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 Xin chào, các bạn. Thật là một đặc ân được ở đây. Và—và để
làm trọn lời giới thiệu tuyệt vời này từ mục sư của chúng ta

chắc chắn sẽ cần một cuộc sống chân thật, phải không? Vì vậy
chúng ta đang dâng sự ngợi khen cho Chúa vì tất cả các quyền
năng chữa lành tuyệt vời của Ngài và lòng thương xót của Ngài
màNgài đã ban cho chúng ta trong suốt nhiều năm.

Bây giờ tôi có một vài thông báo cần thực hiện. Một, chúng
tôi, Anh Wood và Anh Roberson, và chúng tôi muốn cảm ơn tất
cả các bạn đã cầu nguyện cho chúng tôi, cho một chuyến đi an
toàn. Đã có một thời gian tuyệt vời; tôi tin rằng, chỉ mới đi được
bốn ngày rưỡi, và quay trở về an toàn. Chúa đã ban phước cho
chúng tôi.
506 Bây giờ, chúng tôi đang thông báo rằng Anh Graham
Snelling, buổi nhóm phục hưng của anh ấy, đang tiếp tục diễn
ra, ở trên cuối—cuối Đại lộ Brigham, ở…trong thành phố ở đây.
Và tối thứ Tư sắp tới này…tôi muốn ra đi ngày mai, sau khi làm
lễ tang cho một người mà tôi sẽ thông báo trong giây lát. Chúng
tôi sẽ cho các bạn biết vào tối thứ Tư. Chúng tôi muốn tất cả, đi
thành một phái đoàn, đến thăm Anh Graham trước khi anh ấy
kết thúc sự hầu việc của mình ở đó. Và chúng tôi sẽ cố gắng tập
hợp toàn bộ hội thánh lại với nhau, nếu chúng ta có thể, và đi với
tư cách là một phái đoàn để gặp gỡ, ở với Anh Graham tại một
trong những buổi nhóm của anh ấy.
507 Và, bây giờ, chiều nay tại—tại cơ sở của người lo dịch vụ tang
lễ ở Charlestown, là một—một Bà Colvin, đã từng đến nhà thờ ở
đây nhiều năm trước, bảy mươi bốn tuổi, đã rời bỏ cuộc sống
này ngày hôm qua để đi ở với Chúa Jêsus. Và tang lễ của bà được
giảng vào thứ Hai, bởi ÔngMục sưMcKinney, đã từng là, mục sư
trước đây, của nhà thờ Giám Lý tại—tại Port Fulton trong nhiều
năm, là một người bạn cá nhân của họ. Và tôi sẽ trợ giúp ông
ấy, thứ Hai, lúc, tôi tin là một giờ rưỡi, tại—tại nhà nguyện ở
Charlestown, Indiana. Và tất cả anh em những người bạn của
gia đình Colvin sẽ, tôi biết, sẽ biết ơn sâu sắc bây giờ chỉ cần
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một chút động viên hoặc…một cái bắt tay ngắn ngủi. Vì tất cả
chúng ta đều biết điều đó là gì, bản thân chúng ta, đã từng đi
qua những điều đó, trong những thung lũng đó, và biết ý nghĩa
của việcmất đimột người bạn là thế nào. Và vì vậy chúng tôi…Bà
ấy đang nằm trong—trong nhà nguyện bây giờ, tại Charlestown,
Indiana. Nếu anh em đi lên vào chiều nay, ồ, gia đình Colvin sẽ
cảm kích điều đó, tôi tin chắc vậy. Nhiều người của họ đến đây
để đến đền tạm. Tôi đã làm lễ cưới, chôn cất, làm phép báp-têm,
gần như toàn bộ, gia đình của họ. Và vì vậy Ông Grayson, trước
đây là hàng xóm của chúng ta ngay tại đây, là người lo dịch vụ
tang lễ ở trên đó.
508 Và thế thì, tối nay, ý Chúa, tối nay chúng ta sẽ cố gắng tiếp
tục điều này, từ nơi chúng ta dừng lại sáng nay, trong sự nghiên
cứu tuyệt vời mà chúng ta đang học bây giờ. Và rồi tôi nghĩ đó là
những thông báo, theo như—như tôi—tôi biết. Và tối thứ Tư sắp
đến này, vậy thì, chúng tôi sẽ thông báo đêm mà chúng tôi sẽ đi
lên đó với Anh Graham.
509 Và chúng tôi chào đón tất cả những ngườimới đến với chúng
tôi. Chúng tôi rất vui vì quý vị có mặt ở đây sáng nay, và cầu
nguyện để Đức Chúa Trời sẽ ban phước dồi dào, dư dật, cho quý
vị hôm nay trong sự nhóm lại này.
510 Anh Cox vừa nói với tôi rằng hệ thống truyền thanh công
cộng không hoạt động tốt vào thời điểm đó. Có lẽ, có thể theo
thời tiết, nhiều hơi ẩm trong các loa ở đó. Và chúng không tốt, từ
ban đầu, vì vậy đó có thể là nguyên nhân.
511 Như tôi thấy một chị đang ngồi ở đây mà tôi biết, Chị
Arganbright, tôi…Điều này thật không phù hợp và—và phạm
phép xã giao, để hỏi điều này, nhưng chị đã nghe Anh
Arganbright kể từ khi anh ấy ở đó chưa? Tôi rấtmuốn nghe phản
hồi từ anh ấy càng sớm càng tốt. Anh ấy đang ở Thụy Sĩ và Đức,
trong một buổi nhóm ở đó với Anh Tommy Hicks và Paul Cain.
Nếu chị có tin tức nào, Chị Ruth, hãy cho tôi biết ngay lập tức,
càng sớm càng tốt.
512 Bây giờ, đền tạm nhỏ không có tư cách thành viên, nhưng
chúng ta có sự thông công. Chúng ta không có tín điều nào ngoài
Đấng Christ, không có luật pháp nào ngoài tình yêu thương,
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không có sách nào ngoài Kinh Thánh. Đó là Cuốn Sách duy
nhất mà chúng ta biết về, và là điều duy nhất chúng ta biết, như
chúng ta có. Khi Huyết của Chúa Jêsus Christ tẩy sạch chúng ta
khỏi mọi tội, chúng ta có mối thông công với người khác, với
mọi người.

513 Sáng nay, tôi nhận thấy rằng, như một số trong anh chị em
có thể đã nghe người anh em cầu nguyện. Đó là một người Công
giáo, vì vậy, hoặc là một người Công giáo trước đây. Và chúng ta
có tất cả những loại người khác nhau đến đây. Thật là một đặc
ân, một vài phút trước, tôi được bắt tay với một người anh em
Mennonite đang ngồi ở đây. Cho dù họ từ Mennonites, từ Giám
Lý, từ Báp-tít, và Công giáo, hay bất kể là gì, hãy để họ đến. Và
chúng ta thông công với nhau xung quanh các phước lành của
Lời Đức Chúa Trời. Đang ngồi hiện diện là Chứng Nhân Giê-hô-
va và nhiều loại người khác nhau, vì vậy, thuộc các giáo phái
khác nhau.

514 Tôi đã từng yêu (ồ, tôi vẫn yêu)miền Tây. Tôi yêu ngựa và gia
súc. Tôi lớn lên trong một trang trại, và tôi—tôi yêu thích nó. Và
trước đây chúng tôi thường chăn gia súc, và tôi sẽ đi cùng chúng.
Và chúng tôi đã có một hàng rào gia súc. Tôi không biết các bạn
những ngườimiềnĐông có biết hàng rào gia súc là gì, hay không.
Đó là khi các bạn đưa gia súc vào trong—trong rừng, họ có hàng
rào để giữ chúng không bị cuốn đi như người ta nói, xuống các
trại chăn nuôi. Chúng sẽ ăn hết cỏ, nơi họ trồng ở đó để làm thức
ăn gia súc cho mùa đông. Và sau đó trên núi, họ cũng có hàng
rào gia súc, nơi họ phân chia con cái và con đực, và vân vân. Nó
được gọi là hàng rào gia súc. Nhưng hàng rào gia súc chính là nơi
người bảo vệ rừng đứng trong khi gia súc đi qua.

515 Và bấy giờ tôi đã ngồi ở đó, nhiều ngày, trên yên ngựa, và
quan sát chúng khi đàn gia súc đi qua. Có tất cả các loại nhãn
hiệu khác nhau đi vào. Có một số được gọi là “Diamond.” Và
một số trong chúng gọi là “Bar X.” Và một số…Của chúng tôi là
“Tripod,” một thứ giống như biểu tượng của Hướng đạo sinh.
Tiếp theo, bên dưới nó, là “Turkey Track,” trên con ngựa. Và họ
có tất cả các loại nhãn hiệu khác nhau, để—để biết gia súc của
họ khi họ lùa chúng ra ngoài.
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516 Bây giờ, viên kiểm lâm không quá quan tâm đến nhãn hiệu
mà chúng có, nhưng đây là điềumà, viên kiểm lâmquan tâmđến
là việc xem một thẻ bên tai của chúng. Tất cả mọi thứ ở đó, bất
kể nó là nhãn hiệu gì, phải là Hereford thuần chủng. Nó không
thể vào đó trừ khi nó là Hereford. Phải là đàn súc vật được đăng
ký nếu không nó không thể đi qua.

517 Tôi nghĩ, vào ngày đó khi Chúa đến, Ngài sẽ không quan tâm
tới chúng ta đang mang nhãn hiệu gì, ngoài việc chúng ta hết
thảy là Cơ-đốc nhân được tái sinh không. Đúng thế. Đó là dòng
dõi của Đấng Christ. Thử nghiệmHuyết sẽ chứngminh chúng ta,
chúng ta hết thảy là Cơ-đốc nhân. Và nếu chúng ta sẽ như vậy ở
đó, chúng ta cũng nên như vậy ở đây. Anh em không nghĩ vậy
sao? Và đó là cách, chúng ta đánh giá cao tất cả sự thông công từ
tất cả các giáo hội khác nhau này.

518 Bây giờ chúng ta đang nghiên cứu Sách Hê-bơ-rơ đầy phước
hạnh này. Một anh em thích nó đến nỗi anh ấy đang lấy các
băng ghi âm và đang làm một cuốn sách các bài giảng về chủ
đề này.

519 Bây giờ chúng ta sẽ đến, với chương 11, khá nhanh. Chúng
tôi trông mong sẽ dành cả mùa đông cho điều đó, về chương
thứ 11. Đối với mỗi nhân vật đó, chúng tôi muốn xem qua
Sách và gắn toàn bộ các đoạn Kinh Thánh lại với nhau. Đây
là những gì tôi dự định làm. Tôi đang làm một phần, với điều
này, với những chương trước này, để gắn kết toàn bộ Sách lại
với nhau. Vì, anh em thấy đấy, Kinh Thánh phải chứng minh
Kinh Thánh.

520 Do đó, nếu có mâu thuẫn nào, mà bất cứ ai sẽ nghĩ rằng
những lời Kinh Thánhmâu thuẫn với nhau, thì đó làmột sai lầm.
Không có lời Kinh Thánh nào mâu thuẫn với lời Kinh Thánh.
Điều—điều mâu thuẫn là ở chỗ có thể Nó mâu thuẫn với cách
nhìn của chúng ta về Nó, nhưng Nó không mâu thuẫn với chính
Nó. Tôi đã ở trong chức vụ, đến nay đã được hai mươi sáu năm,
và tôi chưa bao giờ tìm thấy một điều nào trong Kinh Thánh mà
mâu thuẫn với bất kỳ điều gì khác được chép trong Kinh Thánh.
Và tôi—tôi thực sự biết nó không có ở đó.
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521 Và hôm nay chúng ta đang học một trong những chương
phước hạnh nhất của Hê-bơ-rơ, chương thứ 7. Và có ai chưa có
KinhThánh,muốn theodõi chúng tôi trong các bài đọc, chúng tôi
sẽ vui mừng được mang đến cho quý vị một quyển Kinh Thánh
nếu quý vị chỉ giơ tay. Tôi sẽ nhờ một số trưởng lão, người nào
đó, đến đây và lấymột số. Người nào đó đang giơ tay phía sau đó.
Và cảm ơn, anh. Và nếu quý vị muốn có một cuốn Kinh Thánh,
cứ giơ tay lên và họ sẽmang đến cho quý vị.

522 Bây giờ, cách duy nhất để xây dựng một hội thánh, cách duy
nhấtmàmột người có thể có Đức tin, là không phải bởi giáo phái
của mình, không phải bởi sự liên kết của người đó. Nhưng Đức
tin của người ấy không dựa trên thần học về ý tưởng của người
nào đó, bởi vì nó, ít hay nhiều, hoàn toàn là con người. Nhưng
cách duy nhấtmàĐức tin có thể tìm thấy nơi an nghỉ trang trọng
của nó, là dựa vào Lời Đức Chúa Trời bất di bất dịch và không thể
thay đổi. “Đức tin đến bởi người ta nghe, nghe Lời.” Đó là cách
nó nhận lấy. Và—và khi Đức tin được lắng nghe và chấp nhận,
điều đó được thiết lập mãi mãi. Không có gì có thể di chuyển
nó, cho dù điều gì đến hoặc đi. Không gì có thể thay đổi được
Đức tin đó. Hãy nghĩ về điều đó. Anh em được neo chắc, và anh
em không còn thay đổi nữa, theo thời gian và Đời đời. Anh em
được neo chặt mãi mãi, “Vì Đức Chúa Trời, bởi một của tế lễ, đã
làm trọn vẹn những người đã được nên thánh, hay được kêu gọi
mãi mãi.”

523 Và Đức tin có một vị trí tuyệt vời như vậy trong đời sống của
tín đồĐấng Christ, đời sống của người tin, đến nỗi nó có thể đứng
bên cạnhmột ngôi mộ đầy bùn hoặc trênmột chiếc quan tài, nơi
một đứa trẻ quý báu hoặc một người yêu đã qua đời này để tới
nơi xa kia. Và với cái nhìn nghiêm khắc của con mắt chim ưng,
có thể nhìn vào Đấng đã phán, “Ta là Sự Sống Lại và là Sự Sống.”
Và họ quên đi những điều trong quá khứ. Họ bươn tới dấu hiệu
của sự kêu gọi từ trên cao.

