn bã:
vì người có nhiều của cải lắm.

Và cầu xin Chúa ban phước cho việc đọc Lời Ngài.
15 Bây giờ, chúng ta sẽ nói vềmột chủ đề tối nay. Tôimuốn phân
đoạn của tôi là “HãyTheo Ta,” và chủđề của tôi: SựLãnhĐạo.
16 Bây giờ nó thật lạ, nhưng tôi nghĩ có lẽ, hôm nay khi cầu
nguyện…Và tôi đã ở rất lâu, và mỗi tối theo đúng Sứ điệp mà
tôi có, mà Chúa đã ban cho tôi để nói về. Tôi nghĩ tối nay, trong
chương mới này, tôi sẽ tiếp cận nó từ một quan điểm khác. Và
nhiều lần chúng ta đã nói về điều này, được gọi là, “Quan Cai Trị
Trẻ Giàu Có.” Và—và nhiều mục sư truyền đạo ở đây, thưa các
anh em của tôi, chắc chắn đã tiếp cận nó theo nhiều cách khác
nhau. Và tôimuốn cố gắng tiếp cận nó trongmột—một cách khác
tối nay so với những gì tôi từng có, đó là Sự LãnhĐạo.
17 Điều này, hãy nhớ điều này, rằng mỗi người trong chúng ta,
già và trẻ, bước đầu tiên mà anh em từng thực hiện trong đời,
một người nào đó phải dẫn dắt anh em. Đúng thế. Và bước cuối
cùng anh em từng làm, cũng người nào đó sẽ dẫn dắt anh em.
Phải có người nào đó dẫn dắt.
18 Đức Chúa Trời đã ví sánh chúng ta như con chiên. Và nếu
ai biết công việc chăn chiên và bản tính của con chiên, ồ, anh
em biết rằng một con chiên không thể tìm ra lối đi cho mình. Nó
phải được dẫn dắt. Thậm chí trong những chuồng nhốt để làm
thịt, chúng ta thấy người ta đem những con chiên đến đó và nó
được một con dê dẫn vào lò mổ. Con dê dẫn con chiên lên, khi
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đến cuối máng nó nhảy ra, còn chiên đi ngay vào lò mổ thịt. Vì
thế chúng…Chúng ta nhận thấy rằng con chiên không thể tìm ra
lối đi của nó.
19 Tôi nhớmột kinh nghiệmmà tôi đã có với một con chiên, lần
nọ. Tôi là người quản lý khu vực cấm săn bắn ở Indiana, và tôi đã
ở ngoài cánh đồng; và tôi nghe điều gì đó, một tiếng kêu thương
tâm nhất. Và nó là một—một con chiên nhỏ, đã—đã lạc mất mẹ
của nó. Và nó không thể tìm thấy đường đến với mẹ, và chiênmẹ
cũng không thể tìm thấy đường đến với—với con chiên nhỏ. Tôi
đã bế chiên con lên, và nó im lặng nằm dựa đầu vào tôi. Tôi đi
dọc theo đó, tay tôi ôm lấy con chiên nhỏ. Và kêu khóc, và—và tôi
nghe nó. Cách mà nó giúi cái đầu nhỏ bé dựa vào tôi và dường
như nó biết rằng tôi—tôi—tôi sẽ giúp đỡ nó.
20 Tôi nghĩ, “Ôi Vầng Đá Muôn Đời, vì tôi phải nứt ra, nhấc tôi
lên trong vòng tay của Đức Chúa Jêsus, thật hài lòng khi tôi biết
tôi—tôi sẽ đi về Nhà để ở với những người thân yêu của tôi.”
Tôi nghĩ, “Ở cuối cuộc hành trình đời sống tôi, thực sự mang tôi
trong vòng tay của Ngài, Chúa ôi, như thế. Mà tôi biết tôi sẽ được
đưa qua sông lúc đó, nơi đó trên bờ bên kia sẽ không còn đau
khổ và bệnh tật, và các thứ, và tôi sẽ được ở với những người mà
tôi yêu thương.”
21 Nếu anh chị em tìm hiểu thiên nhiên, anh chị em sẽ thấy
điều kỳ diệu trong thiên nhiên. Mọi thứmà tôi—mà tôi nhìn vào,
và Chúa đã tạo ra, Ngài là Tác Giả của thiên nhiên. Thiên nhiên
chuyển động không ngừng nghỉ. Tất cả thiên nhiên xoay chuyển
theo chu kỳ. Anh chị em chú ý, mọi sự…Như tôi đã nói, tôi nghĩ
rằng tối hôm qua, rằng “Thiên nhiên làm chứng về Đức Chúa
Trời.” Nếu anh chị em chưa bao giờ có một quyển Kinh Thánh,
anh chị em có thể nhìn xem thiên nhiên và biết rằng Kinh Thánh
này là Chân Lý.
22 Tôi—tôi đã có đặc ân được đi khắp nơi trên thế giới. Và tôi
đã đọc các giai đoạn khác nhau, và tôi đã thấy các tôn giáo
khác nhau; người Hồi giáo, và tôi đã đọc kinh Koran, và—và đã
thấy những người theo đạo Sikh, đạo Jain, và những người Hồi
giáo, và những người theo đạo Phật, và nhiều thứ đạo khác nữa.
Nhưng tuy nhiên, mỗi một tôn giáo, họ đều có một triết lý và
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một—một—một—sách tín điều và sách luật, và vân vân. Nhưng
Kinh Thánh của chúng ta là Lẽ thật, và Đức Chúa Trời của chúng
ta là Đấng duy nhất đúng; vì mỗi người trong số họ phải hướng
tớimột ngôimộ ở đâu đómà người sáng lập của họ vẫn còn đang
nằm, nhưng Cơ-đốc giáo hướng đếnmột ngôi mộ trống và có thể
sống trong Sự Hiện Diện của Đấng đã được đặt vào trong đó.
Ngài vẫn sống! Đó không phải Đức Chúa Trời đã có, Đó là một
Đức Chúa Trời hiện có. Không phải “Ta đã có” hoặc “Ta sẽ có,”
nhưng “TA HẰNG HỮU.”
23 Và toàn bộ thiên nhiên chuyển dịch không ngừng nghỉ, như
tôi đã nói, nói về các Thời đại Hội thánh của chúng ta (mà chúng
ta có những cuốn sách bây giờ đang được phát hành). Các…Tại
sao tôi lại…về bài viết của tôi về các Thời đại Hội thánh. Và cách
chúng ta có thể nhìn thấy Hội thánh, cách Nó đã được trưởng
thành thể nào, hết thảy hoàn toàn chính xác giống như cả thiên
nhiên vậy.
24 Và chúng ta đã nói chuyện ngày hôm trước về cách mặt trời
mọc vào buổi sáng, nó là một đứa trẻ nhỏ, thật yếu ớt, không có
nhiều sức lực cho nó chút nào. Và khi ngày trôi qua, nó trở nên
mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn. Khoảng tám giờ nó đến trường,
giống nhưmột cậu bé hay cô bé. Và sau đó khoảngmười một giờ
thì nó ra khỏi trường, và nó đã sẵn sàng cho sự phục vụ của—của
nó. Và sau đó cho đến khoảng ba giờ, nó thay đổi, ở tuổi trung
niên cho đến tuổi già. Và rồi chết vào buổi chiều. Đó có phải là
sự kết thúc của mặt trời không? Không. Nó trở lại vào sáng hôm
sau, để làm chứng rằng cómột sự sống, một sự chết, một sự chôn
cất, một sự sống lại. Hiểu không? Hiểu không?
25 Chúng ta nhìn xem cây cối, thể nào chúng di chuyển và điều
gì chúng làm. Trước đây tôi đã ở dưới Kentucky, tôi—tôi thích đi
săn những con sóc, và tôi đã đi xuống đó vàomùa thu năm đó để
đi săn vớimột người bạn của tôi. Và trời…rất khô.
26 Và bất cứ ai đã từng săn sóc xám, đều biết rằng thật khó khăn
như thế nào để nhận ra chúng. Khi mà, những—những chiếc lá,
chỉ một tiếng răng rắc, và ồ, cây Houdini là một nghệ sĩ không
chuyên cứu thoát cho—cho những chú sóc đó, chúng có thể trốn
thoát! Và rồi cố gắng bắn trúng đích ở cự ly ở năm mươi thước,
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bạn phải mất một vài thao tác săn bắn tốt để hiểu được giới hạn
của mình trong một ngày.

27 Vì vậy, ÔngWood, bạn tôi, một—một người Chứng Nhân Giê-
hô-va đã cải đạo, cùng đi với tôi. Và chúng tôi…Anh ấy nói, “Tôi
biếtmột trang trại ở đâynơi cómột người đànông có rất nhiều…”
Chúng tôi gọi chúng ở đó là, “những thung lũng nhỏ.”

28 Bao nhiêu người biết thung lũng nhỏ là gì? Chà, dù sao, anh
em đến từ khu vực nào của Kentucky? Hiểu không? Và đó là quê
nhà của tôi.

29 Giống như ở đây trongmột trong những hội nhánh, cách đây
không lâu; tôi phải nói điều này với Anh Williams và họ, những
người anh em. Họ nói rằng, “Bây giờ chúng ta sẽ đứng và hát
quốc ca—quốc ca.”

30 Và tôi nói, “Vì quê hương Kentucky thân yêu của tôi, xa…”
Không ai tham gia với tôi, vì vậy…Đó là bài hát duy nhất mà tôi
biết. Và vì vậy chúng tôi đã—chúng tôi đã bấy giờ…

31 Được rồi, thưa ông. [Anh Branham được traomột mảnh giấy
ghi chú—Bt.] “Xin cầu nguyện, cho một phụ nữ ở đây bây giờ
đang chảy máu mũi.”

Chúng ta hãy cầu nguyện:

32 Lạy Chúa kính yêu, con cầu xin Ngài, Chúa ôi, Ngài là—là
Đấng Chữa Lành tuyệt vời và con cầu xin ân điển cùng sự thương
xót của Ngài sẽ đụng chạm đến người phụ nữ yêu dấu này ngay
bây giờ và làm dừng sự chảy máu đó. Như một dân sự đang tin
nhóm lại với nhau, quý bà đã đến đây để tận hưởng Lời Chúa
và sự thông công của dân sự, và con cầu xin Ngài, Chúa ôi, xin
quở trách kẻ thù và làm ngưng sự chảy máu. Trong Danh Chúa
Jêsus Christ. A-men. (Và chúng con tin điều đó, chúng con tin
điều đó.)

33 Tiếp tục với câu chuyện nhỏ chỉ để có sự cảm nhận trước khi
chúng ta đi xuống ngay trong vài ghi chúmà tôi đã viết ở đây, và
một số câu Kinh Thánh.

34 Bấy giờ anh ấynói, “Ồ, ông già này, chúng ta sẽ đi đến gặp ông
ta. Ông ta có nhiều thung lũng nhỏ trong chỗ của ông,” anh ấy
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nói, “nhưng ông ấy là một người ngoại đạo.” Anh ấy nói, “Nếu…
Ông ấy gầnnhưnguyền rủa chúng ta nếu chúng ta đi qua đó.”
35 Tôi nói, “Nhưng chúng ta sẽ không săn được con sóc nào ở
đây. Chúng ta đã cắm trại hai tuần.” Và chúng tôi bụi bặm, và râu
ria xồm xoàm trên mặt.
36 Và anh ấy nói, “Thế nào?”

Tôi nói, “Chúng ta hãy đi qua.”
37 Vì vậy, chúng tôi đã đi xuống một vài dặm, khoảng hai mươi
dặm. Tôi đã ở vùng quê dưới đómột lần trước đây, trong ba đêm,
tại một khu cắm trại Giám Lý nơi đã có một số điều tuyệt vời
mà Chúa đã làm, và buổi nhóm chữa lành tuyệt vời giữa những
người Giám Lý. Và sau đó chúng tôi quay trở lại trênmột số ngọn
đồi và những thung lũng nhỏ và những chóp núi. Và anh chị em
chỉ phải biết Kentuckymới có thểhiểuđiềuđó, biết nơi này thuộc
loại địa hình nào để đi vào. Và trong khi quay lại đó chúng tôi
đến một ngôi nhà, và có một cụ già, hai cụ già, ngồi ngoài đó với
chiếc mũ cũ kỹ phủ xuống trên mặt, và—và anh ấy nói, “Ông ta
đấy,” anh nói, “ông ta là người khó tính.” Nói, “Ông ta ghét lời
của ‘thầy giảng,’” anh ấy nói.
38 Vì thế tôi nói, “Thôi, tốt hơn tôi ngồi trong xe hơi, nếu không
chúng ta sẽ không đi săn được gì cả.” Tôi nói, “Anh đi vào và hỏi
ông ấy xem chúng ta có thể đi săn được không.”
39 Vậy anh ấy bước ra và bắt đầu bước vào, anh ấy nói chuyện
với họ. Và ở Kentucky, luôn luôn, anh em biết đấy, đó là “mời
vào,” và vân vân. Và vì vậy anh ấy đi lên đó và nói, “Tôi không
biết chúng tôi có thể đi sănmột lát ở khuvực của ông không ạ.”
40 Ông già đang ngồi đó, khoảng bảy mươi lăm tuổi, thuốc lá
lòng thòng nơi miệng ông, ông nói…nhổ ra, và ông nói, “Anh
tên gì?”

Anh ấy nói, “Tên tôi làWood.”

Ông hỏi, “Anh có quan hệ gì với ông lão Jim mà đã từng
sống…”

Anh ấy nói, “Vâng, tôi là con trai của Jim.” Nói, “Tôi là
Banks. Vâng.”
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41 “Tốt,” ông ấy nói, “ông lão Jim là một người trung thực.” Nói,
“Chắc chắn vậy, xin mời anh.” Ông—ông ấy hỏi tiếp, “Anh đến
một mình à?”

Anh ấy nói, “Không,mục sư của tôi ở ngoài đó.”

Ông ấy nói, “Gì hả?”

Anh ấy nói, “Mục sư của tôi đang ở trong xe,” nói, “anh ấy
đang đi săn với tôi.”
42 Ông ấy nói, “Wood, anh không muốn nói là anh đã quá kém
cỏi cho đến mức anh phải chở theo một thầy giảng với anh bất
cứ nơi nào anh đi chứ?”
43 Vì vậy ông ấy là một nhân vật thô lỗ, già dặn, vì thế tôi nghĩ
tốt hơn là bước ra khỏi xe, anh embiết đấy. Vì vậy, tôi ra ngoài và
đi bộ xung quanh, và ông ấynói, “Ồ, anh là thầy giảng, hả?”
44 Tôi nói, “Vâng, thưa ông.” Ông ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới;
máu sóc, và bụi bặm. Ông ấy nói—ông ấy nói…Tôi nói, “Xin đừng
nhìn tôi như thế.”
45 Ông nói, “Ồ, tôi thích thế.” Ông nói, “Anh biết đấy, tôi muốn
nói với anh vài điều.” Ông nói, “Tôi được cho là người không
tin đạo!”
46 Tôi nói, “Vâng, thưa ông, tôi hiểu điều đó.” Tôi nói, “Tuy
nhiên, tôi không nghĩ phải khoe khoang nhiều về điều đó. Phải
không?”
47 Và ông nói, “Ồ,” ông nói, “tôi không biết.” Ông nói, “Tôi sẽ nói
với anh những gì tôi nghĩ về các anh.”

Tôi nói, “Dạ được.”
48 Ông nói, “Anh đang sủa nhầm cây đấy.” Và bao nhiêu anh chị
em biết điều đó có nghĩa gì không? Hiểu không? Nó có nghĩa đó
là một con chó nói dối, anh em thấy đấy; con gấu trúc không ở
trên đó gì cả, đấy. Ông ấy nói, “Anh đang sủa nhầmcây.”

Tôi nói, “Đó là quan điểm của ông.”
49 Và ông ấy nói, “Tốt,” ông nói, “nhìn xem, ông có thấy cái ống
khói cũ kỹ kia dựng đứng ở trên đó không?”

“Có.”
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50 “Tôi được sinh ra ở đó, cách đây bảy mươi lăm năm.” Và nói,
“Tôi đã sống ngay tại đây trên những ngọn đồi này, xung quanh,
trong suốt ngần ấy năm.” Và nói, “Tôi đã nhìn về phía bầu trời,
tôi đã nhìn ở đây và ở đó, và, chắc chắn, trong tất cả bảy mươi
lămnămnày, tôi đã thấymột thứ trông giống nhưĐức Chúa Trời.
Anh chẳng nghĩ vậy sao?”

51 Tôi nói, “Ồ, điều đó còn tùy vào những gì ông đang nhìn xem,
đấy, hay những gì ông đang tìm kiếm.”

52 Và ông nói, “Ồ,” ông nói, “tôi—tôi chắc chắn không tin cómột
tạo vật như thế. Và tôi nghĩ các anh chỉ đơn giản là những kẻ đi
ra và lừa đảo người ta để lấy tiền của họ và mọi thứ. Và đó là
cách nó diễn ra.”

53 Tôi nói, “Ồ, ông là một công dânMỹ, ông có quyền với những
suy nghĩ của—của riêng ông.”

54 Ông nói, “Cómột gã kia, một lần nọ, mà tôi có nghe đến,” ông
nói, “mà chắc chắn tôi sẽ…Nếu anh ta…Nếu tôi mà nói chuyện
với gã đó,” nói, “tôi sẽ hỏi—hỏi anh ta vài câu.”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông.”

55 Ông nói, “Đó là một thầy giảng, có thể anh biết anh ta.” Nói,
“Anh ta đã tổ chức một buổi nhóm ở Campbellsville này, trước
đây không lâu, tại sân nhà thờ ở đó,một bãi đất cắm trại.” Và ông
nói, “Tôi quên tên anh ta.” Nói, “Anh ấy đến từ Indiana.”

Và—và tôi đã nói, “Ồ? Vâng, thưa ông.”

56 Và AnhWood bắt đầu nói, “Ồ, tôi…” (“Đừng nói điều đó.”) Và
vì vậy anh ấy nói…

Tôi nói, “Anh ấy thì sao?”

57 Ôngấynói, “Ồ,” ôngnói, “một bà già…” (người nàođó) “ở trên
đồi kia…” Nói, “Anh biết đấy, bà ấy sắp chết vì bệnh ung thư.” Và
nói, “Vợ và tôi sẽ lên đó vào buổi sáng để—để thay giường của
bà ấy.” Nói, “Họ thậm chí không thể đỡ bà ta lên cao đủ để đặt
bà ngồi lên cái bô,” nói, “chỉ phải kéo cái tấm trải.” Và nói, “Bà
ấy sắp chết. Bà đã từng đến Louisville, và nói những bác sĩ đã từ
chối bà và nói rằng bà ‘sắp chết.’
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58 “Và chị của bà đi lên dự buổi nhóm đó, và nói, ‘Thầy giảng
kia đang đứng đó trên tòa giảng, nhìn lại trên khán giả và gọi tên
người phụ nữnày, và nói với chị ấy, “Khi nào chị ấy về nhà, chị ấy
lấy một chiếc khăn tay và đặt nó vào túi xách của—của chị ấy.”
Và gọi tên người phụ nữ này ở dưới đây, cách đây hai mươi dặm,
và nói thể nào bà đang bị đau đớn vì bệnh ung thư, tên của bà
là gì, và tất cả những điều liên quan đến bà; nói, “Hãy lấy chiếc
khăn tay đó và đi đặt lên người đàn bà đó,” và nói rằng “bà ấy sẽ
được chữa lành khỏi bệnh ung thư.”’”

59 Và nói, “Họ đến đây vào đêm đó.” Nói, “Thành thật mà nói,
tôi nghe thấy tiếng la hét khủng khiếp nhất ở trên đó. Tôi nghĩ
rằng họ đã có Đội Cứu thế Quân đến làm rúng động trên đỉnh đồi
ở trên đó. Nói, ‘Ồ,’ tôi nói, ‘tôi đoán bà chị đó đã chết.’ Nói, ‘Chúng
tôi sẽ…Ngày mai chúng tôi sẽ đi và lấy xe goòng, và làm thể nào
để đưa bà ta ra con đường chính,’ và nói, ‘để họ có thể đưa bà
ấy đến người lo dịch vụ tang lễ.’ Và nói rằng…Chúng tôi đã đợi.
Không cần phải lên trên đó lúc đêm hômnhư vậy.” Nói, “Khoảng
một dặm mới lên đến ngọn dồi ở đây.” Nói, “Chúng tôi đi lên đó
vào sáng hôm sau, và anhbiết chuyện gì đã xảy ra không?”

Tôi đáp, “Không, thưa ông.”

60 Ông nói, “Bà ấy đang ngồi đó ăn bánh táo rán, và uống cà-
phê, với chồng bà.”

Tôi hỏi, “Ông nói vậy có nghĩa gì?”

Ông nói, “Vâng, thưa ông.”

“Ồ!” Tôi nói. “Này, thưa ông, ông thực sự không muốn nói
điều đó.”

61 Ông ấy nói, “Điều làm tôi khó chịu là điều mà…làm thế nào
mà người đàn ông đó, và chưa bao giờ ở vùng quê này, và biết
điều đó.” Hiểu không?

Và tôi đã nói, “Ồ, ông không tin điều đó.”

Ông ấy nói, “Đó là sự thật.”