524 Tôi rất vui mừng rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn như vậy, và
làm cho nó thànhmột sự ban chomiễn phí cho tất cả mọi người.
Đó là điềumà các giáo hội phải có. Các giáo hội không có nghĩa là
các giáo phái hay các tổ chức; nó có nghĩa là, “Các nhóm người,
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gồm những tín hữu, được nhóm lại với nhau dưới sự thông công
của Lời.”

525 Và trong sự giảng dạy kỳ diệu này ở đây của Thánh Phao-
lô, trong bối cảnh, trong các chương trước, ông đã đặc biệt giải
quyết với Thần tánh tối cao của Chúa Jêsus và Ngài là ai. Đấng
Christ là Đức Chúa Trời, đã trở nên như vậy để loài người có thể
cảm thấy Ngài và chạm vào Ngài, và—và tương giao với Ngài.
Đấng Christ, là Chúa Jêsus, là thân thể mà Đức Chúa Trời ngự
trong đó, “Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta.”
Ti-mô-thê Nhất 3:16, “Không cần phải tranh luận sự mầu nhiệm
của sự tin kính là lớn lắm, vì Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong
xác thịt.”

526 Đức Giê-hô-va vĩ đại đã giáng thế và trở nên hữu hình, bằng
cách sống trong thân thể của Con của Chính Ngài, tuyên bố và
hòa giải thế gian với chính Ngài. Đức Chúa Trời không là gì…
Đấng Christ không kém gì Đức Chúa Trời, và—và Đức Chúa Trời
không kém gì Đấng Christ. Cả hai cùng nhau tạo thành Thần
tánh của Đức Chúa Trời, được tạo nên thấp hơn một chút so
với các Thiên sứ, hầu cho Ngài có thể chịu đựng. Các Thiên sứ
không thể chịu đựng được. Chúa Jêsus là Đền tạm mà Đức Chúa
Trời ngự.

527 Kinh Thánh cho biết, trong chương thứ 7 của Công vụ các
Sứ đồ, rằng, “Các đền tạm, và của lễ-…của lễ và của lễ thiêu Ngài
chẳngmuốn, nhưngNgài đã sắmsẵn choTamột thân thể. Nhưng
Đấng Chí Cao không ngự trong những nhà tạm do tay người làm
ra, nhưng Ngài đã sắm sẵn cho Tamột thân thể,” mà ở trong nhà
tạmhoặc ở trongmối tương giao với con người.

528 Đức Chúa Trời cho phép, ngay khi chúng ta đi qua với
chương này ở đây, hoặc thông qua với Sách này, chúng ta muốn
quay lại và lấy Sách Ru-tơ và cho thấy trong đó cách Đức Chúa
Trời đã trở thành người bà con với chúng ta như thế nào, để hòa
giải người hưmất trở lại với chính Ngài bằng cách thông công và
trở thành một trong chúng ta. Đấng Cứu Chuộc phải là người bà
con, và cách duy nhất để Đức Chúa Trời có thể trở thành người
bà con với chúng ta, là trở thànhmột trong chúng ta. Vì vậy, Ngài
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không thể trở thànhmột Thiên sứ và trở thành người bà con với
con người.
529 Tối qua khi tôi đang nói chuyện với người con trai rất đau
buồn, người cộng sự của tôi, về người mẹ vừa qua đời của cậu
ấy, nói, “ỒAnhBill, con đoán tối naymẹ làmột Thiên sứ.”
530 Tôi nói, “Không, Earl. Mẹ sẽ không bao giờ là một Thiên sứ.
Mẹ là một người phụ nữ, đêm nay, giống như Đức Chúa Trời đã
tạo ra mẹ, và sẽ luôn luôn là, không bao giờ là một Thiên sứ.”
Đức Chúa Trời đã tạo ra các Thiên sứ. Ngài không bao giờ khiến
con người trở thành Thiên sứ. Ngài đã tạo ra Thiên sứ và con
người. Vì vậy con người sẽ không bao giờ là Thiên sứ, và Thiên
sứ sẽ không bao giờ là con người. Đức Chúa Trời đã làm cho họ
khác biệt.
531 Bây giờ, và trongĐấng Christ trở nên xác thịt để cứu chuộc ra
khỏi sự vĩ đại đó vượt xa nơi con người đã sa ngã, và sự bất tử bởi
tội lỗi đã giáng xuống, Đức Chúa Trời đã giáng thế và mang hình
dạng củamột con người, và trở thành người bà con với chúng ta,
hầu choNgài có thể gánh lấy tội lỗi và sự chết của chúng ta.
532 Và trong một trong những hình ảnh minh họa mà chúng tôi
đã đưa ra, trong các bài học trước; chỉ là một chút nền tảng để
người mới đến sẽ hiểu. Đức Chúa Trời, trên con đường lên đến
Đồi Sọ của Ngài, khi nọc độc của sự chết ở trên Ngài, và đang kêu
vo ve xung quanh Ngài, và cuối cùng nó chích Ngài cho đến khi
Ngài chết. Ngài đã chết cho đến nỗi mặt trời không chiếu sáng.
Ngài đã chết cho đến nỗi mặt trăng và các ngôi sao không muốn
chiếu sáng.
533 Vì, thậtNgài phải làmđiềuđó, để neo giữnọc độc của sự chết!
Nếu Ngài là một người bất tử, nếu Ngài ở trong thân thể thuộc
linh, hoặc ở trong thần linh, thì cái chết sẽ không kiểm soát được
điều đó. Phải trở thành xác thịt, để Ngài có thể nhận lấy nọc độc
của sự chết. Nhưng khi một con ong hoặcmột con côn trùng đốt,
một khi đã đốt sâu, nó sẽ không bao giờ đốt nữa. Nó để lại vòi
của mình trong xác thịt. Và đó là điều mà Đấng Christ bị-…hoặc
Đức Chúa Trời đã trở thành. Đấng Christ ở trong xác thịt, để Ngài
có thể neo ngòi nọc độc sự chết trong Chính xác thịt của Ngài. Và
khi sự chết kéo ra khỏi Ngài tại thập tự giá, nó để lại ngòi của nó,
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nó không thể chíchmột người tin được nữa. Nó có thể tạo ramột
tiếng ồn vo ve, nó có thể tạo ra một tiếng vù vù và một mối đe
dọa, nhưng nó không thể chích. Nó không còn vòi.
534 Đại Thánh đồ Phao-lô, khi tiến về phía cái chết của mình, đã
hét lên và nói, “Hỡi sự chết, cái nọc củamày ở đâu? Vàmồmả, sự
thắng của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Đấng đã ban
cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
vì sự chết và sựmồmảđềumất quyền phép của nó.”
535 Bây giờ, thế thì, Chúa nhật tuần trước chúng ta đã học, “Phải
bỏ qua các điều sơ học về sự dạy dỗ của Đấng Christ,” trong
chương thứ 6, chúng ta đọc phần này, “chúng ta hãy tấn tới sự
trọn lành.” Và chúng tôi nhận ra rằng nhiều người ngày nay
trong nhiều nhà thờ, cùng với đền tạm Branham và các nhà
thờ khác, chúng ta tập trung quá nhiều vào việc nghiên cứu các
điều sơ học về Đấng Christ: Ngài là Con của Áp-ra-ham, Ngài là
Con của—của ông A gì đó, và ngược lại, các gia phả. Nhưng Kinh
Thánh nói, “Chúng ta hãy đặt những điều đó sang một bên, và
tiến tới sự trọn lành.”
536 Đầu tiên anh em phải biết sự dạy dỗ, và sau đó anh em
phải biết tất cả những điều này; sau đó chúng ta hãy đặt chúng
sang một bên, ông nói, về sự sống lại của người chết, sự đặt tay,
những phép báp têm, và tất cả những điều khoản chết đó về Đức
Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng—chúng không có Sự sống trong đó.
Nhưng hội thánh ngày nay chỉ đi đến với những điều đó, “Ồ,
chúng tôi tin vào Thần tánh của Đấng Christ.” Đúng. Chắc chắn.
“Chúng tôi tin vào phép báp têm bằng nước.” Đúng. Chắc chắn.
“Sự đặt tay.”
537 Phao-lô nói, “Chúng ta sẽ làm tất cả những điều này nếu Đức
Chúa Trời cho phép. Nhưng đối mặt với tất cả điều đó, bây giờ
chúng ta hãy gạt nó sangmột bên, và tiến tới sự trọn lành.”
538 Vậy thì, hội thánh không thể được trọn lành thông qua các tổ
chức. Nóngày càng xaĐức Chúa Trời,mọi lúc, hoặc xa nhauhơn.
Chúng ta vạch ra những rào cản, chúng ta tách mình ra, dường
như không có Đức tin. Nhưng rồi khi chúng ta rời bỏ những điều
sơ học của sự dạy dỗ đó, nếu chúng ta di chuyển tới sự trọn lành,
thì những điều nhỏ nhặt đó sẽ không có ích gì nhiều.



HÊ-BƠ-RƠ, CHƯƠNG SÁU 3 9

539 Chúng ta đi vào một mối quan hệ, và chúng ta nhận ra rằng
cách duy nhất để chúng ta có thể được trọn lành là ở trong Đấng
Christ. Và rồi chúng ta nhận ra rằng, nhờ những lời dạy của Kinh
Thánh, rằng làm thế nào chúng ta vào được trong Đấng Christ;
không phải bởi phép báp têmbằng nước, không phải bằng sự đặt
tay, không phải bằng sự giảng dạy. “Nhưng bởi một Thánh Linh,
tất cả chúng ta đều chịu báp têm để hiệp vào trong một Thân
thể và trở nên trọn vẹn qua sự đau khổ của Ngài.” Rồi, chúng
ta trông khác hẳn. Chúng ta nghĩ khác hẳn. Chúng ta hành động
khác hẳn. Chúng ta sống khác hẳn. Không phải vì đó là nghĩa vụ
hay chúng ta thuộc về giáo hội, mà bởi vì “tình yêumà Đức Chúa
Trời đã tuôn đổ trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh,” khiến
chúng ta trở thành những công dân của Nước Đức Chúa Trời, thế
thì không có giáo phái nào hoặc những rào cản trong đó. Tất cả
chúng ta đều làmột Thân thể tuyệt vời.

540 Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng đi vào dựa trên bài học buổi
sáng, trong giây lát. Một điều nữa mà tôi muốn hiểu được ở đây,
đó là, mà, Phao-lô nói trong Sách, của chương 7, hoặc, chương 6,
ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta được làm nên trọn lành trong
Đấng Christ. Rồi trong câu thứ 13 của chương 6, chỉ là một nền
tảng nhỏ.

Vì khi Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, bởi vì Ngài
không thể chỉ Đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chínhmình
Ngài mà thề với người,

Đức Chúa Trời đã chỉ chính Ngài mà thề, bởi vì Ngài không
thể thề bởi đấng nào lớn hơn.

541 Bây giờ chúng ta cần đi trở lại. Chúng ta hãy lấy Ga-la-ti chỉ
một lát. Lật trở lại trong Ga-la-ti, và lấy Ga-la-ti 3:16. Và chúng ta
sẽ đọc ở đây chỉmột lát, về những gì Ngài đã thề bởi đó.

Vậy thì lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho
dòng dõi người. Ngài đã không nói: Và cho các dòng dõi
người, như chỉ về nhiều người; nhưng như chỉ về một
người mà thôi,…cho dòng dõi, tức là Đấng Christ.

542 Bây giờnếuanh emđểý, đọc kỹđiềuđónào, khi anh emđọc.
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…những lời hứa (số nhiều) đã được phán cho Áp-ra-
ham và dòng dõi (số ít) người.

543 “Áp-ra-ham và Dòng dõi của người.” Bây giờ, Dòng dõi Áp-ra-
ham làmột, là Đấng Christ; trong sựhìnhdung trước, Y-sác.

NhưngÁp-ra-hamcónhiều con. Ôngđã cómột đứa con trước
khi có Y-sác, cho thấy sự sai lầm về sự không tin của Sa-ra mà đã
muốn An-ne sanh đứa trẻ, vì nghĩ rằng mình đã quá già, và Đức
Chúa Trời bỏ qua và làm theo cách khác với cách mà Ngài đã
hứa làm điều đó.
544 Nhưng Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Cho dù điều đó
có vẻ phi lý đến mức nào, Đức Chúa Trời buộc phải tuân theo
lời hứa của Ngài. Và Sa-ra nghĩ rằng có thể mình có thể để An-
ne, hay, đúng hơn là, A-ga, người tớ gái của mình, sinh một đứa
con qua Áp-ra-ham, và bà sẽ nhận lấy nó. Và điều đó trở thành
Ích-ma-ên, là cái gai đâm vào thịt, từ đó đến nay. Vẫn là một cái
gai trong xác thịt, vì từ đó có người Ả Rập, và họ luôn luôn là
cách đó.
545 Bây giờ, bất cứ khi nào anh em không tin Lời Đức Chúa Trời
trần trụi và chấp nhận cách khác nào đó, thì từ đó trở đi, đó sẽ
là một cái gai trong xác thịt anh em. Anh em chỉ nhận những
gì Đức Chúa Trời đã phán. Nếu Ngài nói Điều đó, đó thật sự là
những gì Ngài muốn nói. Ồ, chúc tụng Danh Ngài! Chỉ nhận lấy
Lời Ngài.
546 Cho dù điều gì cố gắng vượt qua, hãy nói, “Ồ, Điều đó thực
sự không có nghĩa là Thế.” Nó chỉ có nghĩa là những gì Nó nói,
khi Đức Chúa Trời đưa ra lời hứa.
547 Bây giờ nếu chúng ta sẽ chú ý kỹ.

…những lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho
dòng dõi người…

Một là Dòng dõi, số ít, và kia là những lời hứa. Có nhiều hơn
một lời hứa, và nhiều hơnmột ngườimà bao gồm trongDòng dõi
Áp-ra-ham. Hiểu không? Có một Dòng dõi, nhưng nhiều người
thuộc Dòng dõi này. Hiểu không? Họ không chỉ là một mình Áp-
ra-ham, hay một mình Y-sác. Nhưng…Đó là cho tất cả Dòng dõi
Áp-ra-ham. Những lời hứa đã được thực hiện cho từng và mỗi
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dòng dõi riêng lẻ của Dòng dõi đó. Anh chị em hiểu được điều
đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
548 Vì vậy, chúng ta, đã chết trong Đấng Christ, theo Kinh Thánh,
chúng ta mang Dòng dõi Áp-ra-ham và là người kế tự theo lời
hứa. Không phải bằng cách gia nhập giáo hội, hoặc thiết lập
các điều lệ chết, hoặc—hoặc đại loại như vậy. Nhưng bởi được
sinh ra bởi Thánh Linh của Đấng Christ, chúng ta là Dòng dõi
của Áp-ra-ham, và là những người thừa kế chung với Ngài trong
Vương Quốc.
549 Thế thì chúng ta tiếp tục, đọc, thế thì, một chút nữa bây giờ,
“Đức ChúaTrời lậpmột lời thề.” Bây giờ câu 17 của chương 6.

Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng rõ ràng hơn…

…Đức Chúa Trời, muốn càng tỏ ra rõ ràng hơn cho
những kẻ thừa hưởng lời hứa biết được ý định Ngài là
chắc chắn không thay đổi, thì Ngài xác nhận nó bằngmột
lời thề:

550 Ồ, chúng ta hãy chỉ nghỉ ngơi bây giờ trong vài phút. “Đức
Chúa Trời càng muốn.” Không phải rằng Ngài phải, nhưng để
làm cho đây là điều chắc chắn.
551 Vậy thì, chúng ta đã tìm thấy rằng Đức Chúa Trời đã trở nên
xác thịt, ở giữa chúng ta rồi, cách mà Ngài đã biểu lộ chính Ngài
cho thế gian. Khi Ngài thấy người đàn bà phạm tội tà dâm, phán,
“Ta không—Ta không kết tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa.”
Khi Ngài thấy người đau, Ngài đã hành động đúng như cáchNgài
sẽ phải hành động, vì Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài—Ngài đã
chữa lành người đau. Ngài khiến người chết sống lại. Ngài tha
thứ tội lỗi. Cho dù họ thế nào đi nữa, và nhiều bao nhiêu, và sa
ngã thế nào, Ngài tha thứ họ, dù sao đi nữa, nếu họ muốn đến
và cầu xin.
552 Bây giờ để ý. Nếu Đức Chúa Trời hành động bất cứ lần nào
trong một hoàn cảnh nào đó, và nếu hoàn cảnh giống như thế
lại xuất hiện, thì Ngài phải hành động lần thứ hai giống như
Ngài đã làm lần đầu nếu không thì Ngài không công bằng. Hiểu
không? Cho dù bạn phạm tội xấu đến mức nào, bạn có thể trở
nên chìm sâu trong tội lỗi thể nào, Ngài phải hành động với bạn
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như Ngài đã làm với người phụ nữ sa ngã đó nếu không Ngài
đã hành động sai khi đó. Hành vi của Đức Chúa Trời là Thân vị
của Ngài, và những gì Ngài có cách hành động của Ngài tuyên bố
Thân vị của Ngài.
553 Và đó là cách anh em hiện có, trong hành vi đời sống của
anh em, nói lên anh em là người như thế nào. Như chúng ta đã
có và đã trải qua, một hoặc hai bài học trước đây, những người
Giám Lý muốn tuyên bố, “Khi anh hét lên, anh đã có được Điều
đó.” Ngũ Tuần nói, “Khi anh nói tiếng lạ, anh đã có được Nó.”
Người Lắc nói, “Khi anh lắc, anh đã có được Nó,” những tín đồ
Lắc Pennsylvania. Và chúng ta nhận ra rằng tất cả đều sai. Đời
sống của anh em nói lên Điều đó. Chính anh em là người tuyên
bố mình là ai. Một người được biết đến bởi những công việc của
mình, và bất kể cuộc sống của anh em là gì.
554 Anh em đã nghe lời nói đã lâu, “Đời sống bạn nói quá to, đến
nỗi tôi không nghe được lời bạn nói.” Vì vậy bất kể anh em là gì,
anh em hiện hữu. Cuộc sống anh em đang sống cho thấy anh em
là người có loại linh gì.
555 Và rồi anh em có thể đang bắt chước điều sai, hoặc, có lẽ tôi
nên nói là, bắt chước điều đúng. Anh em có thể đang bắt chước
một Cơ-đốc nhân. Nhưng sau một thời gian, sẽ đến lúc, có áp lực
dồn lên, và khi đó nó sẽ thể hiện anh em là người như thế nào.
Sứcmạnhnhất củamột chuỗi nằmởmắt xích yếunhất củanó.
556 Khi Đấng Christ Con Đức Chúa Trời bị thử thách, điều đó cho
thấy Ngài như thế nào. Chắc chắn. Khi anh em bị thử thách, nó
sẽ cho thấy anh em là người như thế nào. Đời sống của anh em
luôn phản ánh những gì bên trong anh em. Hãy chắc chắn rằng,
tội lỗi của anh em sẽ không đến với anh em sau một thời gian.
Và đó là những gì chúng ta đang cố gắng nói.
557 Chúa Jêsus phán, trong Thánh Giăng 5:24, “Kẻ nào nghe,”
không phải kẻ nào lắc, kẻ nào nói, kẻ nào mà…“Kẻ nào nghe Lời
Ta, và tin nơi Đấng đã sai Ta, thì có Sự sống Đời đời, và sẽ không
bao giờ đến với sự đoán xét; nhưng vượt qua sự chết mà đến với
Sự sống.”
558 Đó là đức tin của anh em. Và đức tin của anh em, được tuyên
xưng bởimôimiệng của anh em, bày tỏ điều đó cho những người
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có thể nghe, nhưng đời sống của anh em thì rộngmở trước tất cả
mọi người. Vì vậy, cho dù anh em cố gắng hành động điều này và
làm điều này như thế nào đi nữa, nó sẽ không bao giờ hiệu quả.
Nó phải ở trong anh em. Đó là cốt lõi của toàn bộ câu chuyện.
Đức tin cá nhân của anh em vào Đấng Christ phục sinh, như là
Đấng Cứu Rỗi của mình; rằng Ngài ở bên hữu Đức Chúa Trời,
đang hành động thay cho anh em sáng nay, như anh em đang
hành động thay thếNgài như làmột nhân chứng ở đây.Một nhân
chứng là hành động thay cho một ai đó, đứng thay cho anh em
như một nhân chứng. Và khi cuộc sống của anh em phản ánh ở
đây lời chứng của anh em là gì trong Đấng Christ, nó phản ánh ở
đó và nó phản ánh ở đây. Và Ngài ở trên đó, như những gì Ngài
là dành cho anh em, phản ánh ở cả hai nơi ở đó và ở đây. Vì vậy
anh em là…Bởi đức tin của anh em, mà anh em được cứu, và chỉ
bởi nó. Vì vậy, cảm giác, cảm xúc, tình cảm, bất cứ điều gì, hoàn
toàn không có vị trí trong Đó. Bây giờ, đừng…

559 Bây giờ, đừng nghĩ sai, rằng tôi không tin vào những cảm
xúc này. Chắc chắn vậy. Nhưng những gì chúng tôi đang có bây
giờ, đang cố gắng nhấnmạnh với những người này của ngày nay,
không phải là những cảm xúc. Ma quỷ đã lấy những thứ đó và
hoành hành trên những người đó, khiến họ dựa trên một cảm
xúc để xác định nơi đến Đời đời của họ. La hét, nói tiếng lạ, đi
nhà thờ vào mỗi Chúa nhật, hành động như một Cơ-đốc nhân,
mà không có một quan hệ nào vào ngày hôm đó. “Trừ khi một
người được sanh lại.” Và cuộc sống của anh em phản ánh những
gì bên trong anh em, đấy, chứkhôngphải cảmxúc của anh em.

560 Anh em có thể có máu trong tay, anh em có thể nói tiếng lạ,
anh em có thể chữa lành người đau, anh em có thể dời núi được
bằng đức tin của mình, và tuy nhiên anh em chẳng là gì cả. Cô-
rinh-tô Nhất 13. Hiểu không? Đó phải là một điều gì đó đã xảy
ra bởi một Sự Sanh ra đến từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời
mang Sự Sanh ra mới vào trong anh em, và ban cho anh emmột
phần của chính Ngài. Sau đó những điều đó có. Anh em là một
tạo vật mới. “Ta ban cho họ Đời đời.”

561 Chúng ta đã đi qua từ “Đời đời.”Mãimãi là “một khoảng thời
gian.” Đời đời là mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi, nhưng chỉ có một
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Đời đời. Và chúng ta thấy rằng anh em nhận được Sự sống Đời
đời, và từ ngữ trong tiếng Hy Lạp là Zoe, có nghĩa là “Sự sống của
Đức ChúaTrời.” Và anh emnhậnđượcmột phần Sự sống củaĐức
Chúa Trời, khiến anh em trở thành một người con thiêng liêng
của Đức Chúa Trời, và anh em cũng đời đời giống như Đức Chúa
Trời là đời đời vô cùng. Anh em không có sự cuối cùng, không có
nơi nào để dừng lại, bởi vì anh em không có nơi nào để bắt đầu.
Bất cứ điều gì có sự bắt đầu đều có sự kết thúc, và điềumà không
có bắt đầu thì không có kết thúc.
562 Thật chúng ta yêu Lời quý báu đó biết bao! Thật Cơ-đốc nhân
nên được gây dựng trong Đức tin đã từng được truyền cho các
thánh đồ, và không bị vứt lung tung, nơi này đến nơi khác, và gia
nhập các giáo hội khác nhau. Bất kỳ giáo hội nào anh em muốn
thuộc về đều ổn, miễn là anh em là một Cơ-đốc nhân. Nhưng
trước tiên hãy đặt điều đầu tiên, đó là Sự sanh ra mà khiến anh
em trở thànhngười bà convớiĐứcChúaTrời, nhưĐứcChúaTrời
đã trở thành người bà con với anh em.
563 Ngài trở thành người bà con, hầu cho Ngài có thể khiến anh
em sống lại. Trước khi Ngài có thể khiến anh em sống lại, Ngài
phải ban cho anh em Sự sống Đời đời. Sau đó Đức Chúa Trời đã
phải trở thành người bà con, nhận lấy cái chết, để khiến anh em
sống lại. Sau đó anh em phải trở thành những người bà con với
Ngài, để đi vào sự sống lại. Anh em thấy nó là gì? Nó chỉ làmột sự
hoán đổi. Đức Chúa Trời đã trở thành anh chị em, hầu cho anh
chị em có thể trở thành Đức Chúa Trời. Hiểu không? Đức Chúa
Trời đã trở thành một phần của anh chị em, xác thịt, hầu cho
anh chị em có thể nhờ ân điển của Ngài mà trở thành một phần
củaNgài, chỉ thế thôi, để có được Sự sống Đời đời.
564 Thật làmột bức tranh đẹp, và, ồ, chúng ta thích nó.

Vậy thì, Đức Chúa Trời, muốn càng tỏ ra rõ ràng hơn…
565 Ngài không cần phải làm, nhưng Ngài muốn làm điều đó.
Tôi rất vui mừng về điều đó, còn anh chị em, rằng Đức Chúa Trời
của chúng ta đangmuốn?Nhìn xem. Điều gì sẽ xảy ra nếuNgài—
điều gì xảy ranếuNgài đã không chịu đựng? Trái của ThánhLinh
là gì? Tình yêu thương, sự vui mừng, đức tin, bình an, sự nhịn
nhục. Đó là một phần của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em. Và
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có thể cùng nhau kiên nhẫn, gánh vác gánh nặng cho nhau. Hãy
tha thứ cho nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh chị em
trong Đấng Christ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong anh chị
em làm cho anh chị em như thế. Và thế thì khi Đức Chúa Trời
còn ở đây trên trái đất và đã trở thành anh chị em, đã trở nên tội
lỗi, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của anh chị em, mang nó cho anh chị
em và chịu hình phạt cho anh chị em. Đức Chúa Trời đang nhẫn
nại, đangmang gánh nặng của chúng ta.
566 Và rồi Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành. Nếu anh chị em
muốn, những việc nào đó được thực hiện theo cách của mình,
anh chị em biết, Đức Chúa Trời đủ tốt để làm điều đó. Ngài ưa
thích—thích làm cho anh chị emhạnh phúc. Ngàimuốn…Ngài—
Ngài là tình yêu, và tình yêu vĩ đại của Ngài đôi khi còn ép Ngài
phải bước xuống, để ban cho anh chị em những điềumà anh chị
em muốn.
567 Nhìn xem Thô-ma, sau sự sống lại. Thô-ma không muốn
tin. Ồ, ông có nhiều con cái ngày hôm nay. Nhưng Thô-ma nói,
“Không. Không. Tôi sẽ phải có chứng cớ nào đó. Tôi sẽ phải đặt
tay tôi trên hông ngài, và trong Ngài…ngón tay tôi trên bàn tay
Ngài ở đây, trước khi tôi tin Điều đó. Tôi, tôi không quan tâm
những gì anh em nói.” Đấy, ông ở ngoài trật tự Kinh Thánh, ngay
lúc đó. Anh em được cho là tin Nó. Vì vậy ông nói, “Tôi phải có
loại chứng cớ nào đó, để chứngminh Nó.”
568 Và Chúa Jêsus đã hiện ra, Ngài nhân từ, “Hãy đến, hỡi Thô-
ma, nếu đó là điều ngươi muốn, ồ, đây này. Ngươi có thể có được
điều đó.”
569 Đó là cách chúng ta như vậy. Chúng ta nói, “Lạy Chúa, con
phải nói tiếng lạ. Con—con phải la lớn. Con phải…”
570 “Ồ, cứ tiếp tục, Ta sẽ để chongươi có điềuđó.”Ngài tuyệt vời.
571 Vậy ông đã đặt bàn tay mình vào sườn Ngài, rồi ông nói, “Ồ,
ấy là Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.”
572 Ngài phán, “Bây giờ, hỡi Thô-ma, ngươi tin vì ngươi đã thấy.
Nhưng phần thưởng lớn hơn nhiều cho những người không có
chứng cớ mà vẫn tin Điều đó!” Thế đấy. Chúng ta phải đạt đến
chỗ đó. “Phần thưởng của họ lớn hơn cho những người không
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thấy gì nhưng vẫn tin Điều đó.” Đó là một hành động của đức
tin, mà chúng ta chấp nhận Nó.
573 Bây giờ, tôi tin rằng những dấu hiệu theo sau những người
tin, nhưng chúng ta hãy đặt điều đầu tiên lên hàng đầu. Anh em
có thể có các dấu hiệu, mà không cần Điều này. Phao-lô đã nói
rằng anh em có thể. Ông nói, “Dầu tôi có thể nói các thứ tiếng của
loài người và các Thiên sứ; tôi cũng chẳng ra gì. Dầu tôi có thể dời
núi bằng đức tin của mình; tôi cũng chẳng ra gì. Dầu tôi có thể
hiểu Kinh Thánh, theo cách đó tôi có thể biết được mọi sự mầu
nhiệm củaĐức Chúa Trời; tôi cũng chẳng ra gì.” Đấy, đó là những
sựban cho củaĐức ThánhLinh, không cóĐức ThánhLinh.
574 Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu
thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, nhẫn nại. Đó
là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là những gì Đức Chúa Trời
dấy lên trong những ngày sau rốt, qua Thánh Linh đó.
575 Bây giờ, “Khôngmuốn…”

…Đức Chúa Trời, muốn càng tỏ ra cho những kẻ thừa
hưởng lời hứa…

…Đức Chúa Trời, muốn càng…tỏ ra…những kẻ thừa
hưởng…

Ai là những kẻ thừa hưởng? “Chúng ta, được chết trong
Đấng Christ, nhận lấy Dòng dõi Áp-ra-ham, và là những kẻ thừa
hưởng.” Ồ, điều đó có thấm nhuần không? Chúng ta là những
người thừa kế Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thông qua một
lời hứa đã thề. Đức Chúa Trời không cần phải thề. Lời của Ngài
là hoàn hảo. Nhưng Ngài, cũng đã thề, bởi chính Ngài, vì không
có ai lớn hơn.
576 Như chúng ta đọc tiếp, chờmột chút, lắng nghe.

…lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi,
thì Ngài xác nhận bằng một lời thề:

577 “Chắc chắn không thay đổi,” không thể thay đổi. Đức Chúa
Trời không thể thay đổi. Ngài phải y nguyên. Và nếu Đức Chúa
Trời chữa lành một người bệnh, Ngài có thể không bao giờ thay
đổi thái độ của Ngài. Đức Chúa Trời tha thứ cho một tội nhân,
một gái điếm, Ngài không bao giờ có thể thay đổi thái độ của
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Ngài. Sự chắc chắn không thay đổi, không thay đổi của Lời Đức
Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán, ở một nơi, “Ta là Chúa Đấng
chữa lànhmọi bệnh tật của các ngươi.” Ngài phải ở lại với Nó, vì
Ngài là vô hạn. Ngài đã biết đến sự cuối cùng ngay từ đầu.
578 Bây giờ, tôi có thể nói, “Tôi sẽ làm điều này.” Và Kinh Thánh
cho biết, chúng ta phải nói, “Nếu Chúa muốn.” Bởi vì, tôi là một
người phàm. Tôi không biết. Đôi khi tôi phải rút lại lời nói của
mình, nhưng Đức Chúa Trời không thể rút lại lời của Ngài. Ngài
là Đức Chúa Trời.
579 Và Ngài chỉ yêu cầu một điều, “Nếu các ngươi có thể tin.” Ồ,
chao ôi! “Nếu các ngươi có thể tin, mọi sự đều có thể được.” “Nếu
các ngươi có thể tin,” chỉ thế thôi. “Ngươi, nếu ngươi có thể,” đó
là vấn đề. Nhưng vấn đề không nằm ở Lời Đức Chúa Trời, bởi vì,
sự bất biến củaNgài, Ngài không thể thay đổi. Thật tuyệt vời!
580 Bây giờ hãy lắng nghe, khi chúng ta đọc tiếp.

Hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, là về điều mà
Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối,…

Không thể được! Một điều không thể được và không thể thay
đổi thực ra là cùng một từ; không thể thay đổi, không thể di
chuyển. Nó phải ở lại giống như vậymãimãi. Không thể thay đổi
được, không thể thay đổi và không thể được.

Và hai, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, là về
điều mà Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối,…

“Chúng ta có hai điều à?” Vâng. Đầu tiên, Lời Ngài nói Ngài
sẽ làm điều đó. Thứ hai, là lời thề nguyền của Ngài về điều đó,
Ngài sẽ làm điều đó. Ồ, chao ôi!
581 Chúng ta nên là loại người nào? Tại sao chúng ta phải chạy
lung tung và bôn ba, và chấp nhậnmọi thứ của thế gian, và hành
động như hình mẫu năm 1957 của Cơ-đốc giáo theo chủ nghĩa
hiện đại này? Chúng ta muốn trở thành kiểu điển hình thuở xưa
mà nhận lấy Đức Chúa Trời theo Lời Ngài, và gọi những điềumà
đã không có, dường như đã có vậy. “Nếu Đức Chúa Trời đã phán
vậy, thì Điều đó là vậy.”
582 Áp-ra-ham, người đã được ban lời hứa, cho ông và Dòng dõi
của ông, ông đã gọi những điều mà không có, dường như đã có.
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Vì, Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, biết rằng Đức Chúa Trời
không thể nói dối. Ngài đã hứa với ông điều đó, và ông tin Nó.
Và khi những năm tháng trôi qua, và lời hứa dường như ngày
càng xa vời, đối với mắt xác thịt, thì Nó trở nên gần gũi hơn với
Áp-ra-ham.

583 Thay vì yếu đuối, và nói, “Chà, có lẽ không có thứ gì gọi là
sự chữa lành Thiêng liêng cả. Có lẽ tôi chỉ đi-…Có lẽ không có
chuyện như vậy. Có lẽ tôi đã sai trongmọi quan niệm củamình.”
Thế thì, điều đó cho thấy một điều, rằng anh em đã không được
sanh lại. “Vì nó là…”

584 Chúng ta đã nói về điều này Chúa nhật tuần trước, chỉ cần
quay lại chương này một chút nữa thôi. “Vì không thể được cho
một người đã từng nếm biết các sự ban cho trên Trời và các thứ,
mà lại vấpngã, thì không thể làmmới chínhmìnhvới sự ănnăn.”
Một cách tuyệt đối, hoàn toàn không thể được!

Vì ai mà sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng và không
thể phạm tội; vì hạt giống của Đức Chúa Trời vẫn còn ở
trong người: và người không thể phạm tội được,…

Hạt giống của Đức Chúa Trời là Lời Đức Chúa Trời. “Đức tin
đến bởi sự người ta nghe, nghe Lời, ‘Của Lễ đã được dâng. Mọi
thứ đã hoàn tất.’”

585 Bây giờ, nếu anh em làm sai, Đức Chúa Trời sẽ bắt anh em
phải trả giá cho điều đó. Nếu anh em làm vậy, anh em sai, nhưng
anh em không cố ý làm điều đó. Chương 10, câu 47, tôi tin vậy,
“Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi chúng ta đã nhận được sự
hiểu biết về Lẽ thật.” Nhưng sau khi anh em từng được Sanh ra,
anh em có Lẽ thật; không phải là sự hiểu biết về Nó, nhưng anh
em đã chấp nhận Lẽ thật và Nó đã trở thành hiện thực. Và anh
em là con của Đức Chúa Trời, cho mọi thời đại và Đời đời. Đức
Chúa Trời đã thề rằng Ngài sẽ làm điều đó.

586 Chúa Jêsus phán, “Ai nghe Lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì
được Sự sống Đời đời, và Ta sẽ khiến người ấy sống lại vào ngày
sau rốt. Người ấy sẽ không bao giờ đến sự Phán xét đâu. Người
ấy vượt qua sự chết mà đến với Sự sống.” Vậy thì với một lời thề
như thế, “Đức ChúaTrờimuốn rằng chúng ta sẽ nhận lãnhNó.”
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587 Bây giờ hãy xem những gì ông nói ở đây, Phao-lô đang nói
với hội—hội thánh.

…là Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, chúng ta nên
có được sự yên ủi lớn mạnh,…

Không phải, “Ồ, nếu những người Báp-tít không đối đãi tốt
với tôi, tôi sẽ đi đến với nhữngngười GiámLý.”Hiểu không?

…chúng ta nên có được sự an ủi lớnmạnh, là kẻ đã trốn
đến nơi ẩn náumà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trướcmặt
chúng ta:

588 Bây giờ trong phần đọc cuối cùng.

Mà chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh
hồn,…

Điều trông cậy, lời thề nguyền của Đức Chúa Trời,
chúng ta giữ như cái neo của linh hồn, vững vàng và bền
chặt, và thấu vào phía trong màn;

589 Chúng ta hãy nói một chút về “bức màn che mặt.” Chúng ta
đã không hiểu rõ điều đó tối Chúa nhật tuần trước.

590 “Trong màn che mặt.” Mạng che mặt là xác thịt. Tấm màn
che là thứ ngăn chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời, mặt đối mặt,
trong nhà thờ này. Tấmmàn che là thứ ngăn chúng ta nhìn thấy
các Thiên sứ ở vị trí của họ sáng nay, đang đứng bên ghế ngồi.
Tấm màn che là thứ ngăn chúng ta nhìn thấy Ngài. Chúng ta bị
che giấu sau tấm màn, và tấm màn đó là xác thịt. Chúng ta là
con trai và con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta đang ở trong sự
Hiện diện của Đức Chúa Trời, “Các thiên sứ của Đức Chúa Trời
đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài.” Chúng ta ở
trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, mọi lúc. “Ta sẽ không bao
giờ lìa các ngươi, Ta cũng sẽ không bao giờ bỏ các ngươi. Ta sẽ
ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế.” Nhưng bức màn là xác
thịt, đó là thứ ngăn chúng ta khỏi sự Hiện diện của Ngài. Nhưng
qua linh hồn, Thánh Linh bởi đức tin của chúng ta, chúng ta biết
rằng Ngài đang theo dõi chúng ta. Ngài đang đứng bên chúng ta.
Ngài ở đây bây giờ.
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591 Tại Đô-than, vào một buổi sáng, một nhà tiên tri già bị bao
vây bởi một đội quân và người hầu của ông ta đi ra ngoài và nói,
“Ôi cha ơi, cả xứ đang bị bao vây bởi người nước ngoài.”

592 Và Ê-li đứng lên, và nói, “Ồ, hỡi con, những người ở với chúng
ta đông hơn những người ở với chúng nó.”

593 Ồ, người đó nhắmmắt lại và nhìn xung quanh. Anh ta không
thể nhìn thấy gì.

594 Ông nói, “Lạy Đức Chúa Trời, tôi muốn Ngài mở mắt người
ấy ra, cởi bỏ tấmmàn che.” Và khi tấmmàn che phủ rơi khỏimắt
anh ta, xung quanh nhà tiên tri già đó là những cỗ xe lửa, những
ngọnnúi rực Lửa với các Thiên sứ và xe ngựa. Thế đấy.

595 Ồ, sauđóGhê-ha-xi có thể nói, “Bây giờ tôi—tôi hiểu rồi.” Đấy,
tấmmàn đã rơi xuống. Đó là nơi cản trở.

596 Nóđâynày. Giữ chặt điềuđó. Tấmmàn che là thứngăn chúng
ta sống theo cách chúng ta nên làm. Tấmmàn là thứ ngăn chúng
ta làm những việc mà chúng ta thực sự muốn làm. Và Đức Chúa
Trời trở thành tấm màn bằng xương bằng thịt, và tấm màn đã
bị xé làm đôi. Và Đức Chúa Trời đã trở thành Đức Chúa Trời một
lần nữa, và Ngài đã vén lên bức màn mà Ngài đã che giấu chính
Ngài trong đó. Đó là sự sống lại của Chúa Jêsus. Chứng minh cho
chúng ta thấy rằng, trong tấmmàn che nàymà chúng ta đang ẩn
mình hiện nay, bằng đức tin chúng ta tin Nó và chấp nhậnNó. Và
khi tấm màn này bị xé làm đôi, tôi sẽ đi trong Sự Hiện Diện của
Ngài với sự bảo đảm này, biết rằng, “Tôi biết Ngài trong quyền
năng của sự sống lại của Ngài.” Lúc Chúa Jêsus Tái lâm, tấmmàn
này sẽ được kéo lên một lần nữa, một cách hoàn toàn, cho đến
khi tôi sẽ bước đi và trò chuyện với Ngài như là Đấng Cứu Rỗi tôi
và Đức Chúa Trời tôi, khi Ngài nhận lấy ngôi củaĐa-vít. Và chúng
ta sẽ sốngmãimãi trong tấmmànnày sau khi điều đó được hoàn
tất, nhưng tấm màn này có tội lỗi trong đó. Không phải vấn đề
cách nào…Đừng bao giờ nghĩ đến thân thể được vinh hiển trên
trái đất này. Nó phải chết, giống như linh hồn của anh em phải
chết, để được sanh lại.

597 Về sự trọn lành, không ăn thịt, và làm điều này, và hoàn
thiện thân thể, anh em sẽ không bao giờ có được điều đó. Và
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anh em phải bỏ điều này, và làm điều này, và làm điều này, và
làm điều này, đó là luật pháp. Đó là những người tuân thủ luật
pháp. Chúng ta không tin vào các hình thức cứu rỗi hợp pháp.
Chúng ta tin Điều đó rằng chúng ta được cứu bởi ân điển. Và
đó không phải là anh em. Anh em không có gì liên quan với
nó. Đó là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời làm điều đó. “Không
ai có thể đến với Ta nếu Cha Ta không kéo người ấy đến.” Đúng
thế. Và Ngài…Tất cả những gì Chúa Jêsus đến để làm là có được
những người này mà Cha đã biết trước; và định trước họ trước
khi sáng thế để trở nên con trai và con gái của Đức Chúa Trời.
A-men. “Chẳng phải bởi người nào ao ước, hay người nào bôn
ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót.” Đức
Chúa Trời làm điều đó. Anh em không thể khoe khoang, chút
nào. Không có việc gì mà anh em đã làm. Đức Chúa Trời, bởi
ân điển, đã cứu anh em; không phải anh em, tự anh em. Nếu
anh em làm vậy, anh em có điều gì đó để khoe khoang. Nhưng
anh em không có gì để khoe khoang. Tất cả sự ngợi khen đều
dành cho Ngài. Chính là Ngài. Thế thì Ngài đã ban cho anh em
sự trông cậy vững chắc, “Đã thề bằng một lời thề rằng, con cái
Ngài không thể bị hư mất bao giờ.”