Tôi nói, “Ông có tin điều đó không?”Hiểu không?
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62 Ông—ông nói, “Ồ, hãy đi lên ngọn đồi kia, tôi có thể chứng
minh điều đó cho anh.” Bây giờ ông ta đang giảng trở lại cho tôi,
anh chị em thấy đấy.
63 Vì vậy tôi—tôi đã nói, “Ừm-ừm.” Tôi hái một quả táo, và—và
tôi đã nói, “Tôi có thể có một trong những quả táo này không?”
Và tôi đã xoa nó lên quần áo củamình.
64 Ông nói, “Ồ, cái áo jaket màu vàng của anh đang ngốn hết
nó, tôi nghĩ anh có thể có một quả.” Và sau đó…Và bây giờ tôi
nói, “Tốt,…” Tôi—tôi cắn…cắn vào nó, và tôi nói, “Đó là một quả
táo ngon.”
65 Ông nói, “Ồ, vâng.” Nói, “Anh biết điều gì không? Tôi đã trồng
cây táo ở đằng kia, ồ, bốnmươi nămrồi, hay gầnnhưvậy.”

Tôi nói, “Ồ, thật vậy à?”

“Vâng, thưa anh.”
66 Và tôi đã nói, “Vâng, vàmỗi năm…” Tôi nói, “Tôi để ý chúng ta
chưa có sương giá, trời vào đầu tháng Tám.” Và tôi nói, “Những
chiếc lá kia đang rụng xuống khỏi cây.”
67 “Vâng, thưa anh. Điều đó đúng, nó đang rụng. Tin rằng chúng
tôi sẽ cómộtmùa sớm vào lần này.”
68 Tôi nói, “Vâng, thưa ông.” Đã thay đổi đề tài, đấy. Và ông nói…
Tôi nói, “Ồ, ông biết đấy, thật là lạ,” tôi nói, “làm thế nào nhựa
cây đi ra khỏi cái cây đó.” Tôi nói, “Và chúng rụng lá, và tuy
nhiên không có…chúng—chúng đã không có sương giá để giết
chết chiếc lá.”
69 Và ông ấy nói, “Ồ,” ông nói, “điều đó liên quan gì đến những
gì chúng ta đang nói đến?”
70 Và tôi đã nói, “À, tôi—tôi chỉ tự hỏi.” (Anh chị em biết, mẹ
luôn nói, “Hãy cho con bò đủ dây thừng và nó sẽ tự treo cổ,
anh chị em biết đấy.” Vì vậy tôi chỉ cho ông ấy rất nhiều sợi
dây thừng.)
71 Vì vậy ông ấy tiếp tục đi ra ngoài, và ông nói, “À, vâng, điều
đó có liên quan gì với nó?”
72 Tôi nói, “Ông biết đấy, Đức Chúa Trời đã làm nên những trái
táo, và ông tận hưởng những trái táo và những chiếc lá đó, và
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ông ngồi ở trong—trong bóng râm của nó và vân vân. Nó rụng
lá vào mùa thu của năm và,” tôi nói, “rồi lại mang đến những
trái táo và với những chiếc lá khác.”

73 Và ông nói, “Ồ, đó chỉ là tự nhiên. Thấy đó, đó chỉ là tự
nhiên thôi.”

74 Tôi nói, “Ồ, tất nhiên, đó là tự nhiên.” Tôi nói, “Đó là tự nhiên,
nhưng có một Đấng nào đó phải điều khiển thiên nhiên.” Xem
đấy, tôi…ông ấy nói…“Bây giờ ông hãy nói cho tôi điều gì làm
điều đó?”

75 Và ông ấy nói, “Ồ, điều đó chỉ là—chỉ là tự nhiên một cách
tự nhiên.”

76 Tôi nói, “Aimà có thể bảo chiếc lá nhỏkia rụngbây giờ, và…?”
Tôi nói, “Bây giờ, lý do mà lá rụng, đó là vì nhựa cây đi xuống rễ.
Và điều gì sẽ xảy ra nếunhựa cây đó ở lại trên cây quamùađông?
Chuyện gì sẽ xảy ra?”

77 Nói, “Nó sẽ giết chết cây.”

78 “Tốt,” tôi nói, “vậy thì, trí thông minh nào vận hành nhựa
cây đó đi xuống vào tận gốc rễ, nói, ‘Hãy ra khỏi đây bây giờ,
mùa thu của năm đang đến, hãy đi xuống rễ và ẩn mình’? Và
ở sâu trong rễ như một nấm mồ; và rồi mùa xuân năm sau lại
mọc lên, mang lên những trái táo nữa, sanh ra nhiều lá và nhiều
thứ hơn.”

79 Ông ấy nói, “Đó chỉ là tự nhiên, trời làm điều đó.” Nói, “Thời
tiết! Sự thay đổi, anh biết đấy, đến vàomùa thu.”

80 Tôi đã nói, “Đặt một xô nước trên cột trụ ngoài đó, và xem
liệu nó có tự nhiên chảy xuống dưới cùng của cột trụ vàmang nó
trở lên lạimột lần nữa không. Thấy không?”Hiểu không?

“Ồ,” ông nói, “anh có thể có điều gì đó thôi.”

Tôi nói, “Hãynghĩ về điều đó trong khi chúng tôi đi săn.”

Và ông ấynói, “Tốt,” và ôngnói, “sănnơi nào anhmuốn.”

81 Và tôi nói, “Khi tôi quay lại, nếu ông sẽ cho tôi biết trí thông
minh nào vận hành nhựa sống đó ra khỏi cây đó xuống rễ, để ở
suốt mùa đông và trở lại vào mùa đông năm sau, tôi sẽ nói với
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ông rằng đó cũng chính là Trí ThôngMinh đã nói với tôi về người
phụ nữ ở trên đó.”

Nói, “Đã nói với anh à?”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông.”

Ông nói, “Anh không phải là thầy giảng đómà!”

Tôi nói, “Ôngmuốn được biết tên ông ta không?”

Nói, “Vâng.”

Tôi nói, “Branham?”

Ông nói, “Đó chính là ông ta.”

Tôi nói, “Đúng—đúng vậy.” Thấy không?
82 Và anh chị em biết điều gì không? Tôi đã hướng dẫn ông lão
này đến với Đấng Christ, ngay tại đó với chính lời làm chứng
của ông.
83 Và một năm sau tôi xuống đó và kéo một chiếc hơi (có bằng
lái của Indiana) trong sân. Họ đã chuyển đi, ông ấy đã chết. Và
vậy nên khi tôi trở lại, bà vợ của ông đứng đó mắng tôi; tôi
nghĩ tôi đã được phép đi săn. Và bà ta đi ra, bà nói, “Anh không
biết đọc à?”
84 Tôi nói, “Biết, thưa bà.”

Bà nói, “Anh không nhìn thấy những bảng hiệu đó à ‘Cấm
Săn Bắn!’?”
85 Tôi nói, “Vâng, thưa bà, nhưng,” tôi nói, “tôi—tôi đã
được phép.”
86 “Anh không được phép!” bà nói. Và nói, “Chúng tôi đã trông
coi chỗ—chỗ này từ nhiều năm rồi.”
87 Tôi nói, “Ồ, thưa chị, tôi—tôi đã sai rồi, tôi xin lỗi.”
88 Và nói, “Không xin lỗi gì cả! Có giấy phép Indiana ở trên đó,
và sắp đặt ở đây, các anh là những người bạo gan nhất!”

Tôi nói, “Tôi có thể giải thích nó không?” Tôi đã nói…

Bà ấy, “Ai cho phép anh?”
89 Tôi nói, “Tôi không biết chỉ…” Tôi đã nói, “Đó là một người
đàn ông lớn tuổi đang ngồi ngoài đó trên hiên, khi tôi xuống đây
vàonămngoái, và chúng tôi nói vềĐứcChúaTrời.”Hiểu không?
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Và bà ấy đã nhìn, bà ấy nói, “Anh có phải là Anh Branham
không?”

Và tôi nói, “Vâng, thưa bà.”
90 Bà nói, “Tha thứ cho tôi. Tôi đã không biết anh là ai.” Bà nói,
“Tôi muốn kể cho anh nghe về lời làm chứng của ông ấy. Lúc
ông ấy đang hấp hối, ông đã đưa tay lên và ngợi khen Đức Chúa
Trời.” Nói, “Ông đã chết trong đức tin Cơ-đốc, và được mang đi
đến với Đức Chúa Trời.” Hiểu không?
91 “Nếu họ nín lặng, thì đá sẽ lập tức kêu lên.” Có điều gì đó
trong thiên nhiên.
92 Hãy nhìn những con chim, hãy xemnhững động vật, xemxét
mọi thứ, và anh chị emhãy nhìn thiên nhiên.
93 Xem một con chim bồ câu nhỏ nó bay thể nào. Thật là một
loài chim thật khác biệt, đấy. Nó—nó không có túi mật nào, nó
không thể ăn những thức ăn mà con quạ có thể ăn. Hiểu không?
Nó không có mật trong nó. Nó không cần phải tắm trong—
trong—trong nước, bởi vì nó có điều gì đó ở bên trong của nó;
điều đó tẩy sạchnó từbên trong rangoài, anh chị em thấyđấy.
94 Đó là cách Cơ-đốc nhân có. Đó là cách Đức Chúa Trời tượng
trưng cho chính Ngài, trong một—trong một—trong một chim
bồ câu. Hãy xem, bởi vì…và…Chúa Jêsus được biểu thị như một
Chiên Con. Luôn luôn ở trong thiên nhiên anh chị em sẽ tìm thấy
Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ví sánh chúng ta như chiên cần
phải được chăn dắt. Anh chị em có từng lưu ý điều đó không, tôi
đã giảng một bài về điều đó cách đây đã lâu? Rằng Chim Bồ Câu
giáng xuống trên Chiên Con, để dẫn dắt Chiên Con, và Nó đã dẫn
Ngài đến hàng làm thịt. Chim—chim—chim Bồ Câu! Bây giờ, nếu
Chiên Con đó…Chim Bồ Câu đó không thể giáng xuống trên bất
cứ loại động vật nào khác, bởi vì cả hai đều phải có cùng bản
chất. Hiểu không? Nếu Bồ Câu đậu trên một chó sói, và chó sẽ
khịtmũi hay gầm gừ, Bồ Câu ắt sẽ cất cánhNó.
95 Ồ, bây giờ cũng một thể ấy. Và những cách xấu xa của chúng
ta, Đức Thánh Linh chỉ cất cánh Ngài và bay đi. Phải có cùngmột
bản chất. Chim của các từng Trời, bồ câu; động vật nhu mì nhất
trên đất, chiên con; chúng có thể ở với nhau. Và khi Đức Thánh
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Linh đến trên chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những
tạo vật mới, thì Ngài có thể dẫn dắt chúng ta. Nhưng chúng ta cố
gắng sống đời sống cũ giống như vậy, nó sẽ không hiệu quả! Nó
sẽ thật sự không hoạt động.
96 Bây giờ, bước đầu tiên anh chị em có lẽ đã từng nhận trong
đời sống củamình, nói về sự lãnh đạo, có lẽ là đôi bàn tay của bà
mẹ già tử tế nào đó. Bàn tay của họ có thể vẫn tối hôm nay, đang
ở tại một nghĩa trang nào đó, nhưng đó là bàn tay đã hướng dẫn
anh chị em thực hiện bước đầu tiên.
97 Rồi sau khi mẹ dạy anh em cách đi bộ, và anh em bước được
vài bước rồi ngã xuống, và đứng dậy, và anh em nghĩ rằng mình
đang làm những điều kỳ diệu, rồi bà chuyển anh em sang cho cô
giáo ở trường. Và rồi cô ấy bắt đầu hướng dẫn anh chị em đến
với nền giáo dục; về cách thức và những gì anh chị em phải làm,
và cách anh chị emphải học, và—và đại loại như vậy.
98 Rồi sau khi giáo viên của trường kết thúc sự dạy dỗ với anh
chị em, thì anh chị em trở về, cha tiếp tục dẫn dắt anh chị em.
Rồi khi người cha của anh em dẫn dắt, có thể ông ta dạy cho anh
em việc kinh doanh; làm thế nào để trở nênmột nhà kinh doanh
thành đạt, làm sao để làm những điều đúng đắn. Mẹ của chị em
dạy làm sao để trở nên người nội trợ, cách nấu ăn, và đại loại
như vậy.
99 Rồi sau khi anh chị emhọc xong, lúc nàymục sư hay linhmục
của anh chị em sẽ lãnh đạo anh chị em.
100 Nhưng bây giờ ai là người dẫn dắt anh chị em? Đó là câu hỏi
bây giờ. Bây giờ, tất cả chúng ta đều được dẫn dắt bởi điều gì đó
tối nay. Chúng ta phải được. Chúng ta được dẫn dắt. Để ý!
101 Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào người bạn trẻ này…điều gì đã
ảnh hưởng đến anh ấy. Hãy nhìn vào…doanh nhân trẻ này mà
chúng tôi sẽ gọi anh ta, bởi vì anh ta là một doanh nhân. Anh
ta là một người rất thành công. Chúng ta hãy xem những người
lãnh đạo của anh ta.
102 Có lẽ, trước tiên, mẹ anh ấy đã dạy anh ấy khi còn là một cậu
bé những điềumà anh ấy nên làm. Cha anh ấy đã làm cho anh ấy
thành công rực rỡ như vậy, và có thể để lại cho anh tamột—để lại
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cho anh ta một cơ nghiệp, bởi vì chính ông là một người cai trị;
có lẽ cha anh ấy đã mất, vì vậy anh ấy là một—một doanh nhân.
Anh ấy là một…Ngày hôm nay, chúng ta hãy gọi anh ấy như một
doanh nhân Cơ-đốc; hoặc, anh ấy là một nhà kinh doanh ngoan
đạo, tôi nghĩ đó sẽ là trích dẫn tốt nhất.

103 Người thanh niên này rất sùng đạo, anh ta không phải là kẻ
không theo đạo chút nào. Và anh đã được mẹ dạy cho cách làm
đúng đắn, cách đi đứng, cách ănmặc cho bản thân. Anh đã nhận
được sự dạy dỗ của người cha, làm ăn kinh doanh lớn, và làm thể
nào để trở nên một người thành công; và sự nghiệp kinh doanh
của ông đã thành công. Và người cha và người mẹ cũng từng
được nuôi dưỡng trong giáo hội, đã chỉ dẫn anh ta đến với thầy
tế lễ. Và thầy tế lễ đã làm cho anh trở thành một người thực sự
ngoan đạo. Do đó anh ta là một người có văn hóa tốt, anh là một
thanh niên với tính cách tốt.

104 Nếu Chúa Jêsus Christ nhìn anh ta và yêu mến anh ta, thì có
điều gì đó về chàng trai này là chân thật. Đúng. Vì Kinh Thánh
nói ở đây, chúng ta thấy trong Mác, “Và Chúa Jêsus ngó người,
mà yêu.” Vâng, “Chúa Jêsus ngó người, đã yêu người.” Vì vậy cho
nên phải có một cái gì đó thực sự nổi bật về người trẻ tuổi này.
Anh ta làmột…có phẩm chất tốt, và được xếp loại hạnh kiểm tốt.
Anh ta là một người được nuôi dạy đúng cách; thông minh, trí
thức, hiểu biết, thành công trong kinh doanh, vàmột người sùng
đạo. Anh ấy có rất nhiều đặc điểm tốt nổi bật, đến nỗi nó đã thu
hút sự chú ý của Chúa Jêsus Christ Đấng Cứu Rỗi. Nhưng khi anh
phải đối đầu, trong lúc đang thành công trong tất cả những điều
khác này…

105 Không phải anh đã làm điều gì sai; anh là một người hoàn
toàn đúng, được định hình đúng, thôngminh, giáo dục tốt, thành
công, anh ta thôngminh, một doanh nhân tốt, có lẽ anh thuộc về
một nhóm thương gia nào đó ở xứPalestine. Có lẽ anh ta thuộc về
một nhóm thông công của những doanh nhân giống như chúng
ta ở đây tối hôm nay, không nghi ngờ gì về điều này, bởi vì doanh
nhân luôn có những mối thông công với nhau, cùng cộng tác
với nhau.
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106 Bởi vì giống như “những con chim có cùng một bộ lông,” họ
có những điều để nói về. Và nếu điều này…Những người sùng
đạo, họ không muốn nói về người cứ chạy đến quán rượu và…
tất cả họ với nhau, bởi vì họ không có những điểm chung. Chúng
ta có những điểm chung. Vì vậy những Cơ-đốc nhân có những
điểm chung với những Cơ-đốc nhân; tội nhân có những điểm
chung với—với tội nhân; và—và xã hội, và bất kể họ là gì, họ
đều có những điểm chung. Và chàng trai trẻ này có lẽ thuộc về
một—mộtmối quan hệ thông công củamột thương gia.

107 Và anh ta là một người sùng đạo hết cỡ, bởi vì Chúa Jêsus đã
hỏi anh ta ở đây, anh nói, “Tôi đã giữ mọi điều răn này, đã tuân
giữ tất cả điều đó từ khi tôi còn nhỏ.” Đúng thế.

108 Thấy đó, anh ta đã được nuôi dạy đúng đắn, được dạy dỗ tốt,
và mọi thứ. Nhưng khi anh ta đối đầu với ý—ý nghĩ về Sự sống
Đời đời…Bây giờ tôimuốn anh chị em lưu ý, với tất cả những tính
cách mà anh ta có, anh ta vẫn biết mình không sở hữu Sự sống
Đời đời.

109 Bây giờ, tất cả những hội của chúng ta, giáo hội của chúng
ta, quyền thuộc viên của chúng ta và những điều mà chúng ta
rất yêu quý, xã hội Hoa Kỳ của chúng ta, và mọi thứ đều rất ổn,
không có gì phải nói chống lại điều đó. Và xã hội của các Doanh
nhân Cơ-đốc của chúng ta ở đây, là một điều tuyệt vời, đó là một
cánh cửa rộng mở cho tôi để…về những suy nghĩ phi giáo phái
của tôi rằng “chúng ta là những Cơ-đốc nhân.”

110 Không một ai (không một giáo phái nào) có thể tuyên bố
chúng ta, một Cơ-đốc nhân chân thật, bởi vì anh em thuộc về
Đức Chúa Trời. Các giáo phái là do con người tạo ra, còn Cơ-đốc
giáo được Thiên đàng sai đến. Nhưng trong tất cả những thứ
mà chúng ta có, tốt như chúng có, cũng tốt khi chúng ta đến với
nhau, và cũng tốt đẹp như những buổi nhóm chúng ta có, và sự
hiểu biết xã hội mà chúng ta có, tuy nhiên, mỗi người chúng ta
đều phải đối mặt với Sự sống Đời đời. Và cho dù chúng ta đã kinh
doanh thành công như thế nào, chúng ta đã thành công như thế
nào, và chúng ta làmột thành viên tuyệt vời của giáo hội như thế
nào đi nữa, và cách chúng ta làmviệc, cách chúng tôi cố gắng làm
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đúng thế nào, tuy nhiên, nếu điều đó không được thực hiện đúng
cách, thì đó là sự thờ phượngĐức Chúa Trời vô ích.

111 Chúa Jêsus cũng đã xếp loại điều đó như vậy, như tôi dừng
lại ở đây một lát. Ngài đã phán, “Ngươi thờ phượng Ta cách vô
ích, dạy dỗ giáo lý theo những luật lệ của con người.” Bây giờ hãy
suy nghĩ! Một sự thờ phượng chân thành, trung thực (với lòng
thành của anh em) đối với Đức Chúa Trời, và vẫn là vô ích! Điều
đó đã bắt đầu với cách mà Ca-in, trong vườn Ê-đen. Thờ phượng
chân thành, nhưng bị từ chối! Rất sốt sắng, vẫn bị chối từ!

112 Tại Shreveport tuần trước, tuần trước nữa, trong một buổi
nhóm của các Doanh Nhân, vào một bữa điểm tâm ở đó có vài
trăm người nhóm nhau lại, tôi đã mất hai tiếng rưỡi để nói về:
Hầu Việc Chúa Mà Không Theo Ý Muốn Của Đức Chúa Trời. Bây
giờ, điều đó nghe có vẻ lạ, nhưng chúng ta phải tự áp đặt đường
lối của mình vào kênh sắm sẵn của Đức Chúa Trời và đường lối
của Đức Chúa Trời về việc làm điều đó. Cho dù chúng ta nghĩ
điều đó là đúng đến đâu, thì điều đó cũng phải theo Lời Chúa
nếu không điều đó là vô ích. Ca-in đã thờ phượng, nhưng đã
không theo Lời của Chúa. Những người Pha-ri-si đã thờ phượng,
nhưng không theo Lời của Chúa. Và trong sứ điệp đặc biệt này
với những ThươngGia, tôi đã giảng về vấn đề này.

113 Đa-vít, ông đã muốn hầu việc Chúa, và ông đã làm đúng
những gì ông nói. Ông nói, “Có đúng cho hòm của Chúa để ở
dưới đó không? Chúng ta hãy thỉnh nó lên đây.” Trong những
ngày của vua, vị vua trước khi ông kế ngôi. Ông nói, “Thật là
không đúng. Người ta chưa bao giờ cầu vấn Đức Chúa Trời trước
hòm giao ước, nhưng chúng ta phải làm điều đó.” Vậy thì, điều
đó đúng, điều họ nên làm. Ông nói, “Chúng ta nên đi đến thỉnh
hòm giao ước về, và chúng ta có thể cầu vấn Chúa.” Và đúng vậy,
nó đã ở dưới xứ khác. Nói, “Chúng ta phải đưa nó lên đây. Hãy
lấy nó lên đây và đặt nó trong nhà của chúng ta ở đây, và thờ
phượng Chúa.”