598 Mặt khác, họ nhận roi vọt vì đã làm sai. Anh em gieo gì gặt
nấy. Anh em nhận được điều đó. Bây giờ đừng nghĩ rằng anh em
cứđi ra và phạm tội, và thoát khỏi nó. Nếu anh em làm, và có thái
độ như vậy, điều đó cho thấy anh em chưa bao giờ nhận được
sự sanh lại. Anh em hiểu điều đó không? Nếu anh em vẫn còn
sự ham muốn trong anh em, để làm sai trái, thì anh em vẫn sai
lầm. Hiểu không? “Vì Ngài đã làm cho trọn vẹn, đời đời, những
kẻ mà…Và những thú vật đó dưới thời Cựu Ước, dưới thời luật
pháp, được dâng mỗi năm, hằng dâng, không bao giờ có thể xóa
bỏ tội lỗi đi được.” Nhưng khi chúng ta đặt tay trên đầu Ngài, và
xưng nhận tội lỗi của mình và được sanh lại bởi Thánh Linh của
Đức Chúa Trời, thì chúng ta không còn ham muốn tội lỗi nữa.
Tội lỗi đã biến mất khỏi anh em. Điều đó dành cho mọi thời đại
và Đời đời.

599 Anh em sẽ phạm sai lầm. Anh em sẽ vấp ngã. Anh em sẽ cố
ý làm sai. Đôi khi anh em sẽ đi ra và làm các thứ. Điều đó không
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có nghĩa là anh em bị hư mất. Điều đó có nghĩa là anh em sẽ
được sửa trị.
600 Con trai nhỏ của tôi, rất nhiều lần, các con tôi, muốn làm các
thứ. Con cái của anh em, cũng vậy. Mà anh em…Chúng biết điều
đó chống lại các—các quy tắc của anh em. Và chúng biết điều gì
sẽ xảy ra khi chúng làm điều đó. Chúng sẽ nhận được một trận
đòn cho điều đó, đôi khi làmột trận đòn nên thân. Nhưng nó vẫn
là con của anh em. Chắc chắn vậy.
601 Không thể được cho người đó có thể bị mất đi một lần nữa,
mà đã từng được sinh ra trong Sự sống Đời đời. Đức Chúa Trời
không phải là Đấng cho đi rồi đòi lại. “Ai nghe Lời Ta, và tin vào
Đấng đã sai Ta, thì được Sự sống Đời đời; và sẽ không bao giờ bị
Phán xét, nhưng đã vượt qua sự chết mà đến với Sự Sống. Ta sẽ
khiến người ấy sống lại trong những ngày sau rốt.” Đó là lời hứa
của Đức Chúa Trời.
602 Bây giờ, nếu bạn đi tiếp, nói, “Ồ, tại sao, vậy thì tôi có thể
chỉ…” Tôi luôn làm điều gì tôi muốn. Nhưng nếu bạn là một Cơ-
đốc nhân, bạn không muốn làm điều gì sai trái, bởi vì chính Sự
sống trong bạn, chính là nền tảng. Nếu bạn muốn làm điều sai,
điều đó cho thấy rằng điều sai trái ở trong đây. “Làm sao cùng
một nguồn lại có thể sanh ra nước đắng và nước ngọt?”
603 Vì vậy anh em đã bị hoàn toàn bối rối trước một cảm xúc
nào đó, hay một cảm giác gì đó khác tuyệt vời: Hãy quên đi! Hãy
trở lại bàn thờ và nói, “Lạy Chúa, xin lấy đời sống tội lỗi cũ ra
khỏi con, và đưa con vào tình trạng con phải trở thành để mọi
sự hammuốn của con…”

“Ai sinh ra bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội.” Đúng thế.
Người đó không ưamuốn làm vậy.
604 Chắc chắn, ma quỷ sẽ gài bẫy người đó ở chỗ này và chỗ kia,
nhưng không cố ý. Kinh Thánh nói vậy. Ma quỷ sẽ gài bẫy người
đó, hết lần này đến lần khác. Tất nhiên, nó sẽ làm. Nó đã cố gắng
gài bẫy cho Chúa Jêsus của chúng ta. Nó đã gài bẫy Môi-se, và
bắt được ông. Nó đã gài bẫy Phi-e-rơ, và bắt được ông. Nó đã gài
bẫy nhiều người, nhưng…Phi-e-rơ thậm chí còn chối bỏ Ngài,
nhưng sau đó ông đã bước ra và khóc lóc thảm thiết. Có Điều gì
đó trong ông.
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605 Khi con chim bồ câu được thả ra khỏi con tàu…Con quạ bay
ra, nó kêu râm ran khắp nơi. Nó đã từng ở trong tàu, nhưng khi
nó bay ra, bản chất của nó đã khác. Nó có thể ăn tất cả xác chết
lâu ngày mà nó muốn, và thỏa lòng. Tại sao? Ngay từ đầu, nó đã
là một con quạ. Nó là một kẻ nhặt rác. Nó chẳng có ích gì. Nó là
một kẻ đạo đức giả đã trọ qua đêm với chim bồ câu, to lớn như
chim bồ câu. Nó có thể bay đến bất cứ nơi nào mà chim bồ câu
có thể bay. Nhưng nó có thể ăn thức ăn ngon giống như thức ăn
mà chim bồ câu đã ăn. Và rồi nó có thể ăn thức ăn thối rữa, mà
chim bồ câu không thể ăn được. Vì, chim bồ câu được tạo thành
khác hẳn. Nó được làm theo cách khác. Nó là một con chim bồ
câu. Và chim bồ câu không thể tiêu hóa thức ăn thối rữa, bởi vì
nó không có mật.
606 Và một người được sanh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa
Trời, trở thànhmột con chim bồ câu của Đức Chúa Trời, bản chất
của người đó, sự thay đổi của người đó, sự thêm vào của người
đó định đoạt. Vâng, thưa quý vị. Anh em đặt linh của—của chim
bồ câu vào con quạ, nó sẽ không bao giờ hạ cánh trên một xác
chết. Nếu nó đáp xuống là do nhầm lẫn, nó chắc chắn sẽ phải
bỏ chạy nhanh. Nó không thể chịu đựng điều đó. Và một người
được sanh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không khoan
nhượng những điều này. Người đó có thể đếnmột quán rượu lúc
nào đó, nhưng người ấy sẽ ra ngoài rất vội. Một người phụ nữ có
thể quyến rũ người ấy, và khiến anh quay đầu lại, nhưng anh sẽ
quay đầu bỏ đi. Người ấy sẽ rời khỏi đó nhanh chóng. Tại sao?
Anh ấy là một chim bồ câu. Đúng thế. Anh em sẽ không lừa được
người đó, bởi vì người đó biết. “Chiên Ta biết Tiếng Ta, và một
người lạ chúng sẽ không đi theo.” Người đó là chim bồ câu, ngay
từ đầu. Đó là những gì tôi đang nói về, điều gì đó thực sựmà neo
vào bên trong.
607 Bây giờ hãy xemkỹ. “Đức Chúa Trời đã thề.” Ồ, nó…

Mà chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh
hồn, vững vàng…bền chặt, và thấu vào—vào trong đómà
là cái màn,

608 “Tấm màn che.” Đức Chúa Trời ngự xuống, che kín bằng
xương thịt. Để làm gì? Để cho thấy chính Ngài là gì. Ngài phải
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ẩn giấu, vì chúng ta không thể nhìn thấy Ngài. Và Ngài đã ẩn
mình sau tấm màn. Và Ai là tấm màn? Chúa Jêsus. “Không phải
Ta làm các công việc, mà là Cha Ta,” Chúa Jêsus phán. “Cha Ta ở
trong Ta. Ta làm việc. Cha làm việc, và Ta đang làm việc cho đến
nay.” Ở đây Ngài là Đấng che mặt, đang bước đi trong xác thịt,
Đức Chúa Trời, Đấng Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng
ta. “Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ, hòa giải thế gian với
chính Ngài.” Ngài đây này, đang đi dạo.
609 Vậy thì, Ngài đã giáng xuống và thực hiện một sự thánh hóa,
hoặc một phương tiện, hoặc sự giải hòa, để qua sự chết của Ngài
đã dâng, giá tội lỗi đã được trả, hầu cho Ngài có thể trở lại và ở
trong chúng ta. Thế thì đức tinmà chúng ta có làmột—làmột đức
tin được che đậy, hay một con người được che đậy. Do đó chúng
ta không nhìn vào những thứ chúng ta thấy trong bức màn này.
Tấmmàn che có những sự giáo dục, và nó làm các sự việc và nói
những sự việc. Đó là một điều khoa học. Nhưng Thánh Linh của
Đức Chúa Trời hằng sống mà ngự ở trong đây, gọi những điều
không có, dường như chúng đã có, nếu Đức Chúa Trời đã phán
vậy. Đó là những gì che giấu của anh em. Chúng ta đang ở trong
bức màn.
610 Bây giờ,một ngàynào đóNgài sẽ vén bứcmànnày lên, không
phải do đàn bà sinh ra bởi ham muốn tình dục của một người
nam và một người nữ, nhưng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời
Ngài sẽ phán và nó sẽ ứng nghiệm. [Anh Branham búng ngón
tay—Bt.] Thế thì chúng ta sẽ có một thân thể giống như thân thể
vinh hiển của Chính Ngài. Chúng ta sẽ được che mặt, để chúng
ta có thể nói chuyện với nhau, bắt tay nhau.
611 Bây giờ, khi chúng ta rời khỏi đây, có một đền tạm, một thân
thể thuộc linh, theo hình ảnh con người, mà không ăn, không
uống, không ngủ, tức là thức mãi mãi. Đó là nơi chúng ta đi tới.
Nhưng họ đang đợi dưới Bàn thờ, kêu khóc, “Lạy Chúa, cho đến
chừng nào? Cho đến chừng nào?” để trở lại. Bởi vì, họ muốn bắt
tay nhau. Họ muốn ngồi xuống và ăn uống, và nói chuyện với
nhau. Họ là con người. Đáng chúc tụngDanh Chúa!
612 Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của
Chính Ngài lúc ban đầu, Ngài đã tạo ra người như vậy. Có sự
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thông công với nhau, bởi vì chúng ta biết nhau. Chúng ta thích
những điềumà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, bởi vì chúng
ta đã được tạo ra như vậy. Trong sự Tái lâm vinh quang củaNgài,
những ai mà sẵn sàng sẽ được như vậy mãi mãi. Những người
bất tử, chúng ta sẽ trong sự giống như Ngài. Ôi phước cho Danh
của Đấng Christ đó!

613 Và bây giờ chúng ta có dấu hiệu của sự cứu rỗi của chúng
ta, khi chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi của cá nhân mình, Như
Đấng Chữa Lành của chúng ta. Tất cả những điều này là tiền bồi
thường, hoặc, cổ tức được trả bởi hợp đồng bảo hiểm. A-men.
Anh em biết hợp đồng bảo hiểm là gì. Anh em có thể nhận cổ tức
cho đến khi đạt được mệnh giá. Chắc chắn. Anh em có thể nhận
được cổ tức. Và chúng ta đang nhận được cổ tức bây giờ. Điều
duy nhất, là, ngay sau khi chúng ta nhận được cổ tức, tiền bồi
thường sẽ được bổ sung.

614 Một đại lý bảo hiểm, từng nói với tôi, “Billy, tôi muốn bán
bảo hiểm cho anh.”

Tôi nói, “Tôi đã cómột cái rồi.” Vợ tôi nhìn tôi.

615 Vậy thì, không có gì chống lại bảo hiểm. Nhưngmột số người
trở nên “nghèo vì bảohiểm.” Vì vậy, họ quay lại. Anh ấynói…

616 Vợ tôi nhìn tôi, lấy làm lạ, “Anh đãmuabảo hiểmà?”

617 Tôi nói, “Tất nhiên.” Cô ấy không biết gì về điều đó.

618 Anh ấy nói, “Ồ, Billy, anhmua loại bảo hiểmgì vậy?”

619 Tôi nói:

Bảo hiểm phước hạnh, Chúa Jêsus là của tôi!
Ô, tôi từng vui nếm phước Thiêng liêng diệu
vinh!

Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, Đức Chúa Trời chuộc
mua,

Sạch tinh bởi Huyết Ngài, tái sanh bởi Thần
Linh.

620 Anh ấy nói, “Tốt lắm, Bill,” anh ấy nói, “nhưng điều đó sẽ
không đưa anh lên trong nghĩa địa ở đây.”
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621 Tôi nói, “Nhưng Nó sẽ đem tôi ra. Đó là điều quan trọng.” Tôi
không lo về việc sẽ đến nơi đó; tôi đang lo về việc đi ra.
622 Và từ khi tôi có sự bảo đảm, bởi Đức Chúa Trời Đời đời đã
thề, rằng Ngài sẽ khiến tôi sống lại trong sự giống như Con Ngài,
trong ngày sau rốt, tôi sẽ bước đi mạnh dạn và có được sự an
ủi và một neo đậu của linh hồn, mà, trong khi tôi ở trong tấm
màn này, có Điều gì đó vô hình đã khiến tôi được neo vào Vầng
Đá muôn đời nơi xa kia. Khi dòng nước chảy xiết và tung tóe,
nó không có quan trọng gì. Nếu cái chết, hiểm họa, hoặc bất cứ
điều gì, không ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa
Trời. Neo của tôi giữ trong tấm màn. Hãy để lũ lụt dâng cao. Để
nó lao đi. Hãy để những kẻ ngoại đạo đến. Người tin được sanh
lại đã có một nơi neo đậu. Anh em không thể nhìn xuyên qua
tấm màn này. Nhưng tôi biết neo của tôi bám chắc vào Vầng Đá
muôn đời, Ngài là lời thề hứa rằng Ngài sẽ khiến tôi sống lại vào
ngày sau rốt.
623 Không lạ gì anh em có thể nhìn thẳng vào mặt cái chết, và
nói, “Cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả, sự thắng của mày ở
đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng ta sự
chiến thắng nhờĐức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

Nơi mà đấng đi trước…

Ồ, chao ôi! Chúng ta sẽ không đi vào bài học.