114 Bây giờ để ý ông đã đi vào con đường sai lầm để làm điều đó.
Ông đã hội ý những quan tướng năm mươi quân và hàng trăm
quân và hàng ngàn quân. Tất cả họ đều được tham khảo ý kiến,
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mỗi một người. Xem như đó là ý muốn của Chúa, trông có vẻ
như, hay đó là—là Lời của Chúa.

115 Lời của Chúa, đôi khi anh chị em phải đặt Nó vào đúng chỗ
của Nó nếu không thì không phải là Ý của Chúa. Hiểu không?
Bây giờ hãy để điều đó ngấm sâu và anh chị em sẽ có một—một
khái niệm tổng quát về những gì tôi đang cố gắng nói.

116 Tôi không muốn hội thánh rơi vào những bước mà anh chị
em đã thấy ở Anh quốc: những người đàn ông để tóc dài, và tô
vẽ mặt, và bại hoại. Chúng ta không muốn có điều đó! Cho dù
nghe như mộ đạo thể nào, và Elvis Presley có thể hát những bài
hát mộ đạo ra sao, anh ta vẫn là một con quỷ. Và tôi không đoán
xét, nhưng “Bởi những bông trái của họ các ngươi biết họ thể
nào.” Hiểu không? Anh ta là một tín đồ Ngũ Tuần, nhưng điều
đó không có chút gì quan trọng. Xem đấy, bông trái của anh chị
em cho thấy anh chị em là gì.

117 Cho dù Thánh Linh có giáng trên người đó hay không, anh ta
có thể nói tiếng lạ, anh ta có thể ca hát, anh ta có thể chữa lành
người đau, và Chúa Jêsus đã phán, “Trong ngày đó nhiều người
trong bọn họ sẽ đến cùng Ta, và nói rằng, ‘Lạy Chúa, há chẳng
phải con đã làm điều này và điều kia?’ Và Ta sẽ nói với họ, ‘Hãy
lui ra khỏi Ta, hỡi kẻ đã làm ác kia, Ta chưa từng biết ngươi bao
giờ.’” Hiểu không?

118 Chúng ta phải là những Cơ-đốc nhân thật, chân chính, và
cách duy nhất chúng ta có thể làm là đối mặt với câu hỏi ở đây
về “Sự sống Đời đời.”

119 Chỉ có một hình thức duy nhất của Sự sống Đời đời, và điều
đó đến từ Đức Chúa Trời. Và Ngài đã định trước mọi tạo vật mà
ắt sẽ có Nó. Giống như anh chị em mang gien di truyền của cha
mình, anh chị em là một gien trong Đức Chúa Trời; một trong
những thuộc tính củaNgài để bắt đầu, hoặc anh em sẽ không bao
giờ Ở đó. Anh chị em được tạo ra trong tử cung củamẹmình; cha
anh chị em không biết anh chị em, anh chị em đã ở trong lòng
ông. Và khi anh chị em được tạo nên trong tử cung của người
mẹ, thì anh chị em trở nên một con người và được tạo nên theo
hình ảnh của cha mình, bây giờ anh chị em có thể thông công
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với ông. Và cũng giống như vậy đối với Đức Chúa Trời, nếu anh
chị em có Sự sống Đời đời.
120 Sự sống mà anh chị em đang có, là sự sống thiên nhiên, sự
sống vật lý, sự sống đó đến bởi người cha của mình. Và cách duy
nhất để anh chị em có thể được sinh lại, là cách duy nhất, đó là
phải được sinh từ Cha Thiên Thượng của anh chị em, các thuộc
tính của Ngài. “Tất cả những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến cùng
Ta.” Hiểu không?
121 Anh chị em đang có mặt ở đây bởi vì tên của anh chị em
đã được ghi vào trong Sách Sự Sống của Chiên Con thậm chí từ
trước khi sáng thế. Điều đó hoàn toàn đúng. Anh chị em mang
một gien, gien di truyền thuộc linh của Cha Thiên Thượng của
anh chị em,một phần của Lời Đức Chúa Trời. Điều đó là vậy, như
tôi đã nói, thế thì anh chị em đã được ở với Chúa Jêsus khi Ngài
đã ở đây bởi vì Ngài đã là Lời: anh chị em đã chịu khổ với Ngài,
đã cùng chết với Ngài, cùng chịu chôn với Ngài, và đã sống lại với
Ngài, và bây giờ được đồngngồi tại các nơi trên trời trongNgài!
122 Để ý, Đa-vít đã nghĩ rằng mọi việc đều tốt dẹp, và ông hỏi
ý kiến tất cả những người này, và họ bắt đầu nhảy múa và la
lớn và hét. Họ đã có những cảm xúc cuồng nhiệt ở đó, nhưng
điều đó vẫn không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc
đi xuống thỉnh Lời Đức Chúa Trời trở về với nhà của Đức Chúa
Trời. Nhưng, anh chị em thấy, Đức Chúa Trời luôn luôn (trong
mọi thời đại) làm việc qua một cách. Quyết định đầu tiên của
Ngài cũng là quyết định duy nhất của Ngài, bởi vì Ngài trọn vẹn
trong những quyết định của Ngài. Ngài không bao giờ làm điều
gì ngoài điều mà lúc đầu Ngài đã bày tỏ cho những tôi tớ, là các
đấng tiên tri của Ngài. Điều đó chính xác.
123 Đó là lý do tại sao đây, thời đại hội thánh mà chúng ta đang
sống, không có giáo hội nào, không phải Giám Lý, Báp-tít, Ngũ
Tuần, hoặc thứ gì khác, có thể đưa Hội thánh này trở thành Cô
Dâu. Điều đó sẽ là sự trả lời của Ma-la-chi 4, vì Đức Chúa Trời sai
đến một tiên tri để bày tỏ, bởi vì đây là cách duy nhất. Những
giáo hội của chúng ta chia bè phái và làm cho vấn đề trở nên lộn
xộn và hỗn độn, giống như họ đã luôn như vậy, và Đức Chúa Trời
luôn sai đến các nhà tiên tri.
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124 Và đã có Na-than đứng trên đất, một tiên tri được xác nhận
trướcmặtĐứcChúaTrời, và ông thậmchí khôngđược cầu vấn.

125 Và họ đã đi xuống ở đó và đã gây nên cái chết của một người
thật thà, và vân vân, vì đã nắm lấy hòm giao ước. Thay vì đặt nó
lên vai của những người Lê-vi, để khiêng đi, họ đặt lên xe bò để
kéo nó. Hoàn toàn làm lộn xộn lên!

126 Anh chị em thấy, nếu anh chị em không đi theo ý—ý muốn
của Đức Chúa Trời, và phương cách mà Đức Chúa Trời đã ban
cho chúng ta để hành động, họ luôn làm cho Nó rối tung lên
và đưa Nó vào một tổ chức, giáo phái nào đó, sứ điệp nào đó,
và anh em hành động như thế. Hiểu không? Nó luôn được thực
hiện theo cách đó.

127 Đó cũng là điều mà chàng trai này đã phải đối mặt. Anh ta
đã bước vào; anh ta đã làmột—một—một thành viên có lẽ thuộc
dòng Pha-ri-si hoặc dòng Sa-đu-sê, hay cấp bậc lớn nào đó trong
thời ấy. Anh ta đã ngoan đạo hết sức. Anh nói, “Tôi đã giữ mọi
điều răn nầy mà tôi được dạy, từ khi còn nhỏ.” Thấy chưa? Chúa
Jêsus yêu mến anh ta vì điều đó. Nhưng anh ta từ chối được dẫn
dắt, anh ta từ chối tiếp nhận sự lãnh đạo thật là Chúa Jêsus Christ
ban cho anh Sự sống Đời đời.

128 Chú ý, anh ấy đã tin rằng có điều gì đó khác với những gì anh
ấy có, nếu không anh ấy sẽ không bao giờ nói, “Lạy Thầy Nhân
Lành, tôi phải làm gì bây giờ?”

129 Thấy đó, anh ta muốn tự mình làm điều gì đó. Đó là cách
chúng ta làm, chúng ta muốn tự mình làm điều gì đó. Sự Ban
Cho của Đức Chúa Trời là một sự ban cho cách nhưng không.
Đức Chúa Trời ban Nó cho anh chị em, anh chị em không cần
làm gì cho Nó cả. Ngài đã định trước Điều đó cho anh chị em, và
anh chị em sẽ nhận được Điều đó. Hiểu không?

130 Chú ý, anh ta biết Nó ở đó. Anh ta tin vào Nó và muốn có Nó.
Nhưng khi anh đối mặt với việc anh phải làm như thế nào, nó
khác hẳn với nghi thức của anh. Nó khác biệt. Anh ta có thể giữ
tiền của mình và thuộc về giáo hội mà anh ta là thuộc viên, và
vân vân. Nhưng Chúa Jêsus biết điều đó, và biết rằng anh đã tích
trữ những đồng tiền này, và Ngài phán, “Hãy đi bán hết gia tài
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ngươi có, và cho nó cho kẻ nghèo. Và hãy đến, vác thập tự giá
của ngươi và theo Ta, và ngươi sẽ có kho báu trên Thiên đàng.”
Nhưng anh ta không thể làm được điều đó.
131 Những nhà lãnh đạo khácmà anh từng có trong những ngày
thanh xuân củamình, đã có ảnh hưởng như vậy đối với anh đến
nỗi anh đã từ chối tiếp nhận Con Đường sắm sẵn của Đức Chúa
Trời, đó là Chúa Jêsus Christ; Đấng duy nhất nắm giữ Sự sốngĐời
đời, Đấng duy nhất có thể ban cho anh chị em Điều đó. Không
hội thánh có thể ban cho anh chị em Sự sống Đời đời; không phải
người hàng xóm của anh chị em; không phải mục sư của anh chị
em; khôngphải linhmục của anh chị em; khôngphải tín điều của
anh chị em; duy chỉ Chúa Jêsus Christ, chính Ngàimới có thể ban
Sự sống Đời đời cho anh chị em. Ngài là…
132 Cho dù anh chị em tốt như thế nào, hãy bỏ những gì anh chị
em đang làm, những điều anh chị em bắt đầu làm, anh chị em
phải tiếp nhận Thân vị của Đức Chúa Jêsus Christ. Và khi anh chị
em làm điều đó, Ngài là Lời, và rồi đời sống của anh chị em thích
ứng ngay trong Lời và Nó bày tỏ chính Nó ra cho thời đại nàymà
anh chị em đang sống.
133 Nô-ê phải làmđiều đó để Lời được thể hiện trong thời đại của
ông. Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếuMôi-se đi cùng, nói, “Chúng tôi
biết những gì Nô-ê đã làm, chúng tôi sẽ nghe lời Nô-ê. Chúng tôi
sẽ làm điều đó giống như cách Nô-ê đã làm. Chúng tôi sẽ đóng
một—một con tàu và thả trôi xuống Sông Nin, và đi ra khỏi Ai
Cập”? Ồ, điều đó sẽ không có tác dụng. Thấy đó, điều đó là dành
cho thời đại khác.
134 Chúa Jêsus không thể đến với sứ điệp của Môi-se; Luther
không thể đến với sứ điệp Công giáo; Wesley không thể đến với
sứ điệp của Luther; Ngũ Tuần không thể đến với sứ điệp của thời
Wesley. Và Cô Dâu không thể được hình thành trong giáo phái
Ngũ Tuần, thật sự không thể làm điều đó. Và điều đó hoàn toàn
đúng. Cô đã thu xếp và đi ra khỏi nơi này, và cô ở đó, giống như
những người còn lại. Đó chỉ là vỏ trấu. Giống như sự sống trỗi
lên vượt qua sự…Hiểu không?
135 Nhà văn nọ, như tôi đã nói buổi tối kia, tác giả đó mà đã viết
ra cuốn sách này…Không phải vì anh ta chỉ trích tôi rất tồi tệ,
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bảo tôi là “một con quỷ, nếu có điều như vậy.” Vì vậy anh ta nói
rằng anh ta không tin vào Đức Chúa Trời. Anh ta nói, “Đức Chúa
Trời mà có thể khoanh tay ngồi xem những người tử đạo, qua
những thời kỳ đầu, và tuyên bố có quyền mở Biển Đỏ, và để phụ
nữ và trẻ em bị sư tử, và vân vân, xé thành từng mảnh, rồi nói
Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương.” Nói, “Không có một tạo vật
nào như vậy.” Thấy đó, anh chàng đó, không có sự thần cảm về
Lời, không nhìn thấy Nó.

136 Hạt lúa mì đầu tiên, Chàng Rể, phải rơi xuống đất để sống
lại. Cô Dâu đầu tiên cũng được sinh ra ở Lễ Ngũ Tuần phải đi vào
những Thời đại Đen tối giống như bất kỳ hạt giống nào khác, bị
chôn đi. Họ đã phải chết. Họ phải làm điều đó. Nhưng nó lại bắt
đầu nảymầm ở Luther, trong cuộc cải chánh đầu tiên. Nó không
giống như hạt giống đã đi vào, nhưng đó là Ánh sáng của thời
đó. Cái cuống sau đó đi vào tua, Wesley. Và từ cái tua nó đã đi
vào Ngũ Tuần, vỏ trấu.

137 Khi anh chị em nhìn vào lúamì, khi nó được hình thành, hạt
lúa mì, một người trồng lúa mì, anh chị em đi ra ngoài và nhìn
thấy hạt lúa mì đó được hình thành trong đó, nó trông giống hệt
hạt. Nhưng nếu anh em lấy một cái nhíp và đặt xuống và lấy lúa
mì đó và mở nó ra, thì chẳng có hạt nào ở đó cả. Nó chỉ là vỏ
trấu. Và rồi điều gì nữa? Nó—nó được hình thành để bảo vệ hạt.
Hiểu không? Và sau đó, điều đầu tiên anh em biết, sự sống đã rời
cuống—cuống—cuống để đi vào tua; rời tua đi vào vỏ trấu; nó
rời vỏ trấu và trở nên lúa mì. Ba giai đoạn, đấy, của nó. Và sau
đó tạo thành Lúa mì bên ngoài của ba giai đoạn (Luther, Wesley,
NgũTuần). Hoàn toàn chínhxác. Thấyđó, khôngnghi ngờ gì nữa.
Anh em không thể làm gián đoạn thiên nhiên.

138 Bây giờ hãy nhìn xem, cứ ba năm một lần sau khi một Sứ
điệp được ban đến từ Đức Chúa Trời, họ lập tổ chức. Sứ điệp này
đã được hai mươi năm, mà không hề có tổ chức. Nó sẽ không.
Hiểu không? Bây giờ vỏ trấu phải lột ra, cho Lúa Mì một cơ hội
nằm trước Con, để chín muồi; Sứ điệp đến ngay trở lại trong Hội
thánh lần nữa, hình thành Thân thể của Chúa Jêsus Christ giống
như Hạt đầu tiên ban đầu mà đã đi vào trong lòng đất. Bây giờ,
để xem—xem Sự sống Đời đời.
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139 Sự Sống, chắc chắn thân—thân cây trở lại mang Sự Sống.
Chắn chắn, như vậy. Nhưng, anh em thấy, khi nó trở thành thân
cây thì công việc đã được hoàn tất, sự tổ chức, Sự Sống được dịch
chuyển vào Wesley; đi ra ngoài, rồi đi vào. Và một lần, mỗi một
giai đoạn…Một, một phiến lá lớn, không giống như hạt. Nhưng
khi hạt phấn nhỏ đến, giống như…trên vỏ—vỏ trấu…hay trên
thân, hạt phấn của tua, nó trông rất giống như hạt. Nhưng khi
nó rơi xuống vỏ trấu đó, nó hầu như ở đó.
140 Há Chúa Jêsus đã chẳng nói, “Trong những ngày sau rốt”
(Ma-thi-ơ 24:24) “hai linh đó sẽ rất gần gũi nó sẽ dỗ dành chính
những gien, được định trước, những Người được Chọn, nếu có
thể được”? Gần giống như thật, đấy. Vì vậy, trong những ngày
sau rốt. Bây giờ, anh chị em biết, bây giờ là thời kỳ lúa mì. Đây là
thời gian thu hoạch. Đây không phải là thời đại của Luther, đây
không phải là thời đại Ngũ Tuần, đây là thời đại CôDâu.
141 Như Môi-se kêu gọi một dân đi ra khỏi một dân, ngày ngày
nay Đấng Christ đang kêu gọi một Hội thánh ra khỏi một giáo
hội, anh chị em thấy đấy; cùngmột kiểu tương tự, để đưa họ đến
miền Đất Hứa Đời đời vinh hiển.
142 Bây giờ, từ chối Đấng đang kêu gọi đó, Đấng Christ, cho dù
bạn là người Ngũ Tuần, Giám Lý, Luther, bất kể bạn là gì đi nữa,
bạn phải…Thời đại này! Không có gì chống lại họ, không chút
nào, nhưng trong thời đại này bây giờ bạn phải chấp nhận (giống
nhưhọđã làm trong thời đại đó) Thânvị củaĐấngChrist là Lời!

Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời
là Đức Chúa Trời.

Và Lời đã trở nên xác thịt, và ở giữa chúng ta,…

…hômqua,…ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi.

Hê-bơ-rơ 13:8. Thấy đó, anh em phải chấp nhận Người đó
của Sự Sống Đời Đời!
143 Vậy thì, những gì Sự Sống mà Luther đã có, là sự xưng công
bình.Wesley có sự nên thánh, thêm vào đó. Ngũ Tuần có sự phục
hồi các ân tứ trở lại trong đó, thêm vào đó. Nhưng bây giờ nó
đang trên đường hoàn thiện trong thân thể, anh em thấy, có ba
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giai đoạn của nó, và ra từ đó…Rồi, khi sự sống lại đến, Sự Sống
mà đã sống trong những người Luther, đã xuất hiện, Sự Sốngmà
đã sống trong những người Giám Lý và đi ra, Sự Sống mà đã đi
vào những người Ngũ Tuần, tất cả sẽ được cất lên khỏi mặt đất
trong Thân Thể của Cô Dâu để được mang vào trước mặt Chúa
Jêsus Christ. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Ồ, thật phấn khởi!
Đó là Lẽ thật!

144 Chúng ta đã rẽmột góc! Chúng ta đang hướng về Thiên đàng,
trông chờ sự hiện đến; Nắp Kim tự tháp, như chúng tamuốn nói,
về sự trở lại của Ngài! Hội thánh phải sớm được phục sinh, và
chúng ta phải sẵn sàng.

145 Và cách duy nhất anh chị em có thể, không phải nói, “À, tôi
thuộc về Hội Ngũ Tuần. Tôi thuộc về Một ngôi, Hai ngôi,” hoặc
bất kể điều gì đi nữa, tất cả họ ở đó, “Tôi thuộc về Hội thánh
của Đức Chúa Trời,” điều đó không có ý nghĩa gì. “Cha ông của
chúng tôi đã nhảy múa,” điều đó hoàn toàn ổn, đó là thời của
họ. Nhưng ngày nay anh chị em không cần phải đối mặt với tổ
chức mà họ làm nên, nhưng với Sự Sống mà đang tiếp diễn, đó
là Chúa Jêsus Christ.

146 Người trai trẻ này đã làm giống như vậy. Môi-se đã chép
những điều răn đó. Nhưng, anh chị em thấy, cũng chính Đức
Chúa Trời đó đã viết những điều răn, bởi tiên tri của Ngài, là
điều giống như vậy mà đã được nói tiên tri ngày hầu đến, “Ta sẽ
dấy lên một Đấng Tiên Tri giống như ta. Và khi sự việc này xảy
ra tất cả những ai không nghe Đấng ấy sẽ bị cất bỏ”; trở lại trong
những vỏ trấu và tua giáo phái. Họ phải tiếp tục đến với Sự Sống.
Và ngày nay, đừng nói, “Tôi là người Ngũ Tuần. Tôi thuộc về hội
này, tôi thuộc về hội kia.” Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Anh
chị em phải tiếp nhận Thân vị Đấng Christ, Sự sống Đời đời. Mỗi
chúng ta phải đối diện! Đừng quên điều đó.

147 Các nhà lãnh đạo khác, anh em thấy đấy, họ đã nắm giữ anh
ta như vậy. Những người của họ được dạy rằng, “Ồ, tôi thuộc hội
này, tôi thuộc hội kia,” và đã giữ chặt lấy anh ta như vậy. Nhưng
thật là một điều tai hại, để từ chối quyền lãnh đạo của Sự sống
Đời đời!
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148 Bây giờ, Sự sống đó đang hiện diện tối nay. Đúng thế. Đức
ThánhLinhđang cómặt ở đây, tức làĐấng Christ trong hình thức
ThánhLinh; ThánhLinh củaNgài, sự xức dầu đang ở đây.

…còn ít lâu, và thế gian chẳng thấy Ta nữa; tuy nhiên
các ngươi sẽ thấy Ta:…

…Vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi,
cho đến lúc chung cuộc, tới lúc tận thế.

149 Chỉ một mình Chúa Jêsus mới có thể đưa anh em đến với Sự
sống Đời đời đó. Không có giáo hội, không có giáo phái, không có
thầy giảng, không có linh mục, không có điều gì khác có thể đưa
anh em đến với Nó, anh em phải được dẫn dắt bởi Ngài, Đấng
duy nhất có thể dẫn dắt anh em.

150 Anh em có thể tưởng tượng Ngài dẫn anh em ra khỏi Lời của
Ngài, mà đó là Ngài không? Và nếu Ngài là Lời, và anh em là một
phần của Ngài, anh em sẽ không là một phần của Lời sao? Lời
mà Đức Chúa Trời muốn tuôn đổ dòng nước cứu rỗi trên ngày
hôm nay, để nhận diện Ngài ngày hôm nay; giống như các sứ
đồ đã xác nhận Ngài, như Luther, nhưWesley, giống như những
người trong thời họ đã nhận diện Ngài. Đây là một thời đại khác.
Đó là Lời! Lời cho biết những điều mà chúng ta đang thấy đang
diễn ra bây giờ, được tiên đoán sẽ diễn ra trong giờ này. Vì vậy
hãy tiếp nhận Chúa Jêsus Christ và để cho Ngài dẫn dắt anh chị
em đến với Sự sống Đời đời.

151 Mặc dù anh ta đã thành công, chàng trai trẻ này…Anh ta đã
thành công với tất cả những điều tốt đẹp. Nơi trường học, rất
tốt. Là một thanh niên tốt, không nghi ngờ, gì anh ta đã rất tốt.
Nhưmột người cha thật…Khi lắngnghe chamình trong việc kinh
doanh, anh ta đã làmột người tốt—một chàng trai tốt. Tốt với cha
mẹ của mình. Anh đã trung thành với thầy tế lễ của mình. Anh
đã trung thành với giáo hội củamình. Anh ta đã trung thành với
các điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng anh ta đã đánhmất điều
quan trọng nhất, và những điều còn lại không còn rất nhiều ý
nghĩa đối với anh ta khi anh từ chối quyền lãnh đạo của Sự Sống
Đời Đời, Chúa Jêsus Christ.



28 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

152 Để ý! Sự lãnh đạo này đối đầu với mọi người trong chúng ta
ngày nay, giống như nó đã làm với người trai trẻ kia, chúng ta…
cho dù chúng ta mộ đạo như thế nào. Anh em có thể là người
Công Giáo, anh em có thể là người Báp-tít, người Giám Lý, hoặc
người Ngũ Tuần, hay bất cứ điều gì đi nữa, điều tương tự này
anh em phải đối mặt tối hôm nay: Sự sống Đời đời, đó là, sự tiếp
nhậnChúa Jêsus Christ. Chúng ta được ban cho cơ hội này.

153 Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta phải đốimặt với điều giống
như người đàn ông trẻ này, bởi vì anh em là một người phàm và
anh em được ban cho—anh em được ban cho cơ hội lựa chọn.
Anh em có một sự lựa chọn. Đức Chúa Trời tạo ra nó để anh em
có thể lựa chọn. Nếu Ngài đặt A-đam và Ê-va vào quyền tự do
luân lý để họ có thể lựa chọn, và rồi họ đã chọn sai, và, hãy xem,
Ngài không thể làm gì cho anh emnhiều hơnNgài đã làm với họ.
Ngài đã đặt để điều giống như vậy cho anh em vì thế anh em có
thể chọn lựa hoặc là khước từ.

Anh em có một sự lựa chọn. Chúng ta hãy xem một số
trong chúng:

154 Anh em có quyền lựa chọn, như người trai trẻ kia, dù anh
em có được học hành hay không. Anh em đều có sự chọn lựa đó.
Anh em có thể muốn trở thành “thật sự không có nó,” anh em có
thể từ chối nó.

155 Anh chị em có quyền chọn lựa trong cách cư xử của mình.
Tôi sẽ làm tổn thương một chút ở đây. Hiểu không? Anh chị em
có thể đi ra ngoài kia và để tóc dài và trở nên một tay chơi nhạc
rock Beatle hoặcmột trong những người ngu dốt này.

156 Hoặc các chị phụ nữ, các chị có thể trông giống như một—
một con người đàng hoàng tử tế hoặc chị em có thể là một trong
những sinh vật kỳ lạ mà chúng ta có ngoài kia, họ có đôi mắt
xanh. Và tóc hớt cao và các thứ, họ hoàn toàn đi ngược lại Lời của
Đức Chúa Trời, mà hoàn toàn trái ngược; thậm chí không dâng…
không thể dâng một lời cầu nguyện được chấp nhận. Đó là Sự
thật. Điềuđóhoàn toànđúng. Đó là những gì KinhThánhđãnói.

157 Nhưng điều gì đã xảy ra với anh chị em, hỡi hội thánh? Anh
chị em càng xem ti-vi nhiều, càng thấy nhiều điều trần tục, thật
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dễ lắm cho cái bản tính A-đam cũ của anh chị em bị lôi cuốn vào
điều đó, để hành động như phần còn lại của họ.
158 Tôi xin lặp lại điều này một lần nữa! Về bánh không men,
trong việc dâng của—của—của lễ chuộc tội trong thời của Môi-
se, khi Môi-se mang dân sự ra, có bảy ngày ăn bánh không men
giữa vòng dân sự. Ai cũng biết điều đó. Trong Xuất Ê-díp-tô ký,
“Sẽ không có chút men nào được tìm thấy trong trại ngươi, bảy
ngày.” Bảy ngày đó tượng trưng cho toàn bộ “bảy thời đại hội
thánh.” Hiểu không?
159 “Bánh không men.” Vậy thì, điều đó có nghĩa gì? Không tín
điều, không thế gian. Chúa Jêsus phán, “Nếu các ngươi yêu thế
gian hoặc những điều thuộc về thế gian, thì tình yêu thương của
Đức Chúa Trời chẳng ở trong các ngươi.” Hiểu không? Và chúng
ta đang cố gắng trộn lẫn những điều đó; anh chị em không thể
làm điều đó! Anh chị em phải chọn một điều để tin: anh chị em
vừa tin Đức Chúa Trời, anh chị em vừa tin giáo hội của mình,
anh chị em sẽ tin thế gian, anh chị em…Anh chị em không thể
pha trộn nó với nhau. Và anh chị em không thể giữ những điều
cũ kỹmà giáo hội khác trước đây anh chị em đã làm. Anh chị em
phải nhận lấy Sứ điệp của thời đại.
160 Ngài phán, “Cái gì còn lại, đừng để đến sáng mai (tức là đến
thời đại khác), phải thiêu nó bằng lửa; phải hủy diệt nó.” Rằng
thời đại mà chúng ta đang sống đây, Sứ điệp của thời đại này, Nó
phải được đem ra từ những lời Kinh Thánh và được xác nhận và
minh chứng bởi Đức Chúa Trời rằng chính Ngài đang làm vậy.
Thế thì anh chị em có thể hoặc tin nhận Điều Đó hoặc khước từ
Nó. Đó là Sự sống Đời đời, sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh, sự
dẫn dắt Hội thánh của Ngài.
161 Chúng ta có thể tiếp tục điều đó trong một thời gian dài,
nhưng chúng ta hãy di chuyển, chỉ cần tiếp tục tiến lên.
162 Sự lựa chọn về hành vi của anh chị em. Anh chị em có thể…
Anh chị em không thể trộn lẫn điều đó bây giờ. Anh chị em chỉ
có thể đứng về phía Đức Chúa Trời hoặc là chống nghịch Đức
Chúa Trời, và những biểu hiện bên ngoài cho thấy chính xác
những điều ở bên trong. Hiểu không? Cỏ gai…Nhiều anh chị em
nghĩ, “Tôi đã nhận báp-têm bằng Đức Thánh Linh, tôi sẽ được
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lên Thiên đàng.” Điều đó không có nghĩa rằng anh chị em sẽ lên
Thiên đàng. Không, thưa quý vị. Anh chị em có thể nhận lãnh
báp-têm bằng Đức Thánh Linh từng giờ trong đời sống mình,
mà vẫn bị hư mất và đi xuống địa ngục. Kinh Thánh nói vậy. Ừ-
m, điều đó hoàn toàn chính xác.
163 Nhìn đây, con người bề ngoài của anh chị em. Anh chị em có
năm giác quan để tiếp xúc với thân thể bề ngoài đó. Đức Chúa
Trời ban cho anh chị em năm giác quan; không phải để tiếp xúc
với Ngài, nhưng với nhà trần gian của anh chị em: nhìn, nếm,
cảm nhận, ngửi, và nghe.
164 Rồi anh chị em cómột linh hồn ở bên trong đó, và nó có năm
cảm quan: lương tâm, và tình yêu, và vân vân. Năm cảm quan
đó anh chị em có thể tiếp xúc với thế giới tâm linh, nhưng với
linh của anh chị em.
165 Thể chất của anh chị em tiếp xúc với thể chất. Tâm linh của
anh chị em tiếp xúc với tâm linh. Nhưng bên trong đó anh chị em
cómột linhhồn, và linhhồnđó là gien đến từĐức ChúaTrời.
166 Và giống như một đứa trẻ được hình thành trong bụng mẹ.
Khi em bé đến trong—vào tử cung của người mẹ bởi một mầm
nhỏ, nó chui vào trong trứng, không phải nó được hình thành
ban đầu là một tế bào con người, kế đó là tế bào con chó, và tiếp
đến là tế bào mèo, và kế tiếp con ngựa. Đó là tất cả tế bào người
bởi vì nó được xây dựng từmột tế bào banđầu của conngười.
167 Và khi một người được tái sinh bởi Lời của Đức Chúa Trời,
được định trước với Sự sống Đời đời, gọi là “Kẻ được Chọn,” đó sẽ
là Lời của Đức Chúa Trời trên mọi Lời, Lời trên Lời! Không phải
một tín điều giáo phái và rồi một Lời, và một tín điều; và nó sẽ
không hoạt động. Anh chị em không thể cho men đó vào trong
Nó! Chỉ cómột Sự SốngĐời Đời, Chúa Jêsus Christ là Lời:

Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời
là Đức Chúa Trời.

Và Lời đã trở nên xác thịt, và ở giữa chúng ta,…
168 Thưa các bạn, anh chị em đã nuôi con cái của tôi. Anh chị em
đã phái tôi đi khắp những cánh đồng truyền giáo trên thế giới,
đểmang đến Sứ điệp. Tôi phải thành thật với anh chị em. Những
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gì tôi đang nhìn thấy, có lẽ anh chị em không thấy. Đó là lý do tôi
ở đây cố gắng để nói cho anh chị em. Không phải vì tôi không yêu
thương dân sự, mà chính là vì tôi rất thương yêu dân sự. Đó là
sửa sai. Khi tôi thấy sự sa sút của hội thánh, đi chệch hướng, nói
rằng, “Ồ, chúng ta đã làm điều này và chúng ta đã làm được điều
kia,” và nhìn xung quanh qua giáo hội và thấy sự…Nó sẽ không
có hiệu quả.

169 Rồi nhìn ở đây trong Kinh Thánh và thấy cuối cùng thì nó
phải là cách đó, Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê hâm hẩm đó, đặt
Chúa Jêsus ra bên ngoài (Lời). Ngài không bao giờ gọi…Ngài sẽ
không kêu gọi giáo hội nào. Ngài phán, “Kẻ nào Ta yêu, thì Ta
quở trách. Ta sửa phạt họ.” Nhận lấy Lời và nghiền ngẫm Nó, và
nói cho biết, “Anh chị em sai trật trong điều đó!” Đó là lý do tôi
yêumến anh chị em. “Nếu các ngươi mở cửa và để Ta vào, thì Ta
sẽ vào và ăn buổi tối với các ngươi.” Không phải một giáo hội,
Ngài đã ra khỏi nơi đó rồi.

170 Nó cầm đầu trong Giáo hội nghị Cộng Đồng Cơ-đốc. Đó là
nơi mà nó đã đi, trở lại ngay Rô-ma nơi mà từ đó nó ra. Và điều
đó chính xác. Tôi đã viết điều đó trên giấy từ hai mươi lăm năm
trước, hoặc bamươi ba năm trước, và nó đấy. Không chỉ thế thôi,
nó đã được chép trong Kinh Thánh, từmột khải tượng. Nó đã trở
lại. Không có phương cách nào để cứu lấy nó, nó đã chết! Nó sẽ
xảy ra cách ấy.

171 Đức Chúa Trời đang kêu gọi những cá nhân. “Ta đứng ngoài
cửamà gõ. Nếu người namnào, bất cứ người nào…”Một cá nhân
trongmột ngàn, có thể làmột trongmột triệu.

172 Như tôi đã nói vài đêm trước. Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập,
chỉ có hai triệu người đến, và chỉ có hai triệu; chỉ một…chỉ có
hai người đi vào. Một trên một triệu. Anh chị em đã biết điều đó
chứ? Ca-lép và Giô-suê.

173 Và Chúa Jêsus, khi Ngài còn ở trên đất, họ nói, “Tổ phụ của
chúng tôi đã ăn ma-na trong đồng vắng. Chúng tôi đang giữ các
truyền thống. Và chúng tôi đang làm điều này. Chúng tôi biết
mình đang đứng ở đâu!”
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174 Ngài phán, “Ta biết tổ phụ các ngươi ăn ma-na trong đồng
vắng, và họmỗi người đềubị phân cáchĐời đời. Họ đã chết!”

175 Khi tinh trùng đến từ con đực hoặc con cái, sẽ có một triệu
cái trứng đến, có một triệu mầm sự sống đến. Và trong số tất
cả chúng là mầm sự sống nhỏ bé, thuộc loại…Nếu nó là—nếu
nó là từ bò đực, hoặc người đàn ông, hoặc bất cứ điều gì đó, có
hàng triệu mầm, một triệu mầm đang hoạt động. Trong đó chỉ
có một trong những mầm sống đó được định cho sự sống, vì có
một trứng ở đó, màu mỡ, để thụ tinh với nó. Đúng thế. Chỉ một
cái trứng sẽ được thụ tinh. Giống như thân thể này đang ở đây,
và tinh trùng đến từ Đức Chúa Trời. Hiểu không? Và hãy xem
tinh trùng nhỏ đó vượt lên giữa tất cả những tinh trùng khác, và
ngọ nguậy xung quanh chúng, ngay trên chúng, đi qua đây và
tìm thấy trứng màu mỡ đó và—và bò ngay vào đó; và phần còn
lại đều chết.

176 Điều gì xảy ra nếu cũng cách đó xảy ra đối với hội thánh ngày
nay, một ra từ một triệu? Hãy xem nó sẽ ở đâu? “Cửa thì hẹp và
Đường thì chật, và ít kẻ sẽ tìm thấy Nó; bởi vì cửa rộng dẫn đến
sự hủy diệt, và kẻ vào đó cũng sẽ nhiều.”

“Đó là sự thật không, Anh Branham?” Tôi không biết, nhưng
tôi chỉ đang trích dẫn Kinh Thánh. Hiểu không?

177 Vậy thì, anh chị em được định với Sự Sống. Anh chị em thấy
Nó nếu anh chị em được định trước để thấy Nó. Nếu anh chị em
không được định trước để thấy Nó, thì anh chị em sẽ không thấy
Nó. Phán, “Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không thể nghe.”
Thật anh chị em nên biết ơn biết bao, thưa hội thánh! Thật anh
chị em nên sửa lại bản thân từ những điều này! Thật anh chị em
cần phải được cháy cho Đức Chúa Trời biết chừng nào! Hầu cho
mắt anh chị em có thể nhìn thấy những gì anh chị em thấy, tai
anh chị em nghe những điều anh chị em thấy. Sự lãnh đạo! Tại
sao anh chị em đến đây tối nay để nghe Sứ điệp như thế Này? Tôi
được những giáo hội trên khắp thế giới, đóng cái mác, như một
“kẻ cuồng tín.” Vì sao anh chị em lại đến? Đức Thánh Linh đã
đưa dẫn anh chị em đến đây (thấy không? thấy không?) để lắng
nghe. Cắt bì! Hãy cắt đi những điều thuộc về thế gian, tiếp nhận
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sự lãnh đạo của Chúa Jêsus Christ, nếu không chắc chắn anh chị
em sẽ bị hưmất như thế gian.

178 Anh chị em có quyền lựa chọn trong cách cư xử của mình.
Anh chị emcưxửnhư thế nào, điều đó tùy thuộc anh chị em.

179 Anh em có quyền lựa chọn vợ. Anh em đi ra và lấy vợ. Anh
em muốn lấy một người vợ, anh em muốn lấy một người mà
có thể đáp ứng với…những gì anh em muốn…lập kế hoạch cho
mái ấm tương lai của mình. Anh chị em có thể tưởng tượng
một người, một thanh niên Cơ-đốc, đi ra ngoài và lấy một trong
những Ricketta hiện đại này làm vợ không? Hả? Anh em có thể
tưởng tượng không? Người đó đang nghĩ về điều gì? Loạimái ấm
nào anh ta sẽ có nếu anh ta lấy một người ăn mặc hở hang, một
cô gái điếm ngoài đường phố ở đây, một cô gái điếm đường phố?
“Ồ,” anh em nói, “này, đợi một chút.” Cô ta ănmặc thế nào? Thấy
không? Thấy không? Mặc quần đùi và những thứ khác, cô ấy là
gái điếm trên đường phố. “Ồ,” anh em nói, “này, Anh Branham!”
Ồ, chúng những chiếc váy nhỏ bó sát, trông như thể bạn bị đổ
khuôn vào đó, gái điếm đường phố.

180 Chúa Jêsus phán, “Hễ ai ngó đàn bàmàđộng tình hammuốn,
thì trong lòng đã phạm tội tà dâmcùngngười đó.” Rồi anh ta phải
trả lời cho điều đó. Và cô ta sẽ làm gì? Cô ta đã tự phô bày. Ai là
người phạm tội? Hãy suy nghĩ đến điều đó.

181 Các bạn nói, “Họ không làm bất kỳ loại quần áo nào khác.”
Họ có hàng hóa và máy may. Không biện hộ. Ừ-m. Điều đó
chính xác.

182 Bây giờ, tôi không muốn làm tổn thương các bạn. Và đây
không phải là một trò đùa, đây là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY từ Kinh
Thánh. Nó là hoàn toàn đúng, bạn ạ. Tôi làmột ông già, tôi không
còn ở lại được bao lâu nữa, nhưng tôi phải nói cho các bạn biết
Lẽ thật. Nếu đây là sứ điệp cuối cùng của tôi, thì đó là Lẽ thật.
Hiểu không? Đừng, chị em ơi. Đừng, anh emơi.

183 Hỡi các bạn những người đang bị buộc vào một—một tín
điều, và biết rằng Lời của Đức Chúa Trời được xác chứng ở ngay
trướcmặt các bạn. Phép báp têmbằngĐức ThánhLinh vànhững
thực tại này mà chúng ta có ngày nay, và rồi, bởi vì tín điều của
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các bạn, quay lưng lại với Nó sao? Làm sao anh em có thể là con
trai của Đức Chúa Trời mà lại từ chối Lời của Đức Chúa Trời đã
được tiên báo trước cho những ngày sau rốt này mà chúng ta
đang sống? Làm sao anh em có thể làm điều đó? Làm thế nào
Kinh Thánh có thể gọi điều này…
184 Như tôi đã nói đêm qua về một—một vị vua lần nọ, xuống
phương Nam, khi họ có người da màu dưới đó bị bán làm nô
lệ. Ồ, thật không hơn gì một—một chợ bán xe hơi đã dùng rồi,
anh em nhận hóa đơn trong việc mua bán họ. Và tôi thật kinh
hãi, tại một nơi…Một ngày nọ tôi đã đọc chỗ một—một người lái
buôn đến để mua một số nô lệ, ông ta nói, “Ồ, này, tôi muốn…”
Họ buồn rầu, anh em phải quất roi vào họ, bắt họ làm việc bởi
vì họ đã xa nhà. Họ bị bán, làm nô lệ. Và họ ở một đất nước xa lạ
mà họ không biết gì về, và họ sẽ không bao giờ trở về nhà nữa,
và họ rất buồn. Bạn phải đánh họ, làm cho họ làm việc. Nhưng
ngườimôi giới này đến bởimột đồn điền nào đó.
185 Một anh chàng trẻ tuổi ở đó ưỡn ngực, hếch cằm lên, bạn
không cần phải quất anh ta. Anh ta hoàn toàn tốt, và anh ta có
phẩm cách tốt so với những người còn lại của họ.

Ngườimôi giới nói, “Tôi sẽmua anh ta.”
186 Chủ nói, “Anh này không phải để bán. Sẽ không. Ông không
mua được anh ta, bởi vì anh ta không phải để bán.”
187 Ông ấy nói, “Ồ, điều gì khiến anh ta trở nên khác biệt rất
nhiều vậy?” Nói, “Có phải anh ta là chủ của những người còn lại
kia không?”

Nói, “Không.”

Nói, “Ông có cho anh ta ăn khác biệt không?”
188 Nói, “Không. Anh ta là một nô lệ, anh ta ăn ngoài đó trong
nhà bếp với những người còn lại.”