Nơi mà đấng đi trước…cho chúng ta
624 Đấng đi trước. Anh em có bao giờ nhận thấy, trong những
ngày xa xưaởmiền tây (Nhiều lần tôi đã đi quanhững conđường
mòn cũ.), một người đi trước, hay hướng đạo sinh không? Khi
toa xe lửa đang trục trặc, vì không có nước, người trinh sát chạy
trước. Và ông đã nhìn thấy các bộ lạc của người da đỏ Anh-điêng;
ông băng qua họ. Và ông đã nhìn thấy nơi có một nguồn nước.
Người đó vội quay lại và nói với ông chủ của toa xe, “Hãy lên
ngựa, mọi người hãy lấy hết can đảm, vì ngay phía trên ngọn núi
cómột nguồn nước lớn.” Người ấy là người đi trước.
625 Và ở đây, Đấng đi trước. Con người đã từng bị ma quỷ chèn
ép, dưới làn lửa đạn, nhưng Người nào đó đã chiếm lấy nơi đặt
súng máy. Đó là Chúa Jêsus. Đấng Đi Trước đã đi trước chúng
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ta. Và Sa-tan đứng đó với một khẩu súng máy, ghim chặt chúng
ta, luôn luôn trong ách nô lệ và sợ hãi cái chết. Nó đang canh
giữ Nguồn đó. Chắc chắn, là nó. Nó đã được giao nhiêm vụ, bởi
vì chúng ta đã phạm tội và bị xua đuổi khỏi Nó. Nhưng Đấng Đi
Trước, Đấng Christ, đi vào và chiếm lấy nơi đó.
626 Anh em đã nghe bài hát quen thuộc đó chưa, “Hãy cố thủ,
vì Ta đang đến”? Cố thủ, không gì cả; chúng ta hãy chiếm lấy
nó. Chúng ta không muốn giữ nó lâu hơn nữa. Đấng Christ đã
chiếm pháo đài. Halêlugia! Cửa đang mở. “Có một Nguồn được
mở ra trong nhà Đức Chúa Trời, trong thànhĐa-vít, để thanh tẩy,
để thanh tẩynhữngkẻ ôuế.” ĐấngĐi Trướcđã vào cho chúng ta.
627 Đấng Đi Trước, Ngài nói với chúng ta, “Có một nơi ở xa kia,
nơi xa kia, nơi các ngươi sẽ không bao giờ già đi.” Nơi sẽ không
có những nếp nhăn, nơi mà các chị sẽ không phải sử dụng sản
phẩmMax Factor để làm đẹp với chồng mình. Đấng Đi Trước đã
đi. Có một nơi mà các bạn sẽ không bao giờ khiến bạn già đi và
mệt mỏi và run rẩy. Có một nơi mà các bạn sẽ không bao giờ bị
đau ốm. Nơimà embé sẽ không bao giờ bị đau bụng. Nơimà anh
em sẽ không bao giờ dùngmột thứ giả, hay là, một cái răng, mua
một cái răng giả. Halêlugia! Ô ngợi khen Danh Ngài! Ngài bước
vào, và một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng trong sự giống như
Ngài, bất tử. Các vì sao và mặt trời sẽ mờ nhạt. Chắc chắn. Đấng
Đi Trước đã đi trước chúng ta.

…đấng đi trước đã đi, làĐức Chúa Jêsus đã vào vì chúng
ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban
Mên-chi-xê-đéc.

628 Đấng Đi Trước vĩ đại này đã đi trước chúng ta, mở đường
cho chúng ta. Ngài đã đến từ Thánh Linh, những nguồn nước vĩ
đại của cầu vồng củaĐức Chúa Trời, Đấng không có bắt đầu cũng
không có kết thúc. Ngài, mãimãi, là Đức Chúa Trời.

Tia sáng này đã phát ra. Đó là một tia sáng của tình yêu, đó
là tia chính, màu đỏ. Màu tiếp theo, là màu xanh lam;màu xanh,
sự thật. Tiếp theo, tiếp theo sau đó là các màu khác, thông qua
bảy màu hoàn hảo, đó là bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời, đến
từNguồn vĩ đại hay Kim cương vĩ đạimà Chúa Giê-su đã nói đến.
ViênKimcương tuyệt vời đó đãbị đẽo, để phản chiếunhữngmàu



28 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

sắc này. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta,
để Ngài có thể phản ánh sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài
ở giữa chúng ta, bằng các ân tứ và các dấu kỳ phép lạ.

Toàn bộ cầu vồng lớn đó đã trở thành một thân thể thuộc
linh, được tạo ra theo hình ảnh giống như con người. Tuy nhiên,
Ngài không phải là một người; Ngài chưa có xác thịt, cho đến lúc
đó. Ngài là một thân thể thuộc linh.
629 Môi-se nói, “Tôi muốn thấy Ngài.” Đức Chúa Trời đã giấu ông
trong tảng đá.
630 Và khi Ngài đi ngang qua, Ngài quay lưngNgài lại.Môi-se nói,
“Trông giống như lưng củamột người đàn ông.”
631 Sau đó điều gì xảy ra? Một ngày nọ ở dưới đó, khi Áp-ra-ham
đang ngồi trong trại của mình. Chúng ta sẽ đi đến với điều đó,
tối nay. Khi Áp-ra-ham đang ngồi trong trại mình, Đức Chúa Trời
đến với ông, trong thân thể xác thịt.

“Ồ,” anh emnói, “Anh Branham, ông ấy đã…”
632 Chúng ta sẽ thấy Ngài ngay tại đây gặp Áp-ra-ham trước
đó, theo ban Mên-chi-xê-đéc, một thân thể xác thịt, mà chính là
Đức Chúa Trời. Chắc chắn, là vậy. Ngài là Đức Chúa Trời trong
xác thịt.
633 Anh em nói, “Thế thì, Anh Branham, tại sao Ngài phải trở lại
và được sinh ra?”
634 Ngài chưa được sinh ra lúc đó. Ngài chỉ được tạo ra,một thân
thể mà Ngài đã ở trong đó. Mên-chi-xê-đéc là Vua của Sa-lem, là
Vua của Giê-ru-sa-lem, là Vua hòa bình; vốn không có cha hay
mẹ, không cóngày đầumới sanhhayngày kết thúc cuộc đời.

Chúa Jêsus có cả cha và mẹ, và ngày đầu mới sanh cũng
như kết thúc cuộc đời. Nhưng Ngài đã trở nên “theo ban” của
Melchisedec, không có ngày sanh ra hoặc ngày qua đời.
635 Mên-chi-xê-đéc là Chính Đức Chúa Trời. Mên-chi-xê-đéc là
Giê-hô-vaĐức Chúa Trời, chính là Đấng đã gặpÁp-ra-ham, nhiều
năm sau, trước trại của ông. Đã quay lưng Ngài quay về phía
ông; Ngài phán, “Tại sao Sa-ra cười?” Đúng thế. Ngài là Đấng đã
đứng đó, nhìn về phía Sô-đôm. Áp-ra-ham nhận ra Ngài, bởi vì
bên trong tấm màn che của ông là một chiếc neo giữ lời hứa đó.
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Không phải vì ông có cảm giác nào đó, mà là Đức Chúa Trời đã
hứa với ông. Và khi ông tiếp xúc với nam châm lớn đó, ông đã
biết Nó đã ở trong xác thịt đó.

636 Đi ra với Áp-ra-ham, đi vài bước ở ngoài đó. Ngài phán với
Áp-ra-ham. Ngài phán, “Xét thấy rằng, lẽ nào Ta sẽ giấu những
điều này với Áp-ra-ham, để biết rằng người là kẻ kế tự thế gian?
Ta sẽ không làm điều đó.” Vì vậy, “Hỡi Áp-ra-ham, Ta sẽ cho
ngươi biết Ta đang đi trên con đường của Ta để làm gì,” chúng ta
chọn nó tối nay, “ở dưới Sô-đôm,” và tất cả những gì họ sẽ làm.
Và ngay sau khi Ngài đã ban phước cho Áp-ra-ham, Ngài đã biến
mất lần nữa. Một người đứng đó và quần áo của Ngài đầy bụi,
một Người. Và không những thế, Ngài còn ăn thịt bò con mà Áp-
ra-ham đã giết, và uống sữa bò, ăn bánh làm từ bột ngô (một
ít bánh ngô), và có phết bơ. Điều đó hoàn toàn đúng. Và sau đó
quay trở lại thành thân thể thuộc linh.

637 Đó là gì? Tại sao Ngài không lấy nó lúc đó? Ngài không bao
giờ được sinh ra như anh em và tôi. Nhưng Ngài phải được sinh
ra bằng xác thịt, để Ngài có thể cầm giữ cái nọc đó. Đó là một
thân thể được tạo dựng. Đó là thân thể mà Ngài vừa lấy can-xi
và bồ-tạt ra từ đất, và phán, “Phùu,” và bước vào đó. Đó cũng là
điều giống như với Mên-chi-xê-đéc. Ngài bước vào trong người,
trong một thân thể mà Ngài có thể bước ra trước mặt ông dưới
bức màn, bức màn của sự sáng tạo của Chính Ngài; không phải
là một bức màn về việc tạo ra một người nữ, thông qua tử cung
của một người nữ, thông qua một—một tế bào, không bao giờ.
Nhưng Ngài đã tạo ra điều này và bước ra từ trong nó, và nói
chuyện, theo banMên-chi-xê-đéc.

638 Mên-chi-xê-đéc này là ai?

Vì Mên-chi-xê-đéc này, là vua của Sa-lem, (mà là Giê-
ru-sa-lem), hoàng tử của Đức Chúa Trời chí cao, (chắc
chắn vậy), đã đi gặpÁp-ra-hamvà chúc phước cho người,
trong khi người thắng trận các vua trở về;

Áp-ra-hamđã dângmột phầnmười vềmọi của cảimình
mà dâng cho vua; theo nghĩa đen trước hết là Vua sự
công bình, (tình yêu vĩ đại đó, Thánh Linh lớn đó lúc
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ban đầu)…Vua công bình,…lại là…Vua của Sa-lem nữa,
nghĩa là, Vua bình an;

Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có
ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời;…

639 Đó là Ai? Ngài không hề được sanh ra, Ngài sẽ không hề chết.
Đó là Ai? Chính là Đức Chúa Trời, chắc chắn, là vậy, trong hình
bóng trước của Chúa Jêsus. Chắc chắn là vậy. Nhưng Ngài phải
đến qua một người nữ, để anh em có thể đến qua một người nữ.
Và Ngài phải đến theo cách anh em đến, để mang anh em trở lại
với Ngài. Halêlugia!

Ân điển lạ lùng, nghe thật dịu êm,
Đã cứu kẻ khốn khổ mù lòa, đáng thương như
tôi!

Tôi đã hưmất bao ngày, nhưng nay bởi ân điển
Ngài, tôi được tìm thấy,

Tôi đã mù, nhưng nay tôi thấy.

640 Tôi hiểu những gì Ngài đã phải làm. Đức Chúa Trời đã trở
nên tôi, hầu cho tôi bởi ân điển có thể trở nên của Ngài. Ngài đã
mang lấy tội lỗi tôi, hầu cho qua sự công bình của Ngài tôi có thể
có được Sự sống Đời đời. Tôi không thể tự lựa chọn. Bản chất của
tôi là một tội nhân. Tôi không liên quan với nó. Tôi được “sanh
ra trong thế gian, được hình thành trong sự gian ác, đến với thế
gian nói dối.” Thậm chí không có một cơ hội nào cả; không có gì
cả, ngay cả một ước muốn.

641 Nói với con lợn rằng nó “sai, ăn tạp nham,” phải không? Xem
nó có lắng nghe anh em không. Nói với quạ rằng nó “ăn xác chết,
là sai,” và xem nó nói gì với anh em. Nếu có thể nó sẽ nói, “Hãy
lo cho việc của chính anh đi.” Chắc chắn vậy.

642 Ồ, nhưng ânđiển củaĐứcChúaTrời đã thayđổi bản chất này,
và ban cho tôi cơ hội để ao ước và khao khát và khao khát, “Lòng
nhân từ yêu thương của Ngài đối với tôi còn tốt hơn sự sống, Ôi
Đức Chúa Trời. Lòng tôi khao khát Ngài.”

643 Đa-vít nói, “Đức Chúa Trời Ôi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như
một con hươu đực thèm khát khe nước.”
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644 Đức Chúa Trời đã ban cho con người sự khát khao đó, để thờ
phượng Ngài, yêu mến Ngài, tìm kiếm Ngài. Nhưng con người
làm hư hỏng nó bởi tiếng gọi của ma quỷ, và người đó bắt đầu
hammuốn phụ nữ và những thú vui và những điều thuộc về thế
gian, cố gắng thỏa mãn sự sáng tạo thánh khiết đó mà Đức Chúa
Trời đã đặt bên trong, để yêu Ngài. Người ấy đặt nó trên những
thứ thuộc về thế gian. Nhưng, thưa anh em, sau khi anh ấy từng
thay đổi, và cái nguồn nước với những con bọ gậy trong đó, đủ
thứ—rắc rối trong cái bể chứa đó, đã được tẩy rửa và khử trùng,
và Nước tinh khiết của Đức Chúa Trời được đổ ra trong đó, tội lỗi
không bao giờ có thể chạmđược nó nữa. A-men.

Ôi, thật tôi yêu Ngài! Thật tôi tôn thờ Ngài!
Sự sống của tôi, nhật quang của tôi, tất cả trong
tất cả của tôi!

Đấng Tạo Hóa vĩ đại trở thành Đấng Cứu Rỗi
của tôi,

Và tất cả sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời đều ở
trong Ngài.

Từ nơi vinh hiển Ngài lâm phàm, câu chuyện
sống động muôn đời,

Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của tôi đã đến, và
Jêsus là Danh Ngài.

Sanh ra trong máng cỏ, chính Ngài là khách lạ,
Đức Chúa Trời của sầu não, nướcmắt và thống
khổ.

Ôi thật tôi yêu Ngài! Thật tôi tôn thờ Ngài!
Hơi thở của tôi, nhật quang của tôi, tất cả trong
tất cả của tôi!

645 Đức Chúa Trời Ôi! Làm sao Ngài có thể làm điều đó? Con
người đã cố gắng viết điều đó. Người nói:

Dầu mực tràn lan như đáy biển sâu,
Và mọi cọng rơm trên đất làm bút;
Thay da cừu mềm là bầu trời xanh,
Và mỗi người đều làm văn sĩ trên đời,
Để viết tình thương yêu của Đức Chúa Trời ở
trên.
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Thật Đức Chúa Trời vĩ đại của Thiên đàng đó đã trở nên xác
thịt vàmang lấy tội lỗi của chúng ta!

Để viết tình thương yêu của Đức Chúa Trời ở
trên

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

646 Và để làm cho những người thừa kế sự cứu rỗi này có một
hy vọng chắc chắn, Ngài đã thề với chính Ngài rằng Ngài sẽ
khiến chúng ta sống lại trong những ngày sau rốt, ban cho chúng
ta Sự sống Đời đời. “Và không ai có thể lấy chúng ra khỏi tay
Ta.” A-men.