Nói, “Điều gì khiến anh ấy khác biệt nhiều như vậy?”
189 Ông ấy nói, “Chính tôi đã tự hỏi, cho đến khi tôi phát hiện
ra. Ở Châu Phi (nơi họ ra đi, nơi những người Boer mua họ, và
mang họ đến đây và bán họ cho nô lệ), ở đó cha anh ta là vua
một bộ tộc. Và tuy nhiên, là một người tha hương, xa cách quê
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nhà, anh ta biết mình là con của một vị vua. Vì thế anh đã cư xử
theo cách đó.”
190 Thật đáng trách cho Cơ-đốc giáo! Chúng ta được cho là đại
diện cho Đức Chúa Trời và Sự sống Đời đời. Chỉ cómột hình thức
của Sự sống Đời đời, và đó là Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Ngài
có Sự Sống Đời Đời. Và chúng ta là sản phẩm của Ngài, bởi vì
chúng ta là gien của Thánh Linh Ngài. Thế thì chúng ta, phụ nữ
và đàn ông, nên cư xử giống như Kinh Thánh đã nói cho chúng
ta làm. Không phải những Giê-sa-bên đường phố, những Ricky
của tổ chức; nhưng là những quý ông Cơ-đốc, những con trai và
con gái của Đức Chúa Trời, được sinh ra bởi Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, biểu hiện Ánh sáng trong thời đại của chúng ta và lan
tỏa Nó. Điều đó hoàn toàn đúng.
191 Thật chúng ta đã trôi giạt cách xa Nó biết bao! Tại sao? Cũng
giống như chàng trai trẻ này đã làm ở đây. Anh ta đã chối bỏ,
khước từ Sự sống Đời đời, bởi vì Nó sẽ bắt anh ta trả giá bằng
chỗ đứng xã hội của mình, Nó sẽ khiến anh ta phải trả giá bằng
sự tiêu tiền xa hoa của—của—của anh ta, Nó sẽ khiến anh tamất
đi sự thông công của anh ta trong giáo hội, Nó sẽ khiến anh ta
mất rất nhiều thứ. Anh ta biết những gì Điều đó sẽ bắt anh phải
trả giá, anh ta là một thanh niên nhạy cảm, và anh cảm thấy
mình không thể trả cái giá đó. Tuy nhiên anh ấy nghĩ, “Tôi sẽ chỉ
tin tưởng vào tôn giáo của mình và tiếp tục.” Nhưng tận trong
lòng anh ta biết có điều gì đó về Chúa Jêsus Christ khác biệt với
những thầy tế lễ kia trong thời đó.
192 Và bất cứ Sứ điệp nào ban ra, một Sứ điệp chân thật, được
sanh ra của Đức Chúa Trời, đều khác với xu hướng cũ. Khi sự
chữa lành Thiêng liêng xuất hiện, cách đây không lâu, anh chị
em có để ý thấy những kẻ giảmạo đã làm theo nó thể nào không?
Thấy không? Và mỗi người trong họ đều ở ngay trong những tổ
chức họ, ở lại đó. Có ai biết rằng phải có một Sứ điệp đi theo sau
đó? Ồ, Đức Chúa Trời không giải trí cho chúng ta đâu! Ngài thu
hút sự chú ý của chúng ta bằng điều gì đó, và khi Ngài thu hút sự
chú ý của chúng ta, thì Ngài đã có Sứ điệp củaNgài.
193 Hãy nhìn xem khi Ngài đến trên đất lần đầu tiên, và bắt đầu
chức vụ của Ngài, “Ô Ra-bi trẻ tuổi, chúng tôi muốn Thầy đến với
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giáo hội của chúng tôi. Chúng tôi…Hãy đến đây.” Nhà Tiên tri trẻ.
“Ồ, chúng tôimuốn Thầy qua đây. Hãy đến đây.”

194 Nhưng một ngày nọ Ngài đứng lên và nói, “Ta và Cha Ta
là Một.”

195 “Ồ, chao ôi! Hắn tự xưngMình là Đức Chúa Trời.”

196 “Trừ khi các ngươi ăn Thịt của Con Người và uống Huyết của
Ngài, các ngươi không có Sự Sống trong các ngươi.”

197 “Anh ta là một ma cà rồng! Chúng ta không liên quan gì với
điều đó.”

198 Những sứ đồ ngồi ngay tại đó; hàng ngàn người đã lìa bỏ
Ngài, nhưng những sứ đồ kia đã được định trước với Sự Sống.
Ngài đã phán vậy. Họ không thể giải thích Nó; họ đã tin Điều đó.
Họ đã ở đúng với Nó bởi vì, đã nói, “Không ai có thể làm những
công việc này.”

199 Ngay cả các thầy tế lễ cũng biết điều đó. Ni-cô-đem đã
nói, “Chúng tôi biết” (hội đồng Tôn giáo) “rằng nếu Đức Chúa
Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được những việc này.”
Hiểu không?

200 Phi-e-rơ, vào Ngày Lễ Ngũ tuần, đã nói, “Chúa Jêsus người
Na-xa-rét, tức là Người được Đức Chúa Trời chấp thuận ở giữa
các ngươi. Đức Chúa Trời đã ở cùng Ngài.”

201 Hãy nhìn xem trong Kinh Thánh, điều gì Kinh Thánh đã nói
sẽ thực hiện. Chúa Jêsus phán, “Các ngươi dò xemnhững lời Kinh
Thánh, vì tưởng trong Chúng có Sự sống Đời đời. Ấy chính Chúng
làm chứng về Ta vậy. Nếu các ngươi biết Môi-se, các ngươi ắt biết
Ta, vì Môi-se đã chép rằng Ta sẽ đến, trong hình thức mà Ta sẽ
đến.” Ngài đến như là Con người.

202 Ngài đã đến với ba danh xưng, như Đức Chúa Trời. Ba (như
Cha, Con, và Thánh Linh), cùng một Đức Chúa Trời, đó là ba
thuộc tính.

203 Bây giờ thế thì, cũng vậy, sự xưng công bình, sự nên thánh…;
Luther, Martin, và—và—và Ngũ Tuần; cùng một điều: ba thuộc
tính, ba giai đoạn, ba thời đại hội thánh.
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204 Điều giống như vậy: nước, huyết, và linh. Ồ, luôn luôn đồng
hành, có ba yếu tố để cho anh chị em trở lại trong thân thể. Giống
như anh chị em được sinh ra từ sự sinh ra tự nhiên, làm hình
bóng sự sinh ra thuộc linh. Đứa trẻ được sinh ra, thứ đầu tiên là
nước, kế đến huyết, và rồi sự sống. Đó là cách anh em đến với
Vương quốc của Đức Chúa Trời, cũng giống vậy. Hiểu không? Đó
là cách Hội thánh trải qua, cùng một cách. Cũng giống như vậy.
Bây giờ để ý về ba điều này, Đức Chúa Trời đã hình thành của
Ngài…tạo thành thân thể của Ngài.
205 Bây giờ chúng ta tìm thấy điều đó trong đây, anh chị em có
quyền trong sự lựa chọn củamình. Anh em chọn cô gáimàmình
muốn kết hôn; cô ấy chấp nhận anh em, ổn thôi.
206 Rồi điều khác nữa, anh chị em có quyền lựa chọn anh chị em
có muốn sống hay không muốn sống. Anh chị em chọn bây giờ
giữa Sự Sống và sự chết. Anh chị em có thể sống.
207 Chàng trai trẻ đó đã có sự chọn lựa. Anh ta đã thành công
trongmọi điều khác,một người sùng đạo, nhưng anh ta biết rằng
khimà…Anh ta đã nói về chínhmình, “Tôi đã giữ những điều răn
đó từ khi tôi còn nhỏ,” nhưng anh ta biết mình không có Sự sống
Đời đời. Hiểu không? Và anh ta có sự lựa chọn để chấp nhận
Nó hoặc từ chối Nó, và anh ta đã từ chối Nó. Đó là sai lầm chết
người nhất mà anh ta có thể mắc phải. Phần còn lại của nó sẽ
không đáng kể. Nó không, không đáng kể, trừ khi anh em lựa
chọn Điều đó.
208 Bây giờ chúng ta hãy theo dõi anh ấy theo lựa chọn của anh
ấy, và xemnóđãdẫnanhấyđếnđâu. Bây giờ, hãy xemnơi anh ấy
đã chọn. Bây giờ, hãy nhìn xem, anh ấy là—anh ta là một người
giàu có, anh ta là một doanh nhân, anh ta là một nhà cai trị, và
anh ta làmột người sùng đạo. Tất cả điều đó!
209 Ngày hôm nay chúng ta có thể nói, “Chàng trai ấy, anh ta
là một người Giám Lý, hay Báp-tít chân thật, hay một người Ngũ
Tuần. Anh ta—anh ta làmột người anh chàng thực sự,một chàng
trai thật tử tế. Tốt!” Anh em không thể nói gì về anh ấy; thân
thiện, dễ mến, hòa đồng, và mọi thứ. Không có điều gì vô đạo
đức về anh ta. Anh ta có lẽ không hút thuốc, uống rượu, hay chạy
quanh các buổi biểu diễn và khiêu vũ, và bất cứ điều gì chúng
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ta muốn gọi ngày nay, như chúng ta xếp loại một Cơ-đốc nhân.
Nhưng điều đó chưa phải Sự sống Đời đời đâu! Nó không phải
là điều chúng ta đang nói đến. Anh ta có thể đã trung thành với
giáo hội của mình, mà có lẽ vậy. Nhưng, anh em thấy đấy, và nó
đã dẫn anh ta đến điều gì? Được rất nhiều người biết đến. Chúng
ta hãy nói, nếu anh ta là một thầy giảng, anh ta có thể đã có…đã
có một giáo hội tốt hơn. Anh ta có thể là tổng giám thị hoặc là
giám mục. Hiểu không? Nó dẫn anh em đến được nhiều người
hâmmộ, và nó dẫn anh ta đến sự giàu có và nổi tiếng.

210 Nó có thể cũng như vậy ngày hôm nay, nếu anh chị em có tài
năng tuyệt vời để ca hát. Tôi nghĩ về thanh niên đó cách đâymột
lát đã hát bài hát đó ở đây; cách mà anh ấy đã cho điều đó cho
ma quỷ, và bây giờ anh đã lấy nó lại…Và sự khác biệt giữa anh ấy
và Elvis Presley và một số người trong số này. Pat Boone, và một
nhóm như thế, Ernie Ford, họ là những người, những ca sĩ tuyệt
vời; và lấy tài năng của họ, tài năng do Đức Chúa Trời ban cho,
và sử dụng tài năng đó để truyền cảm hứng cho những—những
công việc của ma quỷ. Đúng thế. Một số ca sĩ vĩ đại bán tài năng
do Đức Chúa Trời ban cho để nổi tiếng trên thế giới này, để trở
thành ai đó. Làm thế nào bạn có thể trở thành một “người nào
đó” hơn bạn có thể, là trở thành một ai đó, hơn là một con trai
của Đức Chúa Trời?

211 Tôi không quan tâm nếu anh em sở hữu cả thành phố, cả
thế giới, mà anh em không tiếp nhận sự lãnh đạo của Sự sống
Đời đời, bởi Đức Thánh Linh (Đấng Christ), làm thể nào anh chị
em sẽ…Dù sao, anh em là ai? Anh em là một con người phàm đã
chết, chết trong tội lỗi và những vi phạm! Dù anh em muốn mộ
đạo; dù anh emmuốn trung tín với giáo hội; thầy giảng, nếu anh
emmuốnở trên bục giảng; nhưng từ chối, anh em chết!

212 Anh ta đã thành công rực rỡ. Anh ấy đã thành công lớn ở
đây trong cuộc đời này. Chắc chắn vậy. Chúng ta tìm thấy anh
ấy ở nơi chúng ta nhận thấy…Rồi chúng ta tìm thấy anh chàng
này, anh ta đã đi…Chúng ta dò theo anh ta một chút, và chúng
ta thấy anh ta đã có sự thành công lớn. Và chúng ta theo dõi anh
qua suốt Kinh Thánh. Chúng ta nhận thấy rằng anh ta—anh ta…
Chúng ta thấy anh ta là một người giàu có. Anh ta có những địa
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vị to lớn, anh ta tiếp đãi thẩm phán và thị trưởng, hoặc hơn thế
nữa. Anh ta đang ở chỗ cao nhất của mình, anh ta có những bữa
tiệc lớn; và rất nhiều nữ phục vụ bàn, và phụ nữ, các cô gái, và
mọi thứ khác, xung quanh anh ta. Và có một người ăn xin đang
nằm ở cổng, tên là La-xa-rơ. Anh ta quét những mảnh vụn cho
anh ta. Chúng ta biết câu chuyện đó. Điều tiếp theo, anh ta tiếp
tục thành công, giốngnhư các giáo hội ngàynayđangđạt được.

213 Một doanh nhân đang ngồi ở đây, nói với tôi, “Ngay đây tại
California, rằng giáo hội phải nói cho liên đoàn lao động biết
phải làm gì.” Thấy đó, nó lại trở thành vấn đề giáo hội và nhà
nước. Nó ở ngay trên anh chị em. Anh chị em thấy, anh chị em
đang ở ngay trong đó, anh chị emmang lấy dấu hiệu con thúmà
không biết điều đó.

214 Nếu anh chị em đã từng mua một trong những cuốn băng
của tôi, hãy mua băng này, khi tôi về—khi tôi về nhà, Dấu Vết
Của Rắn; và anh chị em sẽ thấy nó đang ở chỗ nào, thấy điều này
kết thúc ở đâu. Bây giờ tôi phải quay về quê nhà để giảng, nếu
Chúa muốn. Nó dài khoảng bốn giờ, vì vậy tôi không thể giảng
nó tại một trong những buổi nhóm như thế này. Tôi phải đi lên
đó nơi hội thánh chịu khổ cùng tôi rất lâu, thật kiên nhẫn. Để ý.
Nhưngvậy thì anh emcó thểnghebăng tại nhàmình lúcnàođó.

215 Lưu ý điều này, vậy thì chúng ta thấy người trai trẻ đó đã
rất thành công. Rồi chúng ta cũng thấy sau đó cho tới khi anh
ta thành công lớn hơn, cho đến khi anh ta nói, “Ta đã có quá
nhiều!” Ồ, anh ta đã trở thành một chàng trai thật đáng ngưỡng
mộ ngày nay. Chẳng phải sao? “Thậm chí các nhà kho của ta đã
đầy ắp, chúng không đủ chỗ chứa. Ta đã có quá nhiều cho đến
nỗi ta nói, ‘Ồ, linh hồn ơi, hãy nghỉ ngơi.’”

216 Nhưng, anh ta đã làm gì lúc ban đầu, anh ta đã từ chối sự
lãnh đạo của Chúa Jêsus Christ. Giáo hội của anh ta, sự hiểu biết
của anh ta, học vấn của anh ta, và tất cả, đã đưa anh ta đến chỗ
thành công. Tất cả những người Do-thái đã yêu mến anh ta. Anh
ta đã bố thí cho họ, anh ta giúp đỡhọ, có lẽ anh ta đã làm điều này,
điều kia, hay điều nọ. Nhưng, anh chị em thấy, anh ta đã khước
từ sự—sự—sự lãnh đạo của Chúa Jêsus Christ, Sự sống Đời đời.
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Và điều đó…Kinh Thánh đã nói, Ngài phán, “Hỡi kẻ ngu dại, đêm
nay linh hồn ngươi bị đòi lại.”

217 Và bây giờ chúng ta tìm thấy anh ta (nơi tiếp theo) trong địa
ngục; ngước mắt lên nhìn và thấy người ăn xin đó, mà anh ta đã
đuổi ra đường, đang ở trong lòng của Áp-ra-ham. Thật là một sai
lầm chết người! Làm thế nào mà các giáo hội đã—đã—đã—đã—
đã ổn thỏa trong cách mà họ đã hành động, nhưng họ vẫn chưa
có Sự sống Đời đời.

218 Điều đó làm tôi nhớ đến một bài giảng mà tôi đã giảng cách
đây không lâu, Đầu Lọc Của Người Biết Suy Nghĩ . Anh chị em có
thể đã nghe nó. Tôi đang đi, đi qua khu rừng, tôi đang săn sóc
(mùa thu này) và tôi nhìn xuống. Và, tất nhiên, tôi không thể nói
tên công ty thuốc lá. Anh em biết điều đó. Và có một—một bao
thuốc lá đang nằm chỗ đó. Và tôi chỉ đi ngang qua nó, tìm kiếm…
trong khu rừng. Và tôi thấy gói đó nằm ở đó, và tôi nhìn lại lần
nữa, nó có dòng chữ, “Đầu lọc của một người biết suy nghĩ, mùi
vị của một người đàn ông hút thuốc.” Tôi chỉ tiếp tục đi xuyên
qua khu rừng.

219 Và Đức Thánh Linh đã phán, “Quay lại và nhặt bao thuốc
đó lên.”

220 Tôi với tay xuống và nhặt nó lên, “Đầu lọc của người đàn ông
biết suy nghĩ, mùi vị của người đàn ông hút thuốc.” Tôi nghĩ,
“Công ty Mỹ ở đây, đang bán cái chết dưới sự trá hình, cho chính
những công dânMỹ của họ.”Một đầu lọc của người biết suy nghĩ
à?Anh em…Và sở thích củamột người đàn ônghút thuốc à?

221 Tôi đã ở Hội chợ Thế giới, với Yul Bryan…Brynner, và họ ở
trên đó, khi anh ấy đưa ra tất cả sự thử nghiệm đó. Và cách anh
ấy châm một điếu thuốc và rút ra…ngang qua một viên đá cẩm
thạch và lấy…Lau sạch chất ni-cô-tin và đeo nó trên lưngmột con
chuột,một con chuột bạch, và trong bảy ngày nó bị đầy bệnh ung
thư đến nỗi nó không thể đi được. Và họ nói, “Bạn biết đấy, họ
nói một ‘đầu lọc,’” nói, “đó là một mánh lới quảng cáo, bán được
nhiều thuốc lá hơn.”

222 Cần rất nhiều ni-cô-tin để thỏamãn con quỷ đó. Đúng thế. Và
khi bạn lấy một điếu thuốc có đầu lọc, bạn sẽ mất khoảng bốn
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điếu để thay thế cho một điếu. Đó là một mánh lới quảng cáo để
bán cho bạn nhiều thuốc lá hơn. Bạn không thể có khói trừ khi
bạn có nhựa thuốc; và nhựa thuốc đó, làm bạn mắc bịnh ung
thư. Thấy điều đó là thế nào không? Và những người Mỹ bị mù,
tìm một con thỏ chui ra từ cái mũ ở nơi nào đó, họ ngã té vì nó.
Anh chị em không thể có điều đó; đó là sự chết, tôi không quan
tâm anh chị em đang đi con đường nào, dù cách đi nữa nó là sự
chết. “Đầu lọc của một con người biết suy nghĩ,” một người đàn
ông biết suy nghĩ sẽ không hút thuốc, đúng vậy, nếu anh ta có
bất kỳ suy nghĩ nào.
223 Ồ, tôi nghĩ điều đó thể áp dụng cho những giáo hội.
Hiểu không? Tôi nghĩ, phải chăng Đức Chúa Trời có một đầu
lọc? Vâng.
224 Vàmỗi giáo hội cómột đầu lọc. Đúng thế. Họ lọc nhữngngười
bước vào, và họ cũng để cho rất nhiều sự chết vào đó luôn.
225 Làm thể nào anh chị em có thể kéo một giáo phái qua Đầu
Lọc củaĐức ChúaTrời? Làmsao anh emcó thể làmđiều đó? Làm
sao anh em có thể kéo một phụ nữ uốn tóc cao qua Đầu Lọc đó?
Xin hãy nói cho tôi biết. Làm thế nào anh chị em có thể đưa một
phụ nữmàmặc quần của người đàn ông qua Đó, khi mà “Thật là
điều gớm ghiếc cho cô ấy mặc áo quần thuộc về đàn ông”? Thấy
đó, Đầu Lọc của Đức Chúa Trời sẽ đẩy cô ta ra ngoài, Nó sẽ không
để cô ta đi vào trong. (Nhưng giáo hội có những đầu lọc riêng của
họ.) Vì thế tôi nói rằng có một Đầu Lọc của người biết suy nghĩ,
đó là Lời Đức Chúa Trời, và Nó thích hợp với sở thích của một
người thánh khiết. Đúng vậy, một người thánh khiết; không phải
người giáo hội, nhưng là sở thích của con người thánh khiết. Bởi
vì Đó là Lời trong sạch, thánh khiết, không sai lầm của Đức Chúa
Trời! Đó là Đầu lọc của một người biết suy nghĩ. Và thành viên
giáo hội, tôi khuyên bạn nên sử dụng cái Đó.
226 Bởi vì nó đưa vào thế gian, và một khối u của nó là sự chết.
Một đống men, một chút men làm dậy lên cả đống bột. “Kẻ nào
bớt một Lời trong Sách Này, hay thêm lời vào Nó, thì phần của
người ấy sẽ bị lấy khỏi Sách Sự Sống.”
227 Tại vườn Ê-đen, điều gì đã gây ra sự chết, và tất cả nỗi buồn
này, mọi nỗi đau lòng, mọi đứa bé sắp chết, mọi tiếng nấc trong
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cổ họng, mọi xe cứu thương rú lên, mọi bệnh viện, mọi nghĩa
địa? Là bởi vì Ê-va nghi ngờmột Lời (không phải toàn bộ Nó), nó
chỉ làm sai Lời ấy. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán, “Con người,” ở
đó, “người ấy phải giữmọi Lời của Đức Chúa Trời.” Vậy thì, đó là
điều đầu tiên của Kinh Thánh.

228 Ở giữa Kinh Thánh, Chúa Jêsus đến, và Ngài phán, “Người ta
sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời phán
ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Không chỉ là một phần của Chúng,
mọi lời.

229 Trong phần cuối của Kinh Thánh, Khải huyền 22, Chúa Jêsus
đã đưa ra lời chứng về chính Ngài. Sự Khải thị của—của Kinh
Thánh là Chúa Jêsus Christ. Và Ngài đã phán, “Kẻ nào bớt một
Lời ra khỏi đây, hay thêm một lời vào Nó, phần của người đó sẽ
bị lấy ra khỏi Sách Sự Sống.”

230 Bây giờ, anh chị em đang đi qua Đầu Lọc của người biết suy
nghĩ đó, anh chị em sẽ có khẩu vị của một người thánh khiết khi
anh chị em đi ra từ nơi Đó. Đúng. Anh chị em sẽ có một hương
vị thánh thiện.

231 Hỡi chị em, chị emmặc những loại áo quần kia, hãy suy nghĩ
đến điều đó. Chị em đang đi đến…Chị em nói, “Tôi là người tiết
hạnh đối với chồng tôi.” “Tôi là người đoan chính với bạn trai
của tôi.” “Tôi là một người cô gái đức hạnh.” Nhưng còn đối với
tội nhân kia đã nhìn vào chị em thì sao? Khi anh ta trả lời về
phạm tội tà dâm, ai đã làm điều đó? Thấy đó, chị em sẽ là người
phạm tội. Hãy xem nó được viết bằng Lời, vì vậy nó là…Hiểu
không? Ồ, hãy là một người phụ nữ biết suy nghĩ. Hãy là một
người suy nghĩ…

232 Chị em có thể nói, “Điều đó có thể…” Ồ, điều gì xảy ra nếu nó
diễn ra theo cách đó? Ngài đã phán vậy, và một Lời không thể
sai. Hiểu không?

233 Một người có tầm cỡ đã nói với tôi cách đây không lâu,
ông gọi tôi vào phòng của ông, nói, “Tôi sẽ đặt tay lên anh,
Anh Branham. Anh đang hủy hoại chức vụ của mình, rao giảng
những điều như vậy.”
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234 Tôi đã nói, “Bất kỳ chức vụ nào mà Lời của Đức Chúa Trời sẽ
hủy hoại, phải bị hủy hoại.” Hiểu không?

235 Ông ấy nói, “Tôi sẽ đặt tay trên anh.” Nói, “Anh đã được sai
đến để cầu nguyện cho người đau.”

236 Tôi nói, “Anh có tin những điều đó không, thưa anh?”

Anh ấy nói, “Không. Nhưng đó không phải là việc của
chúng tôi.”

Tôi nói, “Thế thì, đó là việc của ai?” Hiểu không?

“Ồ,” anh ấy nói, “Đó là việc củamục sư.”

237 Tôi nói, “Hãy nhìn vào hội chúng.” Ừ-m. Đúng thế. Hiểu
không?

238 Mỗi năm tôi đều rao giảng những điều này, và tôi nghĩ, “Chắc
chắn họ hiểu được Điều đó,” năm sau tôi quay lại, có nhiều hơn
bao giờ hết. Hiểu không? Đúng thế. Điều đó cho thấy rằng “Nhiều
người được gọi nhưng ít người được chọn.”

239 Quyền lãnh đạo là Đức Thánh Linh, thưa các bạn. Nó dẫn
dắt bạn và hướng dẫn bạn vào mọi Lẽ thật, khi Ngài Đức Thánh
Linh đến. Bây giờ hãy nghĩ về điều đó. Hãy lấyĐầu Lọc của người
biết suy nghĩ, đó là Kinh Thánh. Không phải tín điều của các bạn,
không phải giáo hội của các bạn; các bạn sẽ bị hưmất. Hãy nhận
lấy Đầu Lọc của người biết suy nghĩ.

240 Đó là điềumà người trai trẻ kia không nghĩ đến. Anh ta nhận
lấy đầu lọc giáo hội. Anh ta trở nên kẻ được nhiều người ưa thích,
một người tuyệt vời, “Nhưng trong địa ngục anh ta ngước mắt
lên, trong tình trạng đau đớn dày vò.”

241 Bây giờ các bạn hãy nhận lấy Đầu Lọc của người biết suy
nghĩ, tức là Chúa Jêsus Christ, Lời, và bạn sẽ khao khát khẩu vị
củamột người thánh khiết, bởi vì nó sẽ đáp ứng điều đó. Nếu bạn
cóĐứcThánhLinh trong bạn, Điềunày làm thỏamãnđiềuđó.

242 Nếu Đức Thánh Linh không có ở đó, các bạn nói, “Ồ, tôi
không nghĩ điều đó có gì khác biệt.” Hãy xem những gì bạn đã
làm ngay tại đó! Giống như điều Ê-va đã làm. Bạn đã trở lại
ngay chỗ cũ.
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243 Bây giờ chúng ta hãy đi xa hơn một chút. Bây giờ chúng ta
hãy lấy…để lại người đó tại đấy, mà đã không sử dụng Đầu Lọc
của người biết suy nghĩ. Anh ta đã từ chối tiếp nhận sự lãnh đạo
của Chúa Jêsus Christ, đến với Sự sống Đời đời.
244 Bây giờ chúng ta hãy đến với một người giàu có khác, một
nhà thương gia trẻ, một quan cai trị với cùng cơ hội giống như
người này đã có. Và chấp nhận Nó, ông đã chấp nhận sự lãnh
đạo của Đấng Christ. Bây giờ, có hai người trong họ trong Kinh
Thánhmà chúng ta sẽ nói đến. Người đó chúng ta thấy đã từ chối
Nó, bây giờ chúng ta hãy lấy người đàn ông này:một doanh nhân
trẻ, giàu có khác, và một người cai trị. Và người đó đã chấp nhận
sự Lãnh đạo.
245 Kinh Thánh cho chúng ta biết về người này, nếu anh em
muốn ghi lại, trong Hê-bơ-rơ 11:23 đến 29.

…Môi-se, bởi đức tin, đã từ chối được gọi là con trai của
con gái Pha-ra-ôn;

Thà chọn chịu đựng những nỗi đau đớn của Đức Chúa
Trời…

Coi sự sỉ nhục của Đấng Christ là những kho báu quý
giá hơnmọi kho báu của Ai-cập:…

246 Thấy đó, ông đã tiếp nhận Sự sống Đời đời. Môi-se đã coi sự—
sự—sự sỉ nhục của Đấng Christ là những kho báu quý giá hơn
mọi kho báu trên thế gian. Môi-se coi Điều đó vĩ đại nhất. Vậy
thì, người giàu có này đã không vậy.
247 Và Môi-se là một nhà cai trị trẻ, giàu có, trở thành một Pha-
ra-ôn. Ông là con trai của Pha-ra-ôn, và là kẻ kế nghiệp ngai vàng.
Và ông tìmđến với điều không thể được,một đámngười đầy bùn,
một đám nô lệ. Nhưng bởi đức tin, ông đã thấy lời hứa của Đức
Chúa Trời, qua Lời, “Dân sự ngươi sẽ ngụ trong một xứ lạ trong
bốn trăm năm, nhưng Ta sẽ mang nó ra bởi một bàn tay quyền
năng.” Và ông đã coi trọng Điều đó (ha-lê-lu-gia) quý hơn tất cả
các kho báu của Ai-cập, vì khi ông rời bỏ Ai-cập mà không biết
mình sẽ đi đâu. ÔngđãđượcĐấngChrist dẫndắt. Ôngđã từbỏ!
248 Và ông đã đặt chân trên ngai vàng, và ông có thể là—là vị
Pha-ra-ôn kế tiếp tại Ai-cập. Nhưng ông coi trọng sự sỉ nhục của
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Đấng Christ. Sự sỉ nhục! Bị gọi là “người lập dị,” bị gọi là “người
cuồng tín,” thay thế địa vị củamình với nhữngngười lầm than và
kẻ cuồng tín; Bởi vì ông hiểu đó là thời điểm, mà lời Kinh Thánh
được đã hứa được ứng nghiệm, đã ở đó lúc ấy.

249 Và Hỡi hội thánh, hãy tỉnh thức! Chẳng lẽ anh chị em không
thể thấy điều tương tự như vậy tối nay? Thời giờ đã được hứa
cho chúng ta. Hãy coi điều sỉ nhục vì Chúa Jêsus Christ quý báu
hơn tất cả sự thông công của bất cứ điều gì; cho dù đó là cha và
mẹ, giáo hội, bất cứ điều chi khác. Hãy đi theo sự lãnh đạo của
Thánh Linh!

250 Chúng ta hãy đi theo Đấng Christ này như gương một vài
người, Môi-se này, trong chốc lát, mà đã làm điều đó; chúng ta
hãy xem cuộc đời của ông. Điều đầu tiên, khi ông đã chấp nhận
để nhận lấy sự sỉ nhục của Đấng Christ và từ bỏ sự học hành của
mình, từ bỏ tất cả sự khôn ngoan của ông…Ông đã được dạy tất
cả sự khônngoan củangười Ai Cập. Và tất cả sựnổi tiếng của ông,
ngai vàng của ông, quyền trượng của ông, vương quyền của ông,
vươngmiện của ông,mọi thứ ông đã có, ông đều từ chối nó!

251 Và chàng trai khác này muốn có nó, và đã khước từ Đấng
Christ; còn con người này từ chối điều đó, và tiếp nhận Đấng
Christ. Và điều gì đã nhanh chóng xảy ra? Ông đã biệt riêng
mình ra.

252 Ha-lê-lu-gia! Từ ấy có nghĩa là “Ngợi khen Đức Chúa Trời của
chúng ta!” Thật tồi tệ nếu chúng ta đang quên điều đó.

253 Ông đã từ chối ngai vàng và sự ngưỡng mộ. Ông có thể có
hàng trăm cô gái trẻ…làm vợ, và ông có thể có vương quyền dưới
sự…Ồ, Ai-cập cai trị thế giới. Thế giới được đặt ngay dưới chân
ông, và ông được kế thừamọi chút củanó. Nhưngbằng cáchnhìn
vào Kinh Thánh và thấy thời đại ông đang sống, và biết rằng có
Điều gì đó trong ông, Hạt giống được định trước đó củaĐức Chúa
Trời đã chuyển động!

254 Tôi không quan tâm đến việc anh em có thể được nhiều
người mến mộ như thế nào, hoặc anh em có thể điều này như
thế nào, anh em có thể là một trưởng lão, anh em có thể là một
mục sư, anh em có thể là thế này, thế kia, hoặc thế nọ, nhưng nếu
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Lời của Sự Sống Đời đời bởi Lời của Đức Chúa Trời đã được định
trước cho anh em, và anh em thấy điều đó đã gần, nó hoạt động,
chuyển ra ngoài như thế . [Anh Branham búng ngón tay nhiều
lần—Bt.] Bắt đầu đi ra! Bắt đầu nhận lấy Nó!

255 Và ông đã từ chối được gọi là con trai của con gái Pha-ra-
ôn, bởi vì ông coi trọng sự sỉ nhục của Đấng Christ là kho báu
lớn hơn tất cả sự giàu có của Ai Cập hay thế gian. Ông quý trọng
Điều đó. Xem những gì ông đã làm, ông đã bước đi theo Nó. Ngay
lập tức, ông nhanh chóng bị trục xuất ra khỏi dân tộc của mình,
những người từng yêu thương ông.

256 Nó có thể khiến anh em mất tất cả những gì mình có. Nó có
thể khiến anh em phải mất ngôi nhà của mình, Nó có thể khiến
anh em phải mất tình thân hữu của mình, Nó có thể khiến chị
em trả giá cho hội khâu vá của mình, Nó có thể khiến các bạn
mất địa vị củamình tại Kiwanis. Nó có thể. Tôi không biết những
gì anh chị em sẽ phải trả giá, nhưng Nó sẽ phải hy sinh mọi thứ
trong thế gian hoặc thuộc về thế gian. Anh chị em sẽ phải biệt
riêng mình ra khỏi những điều thuộc về thế gian. Anh chị em sẽ
phải làm điều đó.

257 Môi-se đã quăng hết mọi sự qua một bên và đi vào sa mạc
với cây gậy trong tay. A-men! Ngày qua ngày trôi qua. Và ông tự
hỏi liệumình đã làm sai không? Không.

258 Nhiều khi mọi người bắt đầu, và họ nói, “Ồ, tôi sẽ làm điều
đó. Vinh quang thay Đức Chúa Trời, tôi thấy Nó!” Hãy để ai đó
cười anh chị emvà chế giễu anh chị em, “Có lẽ tôi đã sai.”

259 Ông nói, “Những kẻ mà không thể chịu nổi sự hình phạt là
những đứa con hoang và không phải con cái của Đức Chúa Trời.”
Hãy xem, họ đã làm việc theo cảm xúc. Hãy xem, hạt giống mà
tôi đã nói về cách đây không lâu, linh hồn đó không có ở đó để
bắt đầu. Nó đã được xức dầu bằng Thánh Linh, và người đó đã
làm đủ mọi cách. Ồ, anh em, họ…Khi linh hồn của anh em được
xức dầu, anh em có thể…Đó là Đức Thánh Linh thật, chân chính,
và các bạn vẫn có thể là một ác quỷ.

260 “Ồ,” các bạn nói, “Anh Branham!”
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261 Những tiên tri giả! Kinh Thánh nói, “Trong những ngày sau
rốt sẽ có những tiên tri giả.” Chúa Jêsus phán, “Sẽ có những christ
giả dấy lên.” Không phải “những Jêsus giả,” bây giờ, không ai
đứng yên vì điều đó; nhưng “những christ giả.” Christ có nghĩa
là “những người được xức dầu.” Được xức dầu một cách giả dối;
họ đã được xức dầu, song họ sai trật trong tận nơi sâu của vấn
đề đó, và làm đủ những dấu kỳ phép lạ, nói tiếng lạ, nhảy múa
trong Thánh Linh, giảng Phúc Âm.
262 Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm điều đó! Si-mê-ôn…hay là không,
tôi xin lỗi…Cai-phe đã nói tiên tri! Ba-la-am, kẻ giả hình! Chắc
chắn, đã làmmọi dấukỳ,mọi thứ, tất cả nhữnghànhvi tôn giáo.
263 Nhưng, anh chị em thấy, anh chị em để hạt cỏ lùng ở chung
với hạt lúamì trong cùngmột luống và tưới nước lên chúng tức là
xức dầu cho chúng, chúng sẽ vui hưởng cả hai. Cả hai đều sẽ phát
triển bởi nó, cùng một nguồn nước. “Mặt trời chiếu sáng trên
người công bình lẫn người gian ác, và mưa cũng rơi cho người
công bình lẫn người gian ác, nhưng bởi bông trái của họ mà các
ngươi sẽ biết họ.” Làm thế nào anh em có thể giữ thẳng hàng với
Lời? A-men. Hiểu tôi muốn nói gì không? “Mưa rơi xuống cho
người công bình lẫnngười không công bình,” được xức dầu.
264 Chúa Jêsus phán, “Trong ngày ấy họ sẽ đến cùng Ta, nói rằng,
‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! Tôi đã chẳng đuổi quỷ sao? Chẳng phải tôi
đã nói tiên tri sao? Chẳng phải tôi đã nhân Danh Ngài mà làm
những điều lớn sao?’” Ngài sẽ phán, “Hỡi những kẻ làm công
gian ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng từng biết các ngươi. Hãy đi
vào địa ngục đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ
của hắn.” Anh em hiểu không? Thật là một Lời đáng sợ! Giả dối.
Thờ phượng vô ích, phấn đấu vô ích. Tại sao anh em làm điều đó
trong khi anh em không phải làm nó? Tại sao nhận điều giả mạo
trong khi các từng Trời đầy dẫy điều chân thật?Hiểu không?Anh
em không phải làm thế.
265 Bây giờ chúng ta thấy Môi-se được xức dầu, không gì có thể
khiến ông quay lưng. Những người anh em của chính ông đã
từ chối ông; nhưng không thể nào ngăn chặn ông được. Ông đã
đi ngay vào đồng vắng. Và một ngày nọ ở ngoài đó, ông đã gặp
Đức Chúa Trời mặt đối mặt, với một Trụ Lửa trong bụi gai. Phán,
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“Hỡi Môi-se, hãy cỡi giày ngươi ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất
Thánh. Vì Ta có nghe tiếng kêu gào của dân Ta, và Ta đã nghe
tiếng than vãn của họ, và Ta nhớ lại lời hứa của Ta về Lời. Và Ta
sẽ đi xuống, Ta sẽ sai ngươi xuống đặng đem họ ra.” Chắc chắn
vậy. Ông đã gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt, ông nói chuyện với
Ngài. Ông được Đức Chúa Trời ủy thác.

266 Đức Chúa Trời đến lại ngay, cùng Trụ Lửa đó, và xác chứng
cho vị tiên tri đó đang đứng ngay đó trên núi kia; để chứngminh
điều đó là thật, khi Ngài đã dùng tay ông và thực hiện đủ loại
phép lạ và các thứ. Ồ, họ có những kẻ mạo danh. Ồ, chắc chắn.
Có Giam-be và Gian-nét, đã đứng tại đó, họ đã làm những điều
tương tự. Nhưng ai là bản gốc? Hiểu không? Nó đã bắt đầu từ
đâu? Có phải nó đến từ Lời không? Có phải đó là thời điểm?

267 Và anh chị em có biết điều tương tự đó đã được hứa cho
những ngày sau rốt không? “Như Gian-nét và Giam-be chống trả
Môi-se thể nào, thì những kẻ này cũng chống trả Lẽ thật thể ấy.”
Thấy đó, trong những ngày sau rốt. Và làm điều tương tự, (giả
mạo mọi thứ), ngay trên cùng một rãnh nước, “Heo đã rửa sạch
rồi lại lăn lóc trong vũng bùn, và chó liếm lại đồ nóđãmửa.”

268 Những người Ngũ Tuần đã ra khỏi tổ chức của họ nhiều năm
trước và nguyền rủa chúng, cha và mẹ của các bạn; và các bạn
đã trở lại và làm điều tương tự như họ đã làm, và bây giờ đúng
là cùng vũng bùn và đồ nôn mửa. Hiểu không? Nếu điều đó làm
cho Hội thánh nôn nó ra trong thời đại Ngũ Tuần đầu tiên, thì
cũng sẽ làm cho Nó nôn mửa một lần nữa ngày hôm nay. Hiểu
không? Điều đó phải xảy ra, mặc dầu, đó là vỏ trấu, phải đến. Cái
tua không thể là cái duy nhất; vỏ trấu phải đến, thấy đó, làm chất
mang. Bây giờ chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt, hãy
xem những điều đã hứa cho thời đại này.

269 Hãy xem Môi-se được xác nhận này. Biết! Khi ông ra ngoài
kia, một số người anh em của chính ông quay lại chống đối ông,
họmuốn lậpmột tổ chức. Họ nói, “Anh hành động giống như thể
chỉ một mình anh là người thánh giữa vòng chúng ta.” “Cả hội
chúng đều thánh,” Cô-rê và Đa-than nói. “Chúng ta hãy chọn ra
những người để làm điều gì đó.”
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270 Môi-se, ông…Tôi cảm thấy thật buồn cho ông. Ông đi xuống,
và nói, “Lạy Chúa…” Sấp mình xuống trước bàn thờ và nói,
“Lạy Chúa!”

271 Đức Chúa Trời phán, “Hãy biệt riêng chính mình ngươi ra
khỏi họ. Ta thấy như vậy là đủ rồi.” Chỉ mở đất ra và nuốt họ. Chỉ
thế thôi. Thấy đó, ông đã biết sứmạng củamình.

272 Đức Chúa Trời không giải quyết với những tổ chức, Ngài
không giải quyết với những nhóm. Ngài chỉ giải quyết với những
cá nhân. Đúng thế. Luôn luôn. Không phải những nhóm người;
nhưng những cá nhân, một người. Trong những ngày sau rốt,
Ngài phán, “Ta đứng ngoài cửa mà gõ, và nếu người nào…”
(không phải “nhóm nào”) “…người nào nghe Tiếng Ta, Ta sẽ…
và nghe Ta, thì Ta sẽ vào cùng người ấy và ăn bữa tối với người.”
Thấy đó, “Nếu người nào có thể nghe được.”

273 Làm sao chiếc micrô này có thể phát ra tiếng của tôi ngoài
kia trừ khi nó không được tạo ra như vậy? Tôi có thể hét vào
tấm bảng đó, với tất cả sức mạnh của mình, và nó sẽ không làm
gì cả. Bởi vì cái này được định như vậy, và được làm ra, được chế
tạo, là một cái micrô. Và nếu Lời của Đức Chúa Trời ở trong anh
em từ sự định trước của Đức Chúa Trời, trong anh em, “Chiên Ta
nghe Tiếng Ta. Chúng biết thì giờ của Ta. Một người lạ chúng sẽ
không đi theo.” Hiểu không? Phải là như vậy trước tiên. “Tất cả
những kẻ Cha đã ban cho Ta, họ sẽ đến.” Mỗi một người trong
họ, đấy.

274 Vậy thì ông tiếp tục, đến lúc cuối của cuộc đời ở đây. Ông chỉ
trải qua…Lưu ý khi ông đi đến cuối của đường đời.

275 Và chúng ta sẽ kết thúc bây giờ vì đã muộn, mười giờ kém
hai mươi lăm. Để ý. Bây giờ, ở nhà thì còn sớm. Khoảng hai hoặc
ba giờ chúng ta bắt đầu nói, “Nói đi, sẽ muộn một chút.” Hiểu
không?Hiểu không?Nhưng bây giờ, tôi đã giảng nhiều đêm, suốt
đêm trường.