Chúng ta hãy cầu nguyện.
647 Anh em có phạm tội từ chối tình yêu của Ngài không? Anh
em có trốn chạy khỏi Bản thể phước hạnh của Ngài, Đấng tuyệt
vời này mà đã tạo nên anh em như hiện tại không? Và bây giờ
anh em ở đây, sáng nay, cho đến nay trong đời, và anh em cómột
cơ hội. Anh em có muốn tiếp tục sống không? Chỉ có một cách
duy nhất để sống, và đó là tin vào Chúa Jêsus. Nếu anh em, trong
lòng mình, tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời và chấp nhận
Ngài là Đấng Cứu Rỗi của mình, và tin rằng Đức Chúa Trời đã
khiến Ngài sống lại vì sự xưng công bình của anh em, nếu anh
em muốn chấp nhận Ngài trên cơ sở đó, thì bây giờ là dành cho
anh em.
648 Mời anh em giơ tay lên? Linh hồn nào đó chưa hối cải, mà
muốn ăn năn sáng nay, hãy nói, “Xin nhớ đến tôi, thưa anh, nhà
truyền giảng, khi chúng ta cầu nguyện. Tôi cũng đã thất bại. Tôi
đã gia nhập giáo hội, nhưng tôi—tôi biết tôi—tôi chưa bao giờ
hiểu điều anh đang nói. Tôi chưa được sinh ra của Thánh Linh
đó, Anh Branham. Tôi thực sự—tôi thực sự tôi không có Nó, chút
nào. Tôimuốn anh cầu nguyện cho tôi, hầu cho Đức Chúa Trời sẽ
ban Nó cho tôi vào sáng nay.” Xin Chúa ban phước cho ông, thưa
ông. Còn có người khác không? Hãy nói, “Lạy Chúa, xin khiến
con thành những gì Ngài muốn con trở thành. Con muốn Ngài
là…Con muốn sống như Ngài muốn. Con đã từ chối tình yêu của
Ngài.” Xin Chúa ban phước cho con, con trai.
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649 Chờ một lát nào.

Dầu mực tràn lan như đáy biển sâu,
Và thay da cừu mềm là bầu trời xanh;
Dùng mọi thân cây trên đất làm bút,
Và mỗi người đều làm văn sĩ trên đời;
Để viết tình thương yêu của Đức Chúa Trời ở
trên

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

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

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

650 Lạy Chúa kính yêu, thực sự nhà thơ đã viết những lời đó cũng
giống như nhiều người khác trong số các tín hữu của Ngài, đang
tìm kiếm, cố gắng tìm ra những từ ngữ để diễn đạt nó. Và được
chép trong Kinh Thánh, “Vả lại, bởi vì kẻ truyền đạo là người
khôn ngoan, nên người đã tra soát và sắp đặt thứ tự nhiều từ
ngữ.” Ồ, chúng con rất thích có cái lưỡi và từ vựng để chúng con
có thể giải thích chomọi người hiểu nó thực sự là gì, nhưng điều
đó không thể tìm thấy trên môi người phàm. Mọi sự Đời đời,
không nghi ngờ gì nó có bao giờ được bày tỏ hay không, làm thế
nào mà Đức Chúa Trời của Thiên đàng đã đến thế gian để cứu
những tội nhân khốn khổ, hưmất, đáng thương.
651 Con cầu xin Cha, Cha ôi, rằng qua vài lời vấp váp này, hoặc
những lời đứt quãng sáng nay, như con nên nói, để người nào đó
đã tìm thấy sự bình an và sự thỏa mãn và một niềm an ủi mạnh
mẽ, người đã trốn đi lánh nạn. Và xin cho linh hồn họ neo vào lời
hứa đó mà Đức Chúa Trời đã thề, rằng Ngài sẽ khiến họ sống lại
vào ngày sau rốt. Nhiều bàn tay đã giơ lên, trong tòa nhà, ngay
tại đây trong đền tạm này. Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho họ sự
trông cậy vững chắc đó, ngay bây giờ. Nguyện họ neo đậu vào
Vầng Đámuôn đời. Cho dù biển có thể quật ngã và tiếng gào thét
của chúng có thể nhảy lên đến đâu đi nữa, họ vẫn cómột cái neo,
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lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ ở lại đó, “Đức Chúa Trời đã phán
điều đó. Ngài không thể nói dối.”

652 “Ai nghe Lời Ta,” mà con đã cố gắng giảng sáng nay, “và tin
Đấng đã sai Ta, Giê-hô-va, thì được Sự sống Đời đời; và sẽ không
đến sựphán xét, song vượt qua sự chếtmàđến với Sự sống.”

653 Ôi Đấng Đời Đời, xin ban phước cho những người đó ngày
hôm nay. Và xin cho mỗi người ở trong đây mà chưa ở dưới
Huyết, linh hồn chưa hề được cải đạo, xin cho điều đó xảy ra
ngay bây giờ, Chúa ôi. Ngài làm sự mầu nhiệm. Tất cả là của
Ngài. Nó được giao phó cho Ngài. Con nguyện xin Ngài sẽ ban
cho họ, Sự sống Đời đời. Nguyện xin, ngày nào đó, trên phía bên
kia, khi từng người một chúng con đi xuống qua thung lũng đó,
xin cho chúng con gặp nhau trên đó nơi họ sẽ không bao giờ nói
“tạm biệt” nữa.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ đến con sông khi
thời gian sẽ kết thúc,

Khi những suy nghĩ cuối cùng của nỗi buồn đã
phai mờ;

Sẽ có ai đó đang đợi để chỉ đường cho chúng ta,
Tôi sẽ không phải băng qua sông Giô-đanhmột
mình.

Sẽ có Đấng, người nào đó đang đợi để chỉ
đường cho tôi,

Tôi sẽ không phải băng qua sông Giô-đanh…

654 Tất cả những người mà có sự trông cậy đó, hãy đưa tay lên
giờ này khi anh chị em ngẩng đầu lên.

Tôi sẽ không phải…

Bây giờ chỉ thờ phượng Ngài. Sứ điệp đã chấm dứt. Anh chị
em có sung sướng không? Đức Chúa Trời đã thề Ngài sẽ không…
Đức Chúa Trời đã thề Ngài sẽ gặp anh chị emở đó.

Chúa Jêsus đã chết để chuộc mọi tội lỗi của tôi;
Khi tôi thấy bóng tối…

Anh em sẽ nói gì? Nọc độc không còn nữa.
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Ngài sẽ đang chờ đợi tôi,
Tôi sẽ không phải vượt qua sông Giô-đanhmột
mình.

Nhiều khi tôi bị bỏ rơi, và mệt mỏi…

Chỉ thờ phượng Ngài bây giờ.

Dường như bạn bè của tôi đã đi hết;

Anh chị emđã bao giờ trải qua tình huống này chưa?

Nhưng có một suy nghĩ an ủi tôi.

Lời hứa gì?

Làm lòng tôi vui mừng,
Tôi sẽ không phải vượt qua sông Giô-đanh…

655 Bây giờ, hỡi con cái của lời hứa, chỉ thờ phượng Ngài vì đang
thực hiện điều đó.

Tôi sẽ không phải vượt sông Giô-đanh một
mình,

Chúa Jêsus đã chết để chuộc mọi tội lỗi của tôi;

Chuyện gì đang xảy ra bây giờ?

Khi tôi thấy bóng tối, Ngài đang chờ đợi tôi,
Tôi sẽ không phải vượt qua sông Giô-đanhmột
mình.

“Khi tôi đến sông…” Mỗi người trong số anh em đang đến.
Cómột bóng đen, lớn đang đặt ở đó trướcmặt anh em. Đó là một
cánh cửa lớn. Anh em sẽ vào đó, một trong những ngày này, có
thể trước khi ngày kết thúc, có thể trước khi nhà thờ đóng cửa
sáng nay. Anh em đang đi vào đó. Mỗi khi mà trái tim đập, anh
em lại gần hơnmột bước.

Nhưng khi tôi nhìn thấy bóng tối đó, Ngài đang
chờ đợi tôi ở đó,

Ngài phánNgài sẽ đợi. Ngài đã thề Ngài sẽ đợi.

Lúc đó tôi sẽ không phải vượt qua sông Giô-
đanh một mình.

656 Ôi Chúa Phước hạnh, lòng chúng con đầy dẫy, sáng nay, đến
mức tràn ra.
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657 Nghĩ về khi mạch ngừng lại, và cô y tá sẽ ấn chiếc gối quanh
đầu anh em. Và đôi tay của anh em, anh em không thể di chuyển
chúng nữa. Bàn tay của anh em trở nên lạnh giá. Con cái anh em,
mẹ anh em, những người thân yêu của anh em sẽ la hét và khóc.
Cánh cửa lớn sẽmở ra, nơi xa kia. Ngài sẽ ở đó đang chờ.

658 Đa-vít nói, “Nếu tôi nằm dưới âm phủ, Ngài sẽ có ở đó.” Tôi
sẽ không phải trải qua điều đó một mình. Khi những tia nước từ
dòng sông bắt đầu chảy tràn vàomặt chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ
đưa con thuyền giải cứu, hướng dẫn chúng ta sang bờ bên kia.
Ngài đã hứa là Ngài sẽ làm. Tiên tri Đa-vít đã nói, “Vâng, dầu khi
tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa gì. Vì Chúa ở
cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa, an ủi tôi.”

659 Lạy Chúa, chúng con rất vui mừng hôm nay, rằng chúng con
được xếp vào số những người thừa kế của lời hứa. Ngày nay
chúng con có bên trong chúng con Sự sống Đời đời, bởi vì chúng
con yêumến Chúa Jêsus và đã tin Ngài, và chấp nhận Lời Ngài và
sự dạy dỗ của Ngài. Và Ngài đã ban cho chúng con, như một ấn
chứng của đức tin chúng con, Đức ThánhLinh, ấn chứng củaĐức
Thánh Linh. Đức tin của chúng con được neo chặt. Và dầu nhiều
lần chúng con đi qua bóng tối, nhiều lần chúng con vấp ngã trên
đường đi, nhưngmỏ neo của chúng con vẫn giữ vững. Có điều gì
đó trong nó, nơi xa kia, mà dường như đang hướng dẫn chúng
con, đang nói, “Hãy tiếp tục đi. Chúng ta đang đi tới.”

660 LạyChúa, xin banphước cho chúng con. Chúng con cầnNgài.
Xin giữ chúng con sống trung tín và chân thật cho đến khi Ngài
đến vì chúng con, chúng con sẽ ngợi khen Ngài qua các thời đại
không ngừng. Và ngày đó khi chúng con đứng trên trái đất…Đôi
chân phước hạnh của Ngài chưa bao giờ chạm đất. Ngài đứng
đó, trên không trung; và các thánh đồ và được cứu chuộc từ mọi
thời đại, qua mọi canh giờ, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ
năm, thứ sáu, và thứbảy, tất cả đềuđứngđómặc lấy sự công bình
của Ngài; chúng con tôn Ngài là Vua của muôn vua và Chúa của
các chúa, và hát những câu chuyện cứu chuộc đó. Tấm lòng tội
nghiệp của chúng con sẽ rung động khi chúng con ngước nhìn
Ngài Đấng đã yêu thương chúng con và đã hiến dâng chính Ngài
vì chúng con. Trong khi chúng con là những người không thể
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được yêu thương và những tội nhân, thì Đấng Christ đã chết hầu
cho chúng con có thể được cứu. Chúng con cảm ơn Cha về điều
đó, Cha ôi, trong Danh Đấng Christ. A-men.
661 Anh chị em yêu Ngài không? Ôi, Ngài thật làm sao. Anh chị
em có cảm thấy như mình chỉ muốn bằng cách nào đó vòng tay
ôm Ngài không? Anh em có muốn bò lên với Ngài và chạm vào
chân Ngài, anh em biết không?
662 Anh em biết đấy, những người từng đến dự các buổi nhóm
của tôi ở Phoenix, Arizona, nói, “Tôi muốn nói chuyện với Ngài.
Tôi muốn nói với Ngài, ‘Lạy Chúa, Ngài đã yêu thương con khi
con đường của con trở nên mù mịt.’” Con muốn nói chuyện với
Ngài trước khi con vượt qua. Con—con muốn gặp Ngài. Con—
con—con chỉ muốn gặp Ngài. Để nghĩ về những gì con sẽ cảm
thấy, trái tim tội nghiệp của con sẽ rung động như thế nào khi
con nhìn thấy Ngài đứng ở đó.
663 Tôi thường tự hỏi, “Ước gì mình có thể nghe được Tiếng đó
nói, ‘Hỡi tất cả những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng
Ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.’”
664 Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghe những lời như Ngài đã nói
lúc đó, nhưng tôi muốn nghe Ngài nói, “Đây là ngày cuối cùng.
Tốt lắm, hỡi tôi tớ ngay lành và trung tín của Ta, bây giờ hãy
bước vào sự vui mừng của Chúa đã sắm sẵn cho ngươi.” Từ bao
lâu rồi?
665 “Kể từ khi ngươi được cứu chăng?” Không thưa anh em.
666 “Kể từ khi sáng thế, khi Ta thấy ngươi và đã biết trước ngươi,
và định trước ngươi cho Sự sống Đời đời,” anh emđược phước từ
lúc đó. “Tất cả những kẻ Ngài đã biết, thì Ngài đã kêu gọi.” Đúng
thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] “Tất cả những kẻ Ngài
đã kêu gọi, thì Ngài đã xưng công bình. Những kẻ Ngài đã xưng
công bình, thì Ngài đã làm cho vinh hiển rồi.” Anh em đấy. Ngài
đã biết trước chúng ta, đã kêu gọi chúng ta, đã xưng công bình
chúng ta, và chúng ta đã được làm cho vinh hiển với Ngài rồi, ở
lúc tận thế, sẽ ban thưởng cho chúng ta. Anh em vui mừng chứ?
[“A-men.”] Chắc chắn, điều đó khiến anh em yêu Ngài. Khi anh
em không thể tự giúp mình, và ở đây Ngài đến và làm điều đó
cho anh em.
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667 Phước ThayMối Dây Kết Thân, mời Chị Gertie. “Tấm lòng của
chúng ta trong tình yêu Đấng Christ,” trong khi chúng ta có sự
thông công thờ phượng thân mật này ở đây, thì chúng ta sẽ cầu
nguyện cho người đau. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Các
bạn là người đã giơ tay lên với Đấng Christ sáng nay, hãy tìm cho
mìnhmột nơi để thờ phượng, hầu việc Ngài.
668 Bây giờ, bây giờ chúng ta hãy chỉ thờ phượng Ngài, như là
một hội chúng, tất cả anh em những người Giám Lý, hội thánh
của Đức Chúa Trời, Phúc Âm Ngũ Tuần, Trưởng Lão, Lutheran,
Công giáo. Bây giờ, tất cả chúng ta cùng nhau hát nào.