276 Phao-lô đã rao giảng cùng một Phúc Âm này vào thời của
ông, vàmột thanh niên đã rơi khỏi một—một bức tường và chết.
Và Phao-lô, với cùng sự xức dầu, cùng một Phúc Âm đó, đã đặt
tay trên anh ta, anh ta đã sống lại. Họ đã quan tâm. Hội thánh đã



50 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

được hình thành. Điều gì đó đã xảy ra. Chú ý những gì đã diễn
ra ở đây.
277 Môi-se, khi ông đi xuống…
278 Người giàu có này, khi anh ta đi xuống, hoặc, một người cai
trị trẻ tuổimà chúng ta đã nói đến, rất sùng đạo, và thuộc về giáo
hội và mọi thứ, tốt đẹp, học thức, một nhà doanh nghiệp giỏi, và
mọi thứ, khi anh ta đi đến cuối con đường, anh ta bắt đầu hét
lên, “Không còn chỗ nào để bước nữa!” Sự lãnh đạo của anh ở
đâu? Anh đã được lãnh đạo bởi giáo hội của mình, mà đã chết.
Anh ta đã được dẫn dắt bởi thế gian chết chóc, và chẳng còn điều
gì nữa để anh ta bước vào ngoài điều thế gian đã sửa soạn cho
nó: địa ngục.
279 Nhưng ở đây đối với Môi-se, một tôi tớ trung tín người coi
trọng sự sỉ nhục của Đấng Christ là kho tàng lớn hơn tất cả sự
giàu có của Ai Cập. Khi ông đi đến cuối đường đời, một người
già, một trăm hai mươi tuổi. Bước lên núi, và ông biết rằng cái
chết đã bày ra trướcmắt ông, và ông nhìn sangmiền đất hứa. Và
ông đã nhìn; nằm ở đó bên cạnh ông, có Đấng Lãnh Đạo của ông,
Vầng Đá. Ông bước lên Vầng Đá, và các Thiên sứ của Đức Chúa
Trời đã đưa ông vào miền Vinh hiển—miền Vinh hiển của Đức
Chúa Trời, vào lòng của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tám trăm năm
sau, ông vẫn được lãnh đạo bởi Đấng LãnhĐạo củamình.
280 Chúng ta thấy ông trên Núi Biến Hình, đứng ở đó cùng với
Ê-li, nói chuyện với Chúa Jêsus trước khi Ngài đi lên thập tự giá,
tám trăm năm sau khi chết. Đấng—Đấngmà ông đã coi trọng, sự
sỉ nhục về chức vụ của ông, là những kho báu lớn hơn tất cả sự
ưa chuộng của thế gian và tất cả tiền bạc của thế gian, Đấng Lãnh
Đạo của ông vẫn đang dẫn dắt ông. Ồ, chao ôi! Ông đã được dẫn
dắt! Đấng Lãnh Đạo của ông, Đấng đã dẫn ông qua sự chết, trũng
bóng chết. Ông đã được dẫn đến nơimồmả. Hàng trămnăm sau,
ông đã đứng ở đómột lần nữa bởi vì, khi còn trẻ, ông đã chọn sự
lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Tên tuổi của ông sẽ vang dội khi
không còn Ai Cập hay kho báu nữa. Khi các kim tự tháp chỉ còn
là cát bụi, và khi Ai Cập không còn là Ai Cập nữa, Môi-se sẽ bất
tử giữa loài người vì ông chấp nhận sự lãnh đạo của Đấng Christ
thay vì đi theo con đườngmà giáo hội của ông đã đi.
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281 Có những người khác đã làm điều tương tự. Hãy nhìn xem
Hê-nóc. Ông đã đồng đi với Đức Chúa Trời trong năm trăm năm,
và sau đó ông đã có lời chứng rằng “Ông làm đẹp lòng Đức Chúa
Trời.” Chúa đã xác minh nó, và phán, “Ngươi không cần phải
chết, chỉ trở về Nhà chiều nay.” Và ông đã đi lên.
282 Và Ê-li. Sau khi la lối những người đàn bà cắt tóc uốn quăn
và mọi thứ, như ông đã làm trong thời của ông, những Giê-sa-
bên tô vẽ mặt mày, sau khi ông thấy đầy dẫy về điều đó, và—và
ông đã làm tất cả những gì ông có thể, và tất cả những thầy tế lễ
kia đã chế giễu ông, và mọi thứ khác, một ngày nọ ông đã bước
xuống sông. Và ngay bên kia sông là những con ngựa được buộc
vào một bụi cây đằng kia, một cỗ xe lửa và những con ngựa lửa.
Ông đã bước ngay lên, và ném chiếc áo choàng cho vị tiên tri kế
nhiệm đi theo ông, rồi ông đi lên Thiên đàng. Ông đã chấp nhận
sự lãnh đạo của Sự Sống Đời Đời, vì chính Đấng Christ đã ở trong
Ê-li. Ồ! Vâng, thưa quý vị!
283 Điều đó là gì? “Hãy theo Ta!” Bây giờ anh chị em phải chọn
lựa người lãnh đạo của mình. Anh chị em phải chọn điều đó,
hỡi các bạn. Hãy nhìn vào gương soi của Đức Chúa Trời, là Kinh
Thánh, và thấy anh chị emđang ở đâu tối hômnay.
284 Một câu chuyện nhỏ. Một lần nọ, một đứa trẻ, sống ở vùng
quê. Nó chưa bao giờ thấymột cái gương, nó đã đi vào thành phố
để gặp dì củamình. Và bà ấy đã cómột ngôi nhà…và những ngôi
nhà kiểu cũ thường có một tấm gương trên cửa; tôi không biết
liệu anh chị em có nhớ điều đó hay không. Nhưng đứa bé này, nó
chưa bao giờ thấy cái gương. Vì thế khi nó đang chơi xung quanh
nhà, nó nhìn vào…“Hả?” Nó nhìn vào đứa trẻ kia. Và nó vẫy tay,
và đứa trẻ kia cũng vẫy tay. Và nó kéo cái tai củamình, và đứa trẻ
kia cũng kéo tai của mình. Và cứ như thế. Nó tiếp tục đi lên, đến
gần, rồi chạy quanh và nói, “Mẹ ơi! Đó là tôi!” Đó là tôi.
285 Anh em trông giống như thế nào? Anh em đang đi theo điều
gì? Chúng ta đã làm gì? Anh em phải chọn người lãnh đạo của
mình. Hãy chọn ngày hôm nay. Anh chị em chọn Sự Sống hay sự
chết. Sự lựa chọn của anh chị em sẽ quyết định nơi đến Đời đời
của mình, dựa trên những gì anh chị em chọn. Hãy nhớ, Chúa
Jêsus đã phán, “Hãy theo Ta.” Và anh chị em đã được mời làm
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như vậy buổi tối hômnay. Và đi theo Ngài để đến với Sự sống Đời
đời, anh chị em phải đến theo thời hạn của Ngài, đúng vậy, Lời.
Không phải dựa trên tín điều, không phải dựa trên quan điểm
công chúng, không phải dựa trên những gì người nào khác nghĩ
vềNó, nhưng trên chínhnhững gìĐứcChúaTrời đã phánvềNó.
286 Anh chị em nói, “Ồ, Anh Branham, tôi biết một người phụ nữ
tốt hết sức, cô ấy làm điều này. Tôi biết một người đàn ôngmà đã
trải qua điều này.”
287 Tôi không thể ngăn chặn những gì họ đã làm. Lời Đức Chúa
Trời đã phán, “Hãy để lời của con người là lời dối trá, và Lời Ta
là Lẽ thật.” Anh chị em phải tuân theo điều khoản của Ngài, tuân
theo điều kiện của Ngài, là Lời. Anh chị em không thể đến qua
tín điều. Anh chị em không thể đến qua giáo phái. Anh chị em
không thể pha trộn Nó như thế. Anh chị em chỉ có thể làm một
điều duy nhất: chấp nhận Điều đó theo các điều kiện của Ngài,
rằng anh chị em sẵn sàng chết đi bản thân và mọi suy nghĩ của
mình, và đi theo Ngài. “Hãy giũ bỏ mọi sự thuộc về thế gian, và
hãy theo Ta.”
288 Tôi biết đó là Sứ điệp nghiêm khắc, cứng rắn, thưa anh em.
Nhưng tôi không đến đây và chọn một—một Sứ điệp để cốt chỉ
cố làm cho họ ca hát, la lớn, hò hét. Tôi đã tham dự các buổi
nhóm của những người ngoại đạo, nơi họ cũng làm điều tương
tự. Tôi quan tâm đến sự sống của anh em. Tôi là tôi tớ của Đức
Chúa Trời, một ngày nào đó tôi phải trả lời với Đức Chúa Trời,
và chức vụ mà Chúa đã giao cho tôi đã tự chứng thực hàng ngàn
lần trước mặt anh em.
289 Hãy nhớ, Chúa Jêsus đã phán, “Hãy theo Ta. Hãy theo Ta.
Hãy giũ bỏ những gì ngươi có, và hãy theo Ta.” Và đó là cách duy
nhất để có được Sự sống Đời đời. Đó là phương cách duy nhất
mà Ngài ban cho người đàn ông này, là phương thuốc duy nhất
mà Ngài ban cho thương gia này, đó là phương thuốc duy nhất
mà Ngài cho bất kỳ ai. Sự lựa chọn của Ngài, Ngài đưa ra quyết
định của Ngài, nó hoàn hảo mọi lúc. Và chúng ta phải theo Ngài,
là cách duy nhất để có Sự Sống Đời đời. Vì vậy sự lãnh đạo của
Đức Chúa Trời là: làm theo Lời được chứng thực của thời đại bởi
Đức Thánh Linh.
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Xin chúng ta hãy cúi đầu.
290 Tôi sẽ hỏi anh chị em một câu, và tôi muốn anh chị em phải
thật sự thành thực. Tôi muốn người chị chơi đàn cho tôi bài, Tôi
Có Thể Nghe Tiếng Gọi Của Cứu Chúa Tôi. Tôi biết đó là sự kêu gọi
tin nhận thuở xưa. Và thưa anh, chị em, như chúng ta nhìn thấy,
nhìn những gì đang diễn ra ngày hôm nay. Bây giờ anh chị em
cúi đầu, chỉ suynghĩ trongmột chút, nhìnnhững gì đang xảy ra.
291 Anh chị em đã đọc báo tuần qua những gì mà người đàn ông
đó ở Anh quốc đã nói không? Rằng “Sự đóng đinh của Chúa Jêsus
Christ chỉ là sự giảmạo, nó chỉ là sựbố trí giữa Phi-lát vàNgài.”
292 Anh chị em đã nghe những gì nhà thần học người Mỹ nói
không?Ông ta nói rằng “Chúa Jêsus đã chỉ thiếp đi vì loại cỏ độc.”
Nhiều nhà thần học quý vị biết, quay lại với Sáng thế ký chỗ nói
về loại cỏ độc. Nó khiến cho anh chị em ngủ giống như chết, tim
của anh chị em hầu như không đập trong khoảng thời gian hai
hoặc ba ngày. “Và khi họ đưa cho Ngài giấm và mật,” họ đã nói,
“đó là cỏ độc. Và họ đặt Ngài lên đó trong ngôi mộ, và Ngài ngủ
trên đó trong ba ngày. Và, tất nhiên, khi họ đi lên đó, họ thấyNgài
đang đi dạo.” Anh em có thể tưởng tượng được điều đó không?
Nhữngnhà thầnhọc, những thần học viện, giả bộ tin. Thế thì làm
thế nào trên thế giới…Ngay từ đầu, Kinh Thánh cho biết Ngài đã
từ chối điều đó, khi họ bỏ giấmvàmật vàomiệngNgài.
293 Và một điều khác, nếu đúng như vậy, thì tại sao những môn
đồđó “những kẻ đến và cướpNgài đi,” tại sao họ đã hy sinhmạng
sống của họ trong sự tử vì đạo cho Ngài? Và ngã xuống, tự cho
mình thậm chí không đáng chết như Ngài đã chết; họ đã lộn đầu
xuống và nằm ngang trên các cây thánh giá và các thứ. Và nếu
họ đã…biết rằng Ngài là kẻ đạo đức giả và bản thân họ là kẻ đạo
đức giả, làm sao họ có thể dâng mạng sống của mình cho Ngài
như thế?
294 Ồ, anh em thấy, đó là thời đại tri thức này mà chúng ta đang
sống. Giáo dục, văn minh, và xu hướng hiện đại của ngày nay,
tất cả đều là của ma quỷ. “Nền văn minh của ma quỷ à?” Vâng,
thưa quý vị! Kinh Thánh cho biết là vậy. Nền văn minh này có
sự chết. “Chúng ta có một nền văn minh như thế này ở thế giới
bên kia không?” Không, thưa quý vị! Chúng ta sẽ cómột nền văn
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minh khác hẳn. Giáo dục, tất cả những thứ này, chúng là của ma
quỷ; khoa học đang làm hư hoại những thứ tự nhiên, tạo ra cái
gì khác.
295 Hãy nhìn những gì người ta đã làm hiện nay. Khi những phụ
nữ trẻ kia…Tạp san Bạn đọc đã cho biết, tuần sau…tháng trước,
tôi tin vậy. Tập san Bạn đọcnói rằng “Những thanhniên và thanh
nữ đã trải qua tuổi trung niên của họ, phụ nữ trong độ tuổi mãn
kinh từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi.” Thêmmột thế hệ nữa,
họ sẽ chẳng là gì ngoài…Điều đó trông thật kinh khủng. Thấy
không?Người ta sẽ trở nên, ủymị, bẩn thỉu. Nhìn xem linh hồn—
nhìn xem linh đó, nhìn thấy linh đó như thế nào trong giáo hội,
sự lai tạo, kết giao với thế gian. Ồ, thật làmột thời đại kinh khủng!
Hãy chạy trốn, hỡi những con cái! Hãy chạy trốn! Chạy đến với
Thập tự giá! Đến với Đấng Christ, đểNgài dẫndắt anh chị em.
296 Trong lúc chúng ta cúi đầu, nhắm mắt, và xin chúng ta hãy
cúi luôn cả tấm lòng mình. Được chứ? Tôi muốn hỏi anh chị em
một câu. Anh chị em có thật sự đang nhìn lại chínhmình đối với
Đức Chúa Trời không? Và anh chị em có cảm nhận rằng mình
không ở chỗ mà anh chị em—anh chị em đáng ra phải ở trong
giờ này không? Bởi vì sự Cất lên có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Thấy đó, nó sẽ đến.
297 Sẽ chỉ có, nếu—nếu tuyên bố tôi đã đưa ra cách đâymột lát là
đúng, sẽ chỉ có khoảng năm trăm người trong sự Cất lên, những
người mà đang sống, họ sẽ được thay đổi. Tại sao, gom tất cả
những người Cơ-đốc lại, Công giáo và tất cả, chỉ có năm trăm
triệu người, đấy, tuyên bố theo đạo Cơ-đốc. Và một trong số một
triệu, là năm trăm người. Có rất nhiều người mất tích hàng ngày,
trên khắp thế giới,mà chúng ta thậm chí không thể giải thích cho
họ. Hãy xem, nó sẽ đến, và anh chị em thậm chí sẽ không biết nó.
Nhiều người sẽ tiếp tục rao giảng và nói…Hãy xem, và tất cả sẽ
là quá khứ.
298 Như Chúa Jêsus đã phán. Họ đã nói, những môn đồ đã nói,
“Sao các thầy thông giáo, nói rằng, ‘Thật Ê-li phải đến trước’?”
299 Ngài đã phán, “Người đã đến rồi mà các ngươi không biết,
nhưng người ta đã làm đối với người những gì họ đã nói họ
sẽ làm.”
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300 Anh chị em biết rằng mình không đúng với Đức Chúa Trời,
và anh chị em muốn được…Đức Chúa Trời nhớ đến, rằng Đức
Chúa Trời sẽ làm cho tấm lòng anh chị em trở nên đúng đắn với
Đức Chúa Trời. Anh chị em nào hạ mình bây giờ trong chính giờ
phút rất yên lặng này, hãy đưa tay lên? Tôi không quan tâm anh
chị em là ai, anh chị em sẽ làm gì? Anh chị em nói, “Tôi sẽ đưa
tay lên với Đức Chúa Trời.” Xin Chúa ban phước anh chị em. Xin
Chúa ban phước cho anh chị em.
301 Anh chị em có đang nhìn vào Gương Soi đó không? Tôi hỏi
anh chị em trongDanh củaĐấng Christ, anh chị em có đang nhìn
vào Gương Soi không?

[Một anh em nói tiếng lạ. Một anh khác thông giải—Bt.]
A-men.
302 Tôi muốn hỏi anh chị em một điều. Bao nhiêu anh chị em ở
đây là người Ngũ Tuần? Hãy đưa tay lên, là những người Ngũ
Tuần. Thực tế mỗi anh chị em. Bây giờ, bao nhiêu người ở đây
tuyên bố là những Cơ-đốc nhân? Hãy đưa tay lên, cho dù anh
chị em ở đâu, xưng nhận là Cơ-đốc nhân. Anh chị em biết Kinh
Thánhđãnói về điều này, rằng điều này sẽ xảy ra không?
303 Thậm chí điều này đã xảy ra trong Cựu Ước khi họ đang tự
hỏi mình sẽ làm gì, làm thế nào họ có thể thoát khỏi sự vây hãm
đang đến. Thánh Linh đã giáng xuống trên một người và người
đã nói tiên tri và nói cho họ biết nơi gặp kẻ thù, và làm thế nào,
làmgì để chiến thắng kẻ thù. Đó là CựuƯớc, TânƯớc cũng vậy.
304 Bây giờ, một số anh chị em có thể nói, “Người đó, ồ, điều đó
không phải vậy.” Nhưng điều gì xảy ra nếu nó là vậy? Anh chị
em nói, “Ồ, tôi đã nghe điều đó trước đây.” Nhưng điều gì xảy
ra nếu điều này là vậy? Anh chị em biết, thế thì điều đó minh
chứng rằng ở đây có nhiều nhu cầu thay đổi tấm lòng, nếu đó là
Đức Thánh Linh phán. Có những việc cần phải thực hiện, vì vậy,
bây giờ nó ở với anh chị em.

Thật như tôi đây, không cách chi bào chữa đâu,
Nhưng chỉ Huyết của Ngài đã đổ thay tôi,
Và Ngài khuyên mời…

Đó là những gì, Ngài đã gọi cho anh chị emngay lúc đó.
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…lên Chúa,
Kính thưa Chiên Con của Đức Chúa Trời,…

“Ta sẽ cất tấm lòng bướng bỉnh đó đi, và đặt một tấm lòng
bằng thịt trong nó,mà sẽ đầu phục Ta.” Hiểu không?

…đến!
Thật như tôi đây, Ngài sẽ tiếp nghinh,
Sẽ…

Anh chị em sẽ đưa ra sự chọn lựa trong buổi tối hôm nay
không?Anh chị em có thể chọnmột điều anh chị emmuốn.

…tẩy sạch.

Anh em nói, “Tôi đã nghe điều đó trước đây.” Nhưng đây có
thể là lần cuối cùng anh em nghe Nó.

Vì lời hứa của Ngài tôi tin,

Sự kêu gọi tin nhận thuở xưa, người ta ra khỏi lối sống ngày
nay, nhưng Đức Chúa Trời vẫn vận hành trong họ. Chẳng lẽ anh
chị em không cảm nhận được Điều đó đang vận hành trên anh
chị em sao, thưa hội thánh?

…Tôi đến!

305 [Anh Branhamngân nga Thật Như Tôi Đây—Bt.] Ôi, hãy nghĩ
xem, ngày nay, những tấm lòng đang trở nên chai đá, đầy dẫy thế
gian, lãnh đạm, những thuộc viên giáo hội, hâm hẩm, giống như
người cai trị trẻ tuổi giàu có kia; và không biết rằng Đức Thánh
Linh vĩ đại đang đứng, gõ cửa trong Thời đại Lao-đi-xê này. “Hễ
ai nghe Tiếng Ta (Lời), sẽ mở cửa lòng cho, Ta sẽ vào cùng người
ấy và ăn bữa tối với người.”

306 Và Thánh Linh đã nói qua người anh em này vài phút trước,
đã nói, “Ta sẽ cất bỏ tấm lòng bằng đá đó khỏi các ngươi, và
ban cho các ngươi lòng bằng thịt, khiến các ngươi noi theo luật
lệ Đức Chúa Trời.” Hãy xem những tấm lòng hiện nay thể nào,
chỉ là một—một cảm xúc, trí tuệ. Hiểu không? Không phải tấm
lòng mềm mại đầy tình yêu thương và sự ngọt ngào hướng về
Đấng Christ.
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307 Anh chị em không muốn có một tấm lòng như vậy sao? Làm
thế nào anh chị em sẽ đốimặt với Đấng Christ vớimột quanniệm
trí tuệ vềNgài? Anh chị emphải chấpnhận Sự sốngĐời đời.

…đã đổ thay rồi…

Sự chuẩn bị được làm qua Huyết.

Và Ngài khuyên mời…

Ngài đã làm gì? Đã đổ huyết của Ngài. Và bây giờ Ngài đang
mời gọi anh chị em, “Hãy đến.”

…lên Chúa,
Kính thưa Chiên Con của Đức Chúa Trời, tôi
đến! Tôi đến!

308 Chúng ta hãy,mỗi Cơ-đốc nhân, chỉ đưa tay lên cách yên lặng
giờ nầy và cầu nguyện.
309 Ôi Đức Chúa Trời, xin Chúa, bắt lấy thời đại mà chúng con
đang sống đây. Ôi, thật rất cứng lòng, Cha ôi. Sa-tan chỉ làm quá
nhiều điều đối với conngười. Tấm lòng của họ đã trở nên chai đá.
Thánh Linh Ngài nói ngay ra; Lời Ngài được thay vào đó, chứng
thực; nhưng kinh nghiệm được tái sinh, điển hình thuở xưa, họ
đang…nó trở thành một giáo phái, quan niệm trí tuệ, nhiều âm
nhạc, nhiều tiếng reo hò, và nhiều phấn khích. Nhưng, thực chất,
tấm lòng bằng thịt đó, Thánh Linh đó, Sự sống Đời đời đó, Điều
đó chắn chắn trở nên xa lạ đối với giáo hội.
310 Đức Chúa Trời ơi, xin đập vỡ tấm lòng của chính con, một
tội nhân được cứu bởi ân điển Ngài. Nó khiến cho con cảm thấy
thật tồi tệ, Cha ôi, khi nhìn thấy hội thánh mà Ngài đã chết thay,
hội thánh mà Ngài đang cố cứu chuộc. Con nghĩ đến khải tượng
Ngài ban cho con về hội thánh đó của Hoa Kỳ và một số quốc
gia khác. Thật là một màn thoát y kích động rock-and-roll trông
kinh khủng làm sao. Nhưng ở đâu đó con đã thấy xuất hiện một
nơi khác, phước hạnh.
311 Con cầu nguyện, Cha ơi, rằng nếu người nào trong những
người đó ở tại đây tối nay mà được định sẵn với Sự Sống, hoặc
muốn tiếp nhận Nó, rằng đây sẽ là giờ họ sẽ làm điều đó. Xin
nhậm lời, Chúa ôi. Xin đập vỡ tấm lòng bằng đá bây giờ, tấm
lòng cũ thuộc về thế gian. Và nếu họ muốn bình an, họ muốn
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điều gì đó mà thỏamãn, điều gì đó mang lại sự đảm bảo, xin cho
họ tiếp nhận sự lãnh đạo của Đấng Christ tối hôm nay để dẫn họ
đến một—một sự Bình an mà vượt quá mọi sự hiểu biết, một sự
Vui mừng không thể kể xiết được và sự vinh hiển đầy trọn, hay
thậm chí chính sự chết cũng không thể làm hại được. Xin nhậm
lời, Cha ôi.
312 Bây giờ, với việc giơ tay lên, tôi tự hỏi liệu…Bao nhiêu người
trong tòa nhà bây giờ sẽ chỉ nói rằng, “Tôi sẽ đứng lên.” Bây giờ,
tôi không quan tâm ai đang ngồi bên bạn; Chính là Đức Chúa
Trời đang nói chuyện với bạn. Và bạn thực sự muốn trở thành
một Cơ-đốc nhân thực sự. Hiểu không? Bất cứ điều gì sẽ…Trừ khi
đó là một sự mạo danh; ồ, tôi chỉ muốn thà đi ra và ở trong thế
giới. Tôi tin rằng các bạn cũng vậy.
313 Bây giờ, chỉ cần kiểm tra bản thân bằng Lời, bằng Sứ điệp.
Kiểm tra xem một Cơ-đốc nhân thực sự phải là người như thế
nào: cứng cáp, đầy yêu thương, không phải là một trong những
Cơ-đốc giáo hiện đại này. Ồ, nó mềm yếu, dễ uốn nắn, nửa sống
nửa chết, thối rữa, lai tạp. Hãy xem, đó không phải là Cơ- đốc
giáo thực sự; sống theo bất kỳ cách nào, và thuộc về giáo hội. Bạn
không muốn có mối tương giao ngọt ngào với Đấng Christ, Đức
Thánh Linh, mà bạn…sự thích ứng của chính tấm lòng bạn với
Lời, tiến lên ngay trong Đấng Christ sao? Nếu bạnmuốn điều đó,
và mong muốn Chúa nhìn thấy chỗ đứng của bạn tối nay ngay
trong nhómngười này, nếu bạn chỉ làm điều đó.
314 Các bạn nói, “Điều đó có nghĩa gì, Anh Branham?”
315 Ồ, vâng. Chắc chắn, là có rồi. “Nếu các ngươi hổ thẹn về Ta
trước mặt con người, Ta sẽ hổ thẹn về các ngươi trước mặt Cha
Ta và các Thiên sứ thánh. Nhưng kẻ nào sẽ xưng Ta và bênh vực
Ta trong đất này, thì Ta sẽ bênh vực người đó trong Xứ kia. Ta sẽ
xưng người đó trướcmặt Cha Ta.”
316 Bây giờ, bất kể bạn là ai, đàn bà, đàn ông, chàng trai, cô gái,
cho dù bạn là ai, Cơ-đốc nhân hay không phải Cơ-đốc nhân, mục
sư truyền đạo, chấp sự, bất kể anh em là gì, nếu anh em tin với
cả tấm lòng, chỉ trong chốc lát, và hãy làm điều này mà tôi nói
tối hôm nay chỉ để cho Đức Chúa Trời biết rằng anh em là thành
thật. “Đức Chúa Trời…”
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317 “Bây giờ nhìn xem, tôi là một người Ngũ Tuần,” anh chị em
nói. “Tôi là người này,” hoặc bất kể anh chị em là gì. “Tôi xưng
nhận nhảy múa trong Thánh Linh. Nhưng, Anh Branham, tôi
nghĩ chừng nào chúng tôi còn có điều đó, thì chúng tôi đã có
Nó.” Bạn không có.

318 Nếu bạn tin tôi là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, bạn hãy
lắng nghe Lời tôi. Hiểu không? Đó là một sự lừa dối trong thời
đại ngày nay. Há Kinh Thánh chẳng nói rằng, “Nó sẽ rất gần gũi
đến nỗi nó sẽ lừa dối những kẻ được Chọn nếu có thể được”? Kẻ
được Chọn, “ngay cả với linh hồn.”

319 Nhưng nếu anh chị em nhảymúa trong Thánh Linh, mà vẫn
làm những điều trần tục, thì có điều gì đó sai trật. Nếu anh chị
em nói tiếng lạ; Phao-lô nói, “Tôi có thể nói các tiếng loài người
và Thiên sứ, và vẫn không được cứu rỗi.” Ừ-ừm, cả hai thứ, xem
đấy. “Tôi có thể làm mọi cảm xúc, tôi có thể có đức tin, tôi có thể
rao giảng Tin Lành, Tôi có thể bố thí gia tài để nuôi những kẻ
nghèo khó, tôi có thể đem Lời vào những cánh đồng truyền giáo
khắp…mà vẫn chẳng ích gì cho tôi.” Hiểu không? Chính là điều
Bên Trong đó của bên trong, thưa anh em. Điều đó…Thần linh
của anh em sẽ lìa khỏi khi anh em chết, nó bay lên, nhưng linh
hồn của anh em sống. Hiểu không?

320 Bây giờ hãy nhìn lại chính mình. Thực sự, anh em có phải
là một Cơ-đốc nhân Kinh Thánh đích thực, tràn đầy tình yêu
thương của Đức Chúa Trời không? Anh em nhớ, Kinh Thánh đã
nói, trong những ngày sau rốt khi thời điểm này diễn ra, Ngài
phán, “Một thiên sứ đóng dấu đi qua những nhà thờ, trải qua
những thành, và đóng ấn chỉ những người nào than thở và khóc
lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm trong thành này.” Đúng thế
không? Ê-xê-chi-ên 9, chúng ta biết đó là Sự thật. Thiên sứ đánh
dấu đi qua và đóng Dấu trên đầu, trên trán họ, ấn chứng cho họ,
“Họ đã than thở và khóc lóc.”

321 Sau đó đến những thiên sứ giết lát từ bốn góc đất, mà sẽ đến
ngay lập tức, chúng ta thấy sự việc đang xảy đến, những cuộc
chiến đangmang những kẻ bị giết đi xa khỏi đất. Không có gì mà
họ không thể đụng đếnngoại trừ nhữngngười đã cóDấu.
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322 Bây giờ mang ra…Tấm lòng của anh chị em quan tâm đến
những tội nhân không, và cách mà hội thánh và người ta đang
làm, đến nỗi anh chị em có thể than thở và khóc lóc ngày đêm
về điều đó? Nếu không phải vậy, thì tôi đang ngạc nhiên đấy. Đó
là lời Kinh Thánh.
323 Mời anh chị em cứ đứng và nói, “Lạy Chúa kính yêu, con
không đang đứng vì Anh Branham đã nói vậy, nhưng con đã
nghe Lời Ngài nói điều đó, và con sẽ làm điều này. Với Ngài, Chúa
ôi, con đứng. Con có nhu cầu, Chúa ơi. Ngài sẽ cung ứng cho nhu
cầu của con tối hôm nay tại nơi này không? Con đứng.” Xin Chúa
ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho chị. “Con có nhu
cầu, con muốn Ngài thương xót trên con.” Xin Chúa ban phước
cho anh. “Conmuốn trở nên loại Cơ-đốc nhânmà…”
324 Bây giờ, hãy nhớ, người đang đứng bên anh chị em cũng
giống như anh chị em. Tôi muốn anh chị em đưa tay ra nắm lấy
tay họ, nói, “Anh ơi, chị ơi, hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi muốn anh
chị cầu nguyện cho tôi. Tôi— tôi…” Chỉ nói điều đó với tất cả sự
chân thành Cơ-đốc, “Hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi sẽ…Tôi—tôi—
tôi muốn sống đúng với Đức Chúa Trời. Anh cầu nguyện cho tôi,
tôi sẽ cầu nguyện đểĐức Chúa Trời sẽ cho anh cơ hội.”
325 Tôi—tôi biết rằng chúng ta đang…Chúng ta không thể ở đây
lâu hơn nữa; anh chị em hiểu điều đó. Chúng ta—chúng ta đang
ở kỳ cuối cùng. Tất cả những ai tin điều đó, hãy nói, “A-men.” [Hội
chúng nói, “A-men!”—Bt.] Chúng ta…Không có gì còn lại. Mọi thứ
đã biến mất. Những giáo hội được lãnh đạo bởi hội đồng Giám
mục toàn thế giới. Thế giới, nó…
326 Nhìn đây này! Anh chị em có biết những gì Chúa nói về Los
Angeles và những nơi nầy ở đây không? “Nó đã chết!” Anh chị
em còn nhớ những gì tôi đã nói với anh chị em khoảng hai năm
trước, thể nào trận động đất sẽ xảy ra tại Canada ở trên đây,
Alaska không? Tôi cũng nói với anh chị em rằng “Hollywood
và Los Angeles sẽ bị chìm sâu xuống đại dương. Hỡi California,
ngươi bị kết tội! Không chỉ California; nhưng ngươi, thế gian,
ngươi bị định tội! Thưa hội thánh, trừ khi anh chị em sống đúng
đắn với Đức Chúa Trời, anh chị em bị định tội!” ĐỨC THÁNH
LINH PHÁN NHƯ VẬY!
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327 Anh chị emcóbao giờ nghe tôi sử dụngDanhđómànókhông
ứng nghiệm không? Hãy hỏi anh chị em! Anh chị em đã biết tôi
hai mươi năm. Tôi có bao giờ nói với anh chị em điều gì nhơn
Danh Chúa ngoài những điều ứng nghiệm không? Nếu mọi điều
tôi đã từng nói với anh chị em sẽ xảy ra, đã xảy ra, hãy nói “A-
men.” [Hội chúng nói, “A-men!”—Bt.] Hiểu không? Tôi nói với
anh chị em, bây giờ chính là thời điểm, tốt hơn là anh chị em hãy
trở nên đúng đắn, tất cả chúng ta.

Bây giờ,mỗi người chúng ta hãy cầunguyện chongười kia:

328 Lạy Chúa kính yêu, khi chúng con đứng đây tối hômnay,một
dân tộc đang hấp hối, gương mặt của chúng con đang hướng
xuống đất, cát bụi. Chúng con chỉ…Ngài đã ban cho chúng con
bài giảng sắc bén này, Chúa ôi. Chúng con thấy gương của hai
người. Một người, là một người sùng đạo, đi nhà thờ nhưng từ
chối sự lãnh đạo đối với Sự sống Đời đời. Còn người kia từ chối
danh vọng trần tục và quay đến với Sự sống Đời đời. Và chúng
con thấy cả hai hoàn cảnh của họ tối nay, theo như Kinh Thánh:
người giàu có sống trong sự đau khổ dằn vặt, và Môi-se sống
trong sự Vinh hiển.

329 Thưa Cha, chúng con muốn giống như Môi-se. Chúng con
muốn được dẫn dắt bởi Con Thánh của Ngài, Chúa Jêsus Christ,
dẫn đến Sự Sống Đời Đời. Xin ban Điều đó cho lòng chúng con tối
hôm nay, Chúa ôi. Xin xé tan tấm lòng cũ bằng đá; thay vào đó
là tấm lòng mới, tấm lòng bằng thịt, tấm lòng mà Ngài có thể trò
chuyện và giải quyết được, chúng con sẽ không còn hợm hĩnh
hay dị biệt. Xin Đức Thánh Linh đừng bao giờ rời xa, Chúa ôi.
Xin Ngài đến và bổ nhiệm những người này. Xin phán với họ; xé
tan những ý chí chai đá của họ, và thay vào đó ý muốn của Đức
Chúa Trời. Xin cứu rỗi mỗimột người, Cha ơi. Xin ban cho chúng
con tình yêu của Ngài. Xin đưa chúng con đến một chỗ, Chúa ơi,
chỗ đó chúng con tránh xa khỏi mọi phần—phần cảm xúc, để
đến với phần thật sự vững chắc của sự cảm nhận…phần chân
thành, sự sâu sắc của Thánh Linh, sự giàu có của Đức Chúa Trời,
Vương quốc của Thánh Linh trong lòng chúng con. Xin nhậm lời,
Ôi Đấng Lãnh Đạo Vĩ đại, Đức Thánh Linh lớn, trước khi Ngài cất
cánh bay lên các từng trời cùng với Hội thánhNgài.
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330 Ôi Chúa, xin để cho con đi, Chúa ôi. Đừng bỏ con ở lại, Chúa
Jêsus ơi. Xin để con được đi với Ngài, Cha ôi. Con không muốn
ở lại đây trên trái đất này để xem những khổ nạn này xảy đến.
Con không muốn ở đây trong tình trạng điên rồ này. Con không
muốn đứng đây khi có những cảnh tượng gớm ghiếc…người ta
đang bị mất trí. Chúng con nhìn thấy những người nam đang cố
hành động giống như những con thú và trông giống như những
con thú; và những người nữ đang cố làm giống như những con
vật, với sự tô vẽ trên mặt của họ. Biết rằng những điều này được
dự đoán xảy ra, rằng điều đó sẽ xảy ra, họ sẽ đi đến chỗ rất điên
cuồng cho đến nỗi châu chấu sẽmọc tóc giống như phụnữ để ám
ảnh phụ nữ; và răng như sư tử, và những điều Ngài đã nói, tình
trạng tâm thần của con người sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng con
thấy điều đó đang tạo ra ngay bây giờ, Chúa ôi. Xin giúp chúng
con! Xin phục hồi chúng con với tâm trí lành mạnh của Chúa
Jêsus Christ Chúa chúng con.

331 Ôi Đấng Lãnh Đạo Vĩ Đại của Sự Sống Đời đời, tối nay chúng
con tiếp nhận lời hứa của Ngài, Cha ôi. Con cầu xin cho dân sự
này. Con cầu xin cho mỗi một người trong họ, trong Danh Chúa
Jêsus Christ, Chúa ôi. Con cầu nguyện rằng Đấng Christ Con của
Đức Chúa Trời sẽ bước vào lòng của mỗi một chúng con, Chúa
ơi, và uốn nắn chúng con và làm cho chúng con trở nên những
tạo vật mới trong Chúa Jêsus Christ. Xin nhậm lời, lạy Chúa là
Đức Chúa Trời.

332 Chúng con yêu mến Ngài. Và chúng con muốn tâm tính của
chúng con…của chúng con được thay đổi trong chúng con, hầu
cho chúng con có thể trở nên con cái của Ngài, cảm thấy Thánh
Linh của Ngài đang hành động trong lòng chúng con, Chúa ôi,
làm cho chúng con dịu dàng và đưa chúng con đến sự nhận ra
thời đại điên rồ này mà chúng con đang sống. Xin nhậm lời, Đức
Chúa Trời ôi. Khi chúng con thấy những người phụ nữ trẻ tuổi bị
mắc vào bẫy lưới của ma quỷ, những kẻ trai trẻ, tâm trí hư hoại,
trẻ em, nghiện ma túy, hút thuốc, uống rượu, vô đạo đức, Ê-đen
của Sa-tan.

333 Lạy Chúa, Ngài đã mất sáu nghìn năm, theo Kinh Thánh, để
xây dựngmột vườn Ê-đen. Và Ngài đã đặt con trai của Ngài cùng
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vợ người trong nơi đó (nàng dâu của người) để cai trị nó. Và Sa-
tan đã đến gần và làm hư hỏng nó; hắn đã có sáu ngàn năm, và
hắn đã xây dựng Ê-đen tri thức của riêng hắn qua khoa học, và
giáo dục, và cái gọi là trí thông minh, và hắn đã xây dựng nó
thànhmộtmớ hỗn độn của sự chết.

334 Ôi Chúa, xin đem chúng con trở lại Ê-đen lần nữa, Chúa
ôi, nơi không có sự chết, nơi không có buồn rầu. Xin nhậm
lời, Chúa ôi. Chúng con khiêm nhu đứng, chờ đợi A-đam thứ
hai đến vì Cô Dâu của Ngài. Xin khiến chúng con thành một
phần của Ngài, Cha ôi. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

335 Anh chị em có yêumếnĐức Chúa Trời không? Anh chị em có
cảm thấy…Anh chị em có nhận thức được những gì tôi cố gắng
nói với anh chị em không? Nếu anh chị em hiểu được, cứ đưa tay
lên, nói, “Tôi hiểu những gì anh đang cố gắng nói.” Anh chị em
có thể nhìn thấy sự điên rồ của thời đại này không? Hãy nhìn
nó biến mất thế nào, thậm chí không có những lý lẽ giữa mọi
người nữa. Nó chết! Của chúng ta ở đâu…? Ngay cả những người
lãnh đạo.

336 Hãy nhìn Tổng thống của chúng ta! “Nếu họmuốn chủ nghĩa
Cộng sản, hãy để họ có nó. Bất cứ điều gì người tamuốn, cứ để họ
có.” Patrick Henry của chúng ta, George Washington của chúng
ta ở đâu? Các nhà lãnh đạo của chúng ta có thể áp dụng nguyên
tắc ở đâu? Chúng ta không còn họ nữa.

337 Những giáo hội của chúng ta, những mục sư của chúng ta ở
đâu? Sẽ nhận những người đó vào chỉ trong thời gian thử thách,
hay gia nhập vào, gia nhập giáo hội và làm điều này hay có một
chút cảm xúc hay điều gì đó. Những người đó của Đức Chúa Trời
ở đâu, những tiên tri đó mà đứng ra và can đảm không nhượng
bộ, từ chốimọi điều thuộc thế gian này ở đâu?

338 Những người chính trực đó ở đâu? Họ ở đâu? Họ quá mềm
yếu, và qua những khái niệm tri thức và nhiều điều khác, cho
đến nỗi họ không còn ở đây nữa. Ôi Chúa, xin thương xót
chúng con.
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339 Những cảnh tượng kinh tởm đang diễn ra trên đất. Ngài có
thể hiểu vì sao người ta đổ xô vào đó. Thật là tình trạng điên rồ.
Nhưng khi điều đó xảy ra, Hội thánh sẽ được cất đi.
340 Lạy Chúa, xin để cho chúng con được ở đó. Đó là lời cầu
nguyện của chúng con với Đấng Siêu Nhiên vĩ đại mà đang ở
trong tòa nhà này tối hôm nay, Đấng Christ vĩ đại vẫn có Sự sống
Đời đời. Con cầu xin Ngài, hỡi Đấng Christ, khi con mở mắt ra ở
đây, nhìn thấy hội thánh mà Ngài đã cứu chuộc bởi Huyết của
Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng để một ai trong chúng con bị
hư mất. Chúng con muốn được đúng đắn với Ngài. Vậy xin tẩy
sạch chúng con, Ôi, Chúa ơi, khỏi mọi tội ác của chúng con. Xin
cất những tội lỗi và các thứ của chúng con.
341 Chúng con đã nhìn thấy Ngài chữa lành cho người đau của
chúng con, khiến kẻ chết sống lại (trở lại với sự sống qua lời cầu
nguyện), và chúng con đã thấy tất cả những điều này xảy ra,
Cha ôi. Bây giờ xin đưa chúng con trở lại với Sự Sống, thuộc linh;
mang chúng con trở lại với sự nhận thức về Sự sống Đời đời qua
Chúa Cứu Thế Jêsus. Xin nhậm lời này, Cha ôi. Con giao phó mọi
sự cho Ngài. Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ.

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau! Cho đến lúc
chúng ta gặp nhau!

Dưới chân Chúa Jêsus chúng ta gặp nhau;
Cho đến lúc chúng ta gặp nhau!

Hãynhìn vàoNgài. Hãy đểNgài làmmềm lòng chúng ta.

…chúng ta gặp nhau!
Chúa ở cùng anh tận khi ta trùng phùng!

342 Hãy giơ tay chúng ta lên bây giờ:

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau! Cho đến lúc
chúng ta gặp nhau!

Anh Salano, người luôn theo dõi. [Ai đó nói, “Còn gì khác
không?”—Bt.] Không. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. 
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