Phước thay mối dây kết thân
Kết hiệp lòng ta bằng tình yêu Đấng Christ;
Trong hồi tương giao bởi tình yêu thánh
Khác nào trên miền Thiên thành.

Chúng ta trước ngôi Cha,
Một lòng kêu cầu thiết tha;
Kính sợ, hy vọng, mục đích chúng ta, đều là
một,

An ủi và quan tâm đều chung cùng.

Lúc ta phải từ giã đây,
Tuy tình thương trong ta thật khó khuây;
Nhưng chúng ta vẫn kết hiệp trong…

Bao nhiêu người GiámLý, Báp-tít, và tất cả?

Và hi vọng lại tương phùng.
669 Điều đó không làm anh em thấy dễ chịu sao? Chúng ta hãy
quay lại và bắt tay với nhau nào, trong khi chúng ta hát lại bài
đó lần nữa.

Trước…

Bắt tay, người nàođóđằng saumình, trướcmình, ở hai bên.

…ngôi,
Một lòng kêu cầu thiết tha;
An ủi và quan tâm đều chung cùng.

Khi chúng ta phải từ giã đây,

Chúng ta sẽ yêu thương nhau.
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Nó khiến…

Ướcmongbuổi nhómsẽ tiếp tục chứ?Hiểu không?Đó là cách
chúng ta suy nghĩ.

…trong lòng đớn đau;
Nhưng chúng ta hằng tâm giao trong lòng
(trong một),

Và hy vọng lại tương phùng.

Nếu không còn ở đây nữa, vào Ngày trọng đại đó chúng ta sẽ
gặp nhau.
670 Bây giờ, lạy Cha, xin nhận sự thờ phượng của chúng con sáng
nay. Lấy Lời và gieo Nó vào lòng của những người tin. Nguyện họ
không chỉ bị dập dồi, và hôm nay lên và ngày mai xuống, nhưng
xin cho những Lời này có thể tìm thấy nơi an nghỉ trong lòng
mỗi tín hữu. Để biết điều này, rằng, “Đức Chúa Trời đã thề bởi
một lời thề, và có hai điều bất di bất dịch. Sự bất biến của Đức
Chúa Trời, đó là, rằng đó là Ngài không thể nói dối, rằng những
người thừa kế sự cứu rỗi này có thể có hy vọng mạnh mẽ này,
vững vàng và chắc chắn, một chỗ dựa trong linh hồn.” Để biết
điều này, rằng, “Đức Chúa Trời đã hứa với chúng con, bằng một
lời thề đã thề. Một, rằng Ngài không thể nói dối; điều kia, Ngài đã
thề một lời thề trên đỉnh của điều đó, rằng Ngài sẽ khiến chúng
con sống lại vào ngày sau rốt và ban cho chúng con Sự sống Đời
đời.” Biết, rằng, “Sau khi chúng con được kêu gọi, mà Ngài phán
rằng Ngài đã biết chúng con từ trước khi sáng thế, và đã định
trước cho chúng con làm con qua Chúa Jêsus Christ. Và Ngài đã
biết trước chúng con. Ngài đã gọi chúng con. Và khi Ngài đã gọi
chúng con, Ngài đã xưng công bình cho chúng con.” Chúng con
không thể tự xưng công bình, vì vậy Ngài đã xưng công bình cho
chúng con bằng sự chết của Chính Con Ngài. “Những kẻ Ngài đã
xưng công bình, thì Ngài đã làm cho vinh hiển rồi.” Lời đã được
nói rồi. Và chúng con chỉ trên con đường của mình, đi tới, hân
hoan trên đường đếnmiền Vinh hiển.
671 Xin ban cho dân sự đức tin, và nguyện những thói quen nhỏ
bé và những thứ mà đang đeo bám dân sự, xin cho họ có thể
giũ bỏ chúng, sáng nay, với Lời này của Đức Chúa Trời là mỏ
neo của linh hồn, vững vàng và chắc chắn. Nguyện họ giũ bỏ
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thói quen, tính khí nhỏ nhen của mình. Và những điều đã xảy
ra…Như Phao-lô đã nói, trong phần tiếp theo của sứ điệp trong
vài ngày tới, “Chúng ta hãy quăng hết mọi gánh nặng, và tội lỗi
dễ vấn vương chúng ta, để chúng ta có thể kiên nhẫn theo đòi
cuộc đua đã đặt ra trước mặt chúng ta; nhìn xem Đấng Cội Rễ và
Đấng Cuối Cùng của chúng ta, là Chúa Jêsus Christ, Đấng đã bị
cám dỗ trong mọi cách giống như chúng ta, nhưng không phạm
tội.” Ngài được phép bị cám dỗ, nhưng Ngài không để ý đến sự
cám dỗ. Và chúng con bị cám dỗ phạm tội, nhưng không bao giờ
để ý đến. Bởi vì Sự sống bên trong chúng con là mỏ neo của đích
đến Đời đời của chúng con, và chúng con giữ điều thiêng liêng
đó trong lòng mình.

672 Bây giờ, có rất nhiều điều mà Sa-tan đã làm đau buồn với
những nỗi đau đớn. Chúng con đang chuẩn bị để cầu nguyện
cho họ, Cha ôi. Xin cho họ, khi họ đi ngang qua dưới Lời của
Đức Chúa Trời ngày hôm nay…Lời quý báu đó đã được giảng ra,
Kinh Thánh làm chứng, các Thiên sứ của Đức Chúa Trời đang
đứng gần, và trên hết, là Đức Thánh Linh lớn, đang đứng đây để
làm chứng cho Lời. Bây giờ, Cha ôi, khi họ đi qua dưới Lời hứa,
sáng nay, xin cho họ đi từ đây trở đi được khỏe mạnh. Tháo nẹp
của họ, rời khỏi xe lăn và—và cũi mà họ nằm, và chỉ để được
trở nên khỏemạnh. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin cho họ trở lại vào
buổi nhóm kế tiếp mà họ được phép đến, hoặc đến nhà thờ của
chính họ, vui mừng, tỏ cho thấy những điều tuyệt vời mà Đấng
Christ đã làm. Điều này chúng con hầu việc vì sự vinh hiển của
Ngài, trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

673 Tôi xin lỗi vì tôi đã hứa sáng nay, rằng chúng ta sẽ học
chương thứ 7, nhưng tôi đã không thực hiện được điều đó. Và
chúng ta phải dành một ít thời gian ở đây cho—cho việc này,
cho hàng người cầu nguyện. Và bây giờ, tối nay, ý Chúa, chúng
ta sẽ lấy chương thứ 7, và tìm thấyMên-chi-xê-đéc này là Ai. Bao
nhiêu người muốn biết? Ồ, chúng ta chỉ đang đi đến ngay với
Ngài, tìm thấy chính xác Ngài là Ai. Và lời Kinh Thánh cho biết
Ngài là Ai. Hiểu không?

674 Và Scofield nói rằng đó là “một chức tế lễ.” Làm thế nào nó
có thể là một chức tế lễ, không có sự bắt đầu hoặc kết thúc? Anh
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em thấy đấy, đó không phải là một chức tế lễ. Đó là một Người,
Mên-chi-xê-đéc (một cái Tên), một Người.
675 Giống như, không phải là coi thường, nhưng Khoa học Cơ-
đốc giáo nói Đức Thánh Linh là “một ý tưởng.” Và Kinh Thánh
nói, “Ngài, là Đức Thánh Linh.” VàNgài là một đại từ nhân xưng.
Đó là một Người; không phải là một ý tưởng. Đó là một Người.
Chắc chắn rồi.
676 Và Mên-chi-xê-đéc là một Người, một Người Đấng không có
ngày bắt đầu sanh ra cũng không có ngày qua đời. Ngài không
cha không mẹ, hoặc gia phổ. Và chúng ta sẽ tìm thấy Ngài là Ai,
ý Chúa, tối nay, bằng Lời. Anh chị em thích điều đó không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ồ! “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi
và đường lối tôi.” Ồ!
677 Bây giờ, anh em nói, “Anh Branham, tôi không hiểu hết Điều
đó.” Tôi cũng không.
678 Nhưng,một lần nọ, tôi đang giảng ở Kentucky. Và đối vớimột
số người mới đến, và Công giáo và những người khác, những
người có thể không hiểu những điều sâu sắc, phong phú này của
lời Kinh Thánh như thế nào. Tôi đã giảng về sự chữa lành Thiêng
liêng. Một cô bé chân trần mang theo…Cô ấy chưa được mười
lăm tuổi, có một đứa con nhỏ, và nó bị bệnh bại liệt. Tôi nói,
“Chuyện gì vậy, chị ơi, với đứa con của chị?”
679 Nói, “Nó đã bị co giật.” Cô ấy không biết phải nói gì, bệnh bại
liệt. Cô không biết phải gọi nó là gì.
680 Con người nhỏ bé đó có lẽ không bao giờ có một đôi giày,
trong đời cô ấy. Người yêu của một người đàn ông nào đó, mái
tóc dài buông xõa. Tôi nói, “Chị có tin không?”
681 Và đôimắt nhỏ bé, màu lam pha xámnhìn tôi. Cô ấy nói, “Có,
thưa ông. Tôi chắc chắn tin.”
682 Tôi bồng lấy đứa bé. Và trong khi tôi đang cầu nguyện cho nó,
nó ngừng co giật. Ừ-m. Và nó đã đi ra, đi ra.
683 Ngày hôm sau, tôi đang đi săn sóc nhám, ở trên sườn núi. Tôi
nghemột người đàn ông nào đó đang ngồi nói chuyện ở đó, chiếc
cưa đang kêu. Và tôi lẻn xuống. Tôi đang săn sóc nhám. Họ đang
nói về tôi, ngồi ở đó, nhai thuốc lá và khạc nhổ. Những chiếc lá
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bay, như thế. Và họ đang nói về, bấy giờ, về bưổi nhóm tối hôm
trước. Một trong số họ nói, “Tôi đã nhìn thấy đứa bé đó. Tôi đã
đến đó, sáng nay. Nó không còn co giật, sáng nay.” Hiểu không?
Nói, “Điều đó có thật.” Và anh ta đang khạc nhổ.
684 Và họ có những khẩu súng trường dựa vào thân cây, vì vậy
tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên tự cho họ biết. Anh em biết đấy, họ
cũng, có sự hiềm khích ở dưới đó. Vì vậy, tôi bước lên. Tôi nói,
“Xin chào, các anh em.”
685 Anh chàng to lớn đó, hình như đang nói, anh ấy ngậm một
điếu thuốc trong miệng, như thế, lệch sang một bên như thế,
và cái cổ to, dài. Và anh ta đội một chiếc mũ cũ to lớn, kéo
xuống che mặt. Anh ta nhìn quanh và thấy tôi. Anh ta với tay
lên và lấy chiếc mũ đó, giật nó ra, đi…[Anh Branham nuốt—Bt.]
Nuốt miếng thuốc lá đang nhai đó, nói, “Xin chào, mục sư.” Hiểu
không?Vâng, thưaquývị. Kính trọng. Vàđiềuđóđúng. Tôi không
biết anh ta đã sống như thế nào, nhưng anh ta đã làm thế.
686 Vì vậy, tối hôm sau, trở về, có một người ở đó muốn tranh
luận với tôi một chút. Anh ta đã đến một nhà thờ mà không tin
vào sự chữa lành Thiêng liêng. Vì vậy, đây là một nhà thờ Giám
Lý, White Hill, Kentucky. Vì vậy anh ấy—anh ấy đã đến…Anh ấy
đang đứng bên ngoài. Anh ấy cầm một chiếc đèn lồng trong tay.
Và anh ấy nói, “Tôi muốn nói đôi điều, thưa nhà truyền giảng.
Tôi thực sự không thể chấp nhận Điều đó, vì tôi không thể nhìn
thấy Nó.”
687 Tôi đã nói, “Anh không thể nhìn thấyNó à?”
688 Anh ấy nói, “Không.” Nói, “Tôi là người đau, chính tôi.
Nhưng,” nói, “tôi thật sự không thể thấy Điều đó.”

Tôi nói, “Anh sống ở đâu?”

Anh ấy nói, “Ở trên Big Renox.”

Tôi nói, “Ồ, anh đi về nhà bằng cách nào?”

Anh ấy nói, “Tôi sẽ đi bộ về nhà.”

Tôi nói, “Anh có thể thấy nhà của anh không?”

Anh ấy nói, “Không, thưa ông.”

Tôi nói, “Tối nay tối kinh khủng, trời đầymây.”
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Anh ấy nói, “Vâng.”

Tôi nói, “Anh định về nhà bằng cách nào?”

Anh ấy nói, “Nhờ cái đèn lồng xách tay.”

Tôi nói, “Cái đèn lồng không soi sáng suốt con đường về đến
nhà.” Tôi nói, “Anh đi bằng cách nào?”

Anh ấy nói, “Ồ, tôi đi với chiếc đèn lồng này.”
689 Tôi nói, “Chính là điều đó. Bây giờ anh có ánh sáng do đèn
lồng tạo ra vậy, và mỗi khi anh bước theo hướng này, ánh sáng
sẽ tiếp tục chiếu sáng trước mặt anh. Nếu anh tiếp tục bước đi,
ánh sáng đó sẽ tiếp tục đi với anh.”
690 Và anh em hãy làm điều đó sáng nay, anh emmuốn có Đấng
Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn, Đấng Cầu Thay cho sự đau
ốm, hay bệnh tật của anh em, hoặc cho linh hồn anh em. Anh em
có thể không hiểu Điều đó. Chúng ta không hiểu. Nhưng chúng
ta được lệnh để “Bước đi trong Sự Sáng, như chính Ngài thì ở
trong Sự Sáng.” Anh em hãy bước vào trong Sự Sáng. Và khi anh
em đã có Sự Sáng với mình, Ánh sáng sẽ tỏa sáng cho đến ngày
trọn vẹn. Nó sẽ chỉ ra con đường trướcmặt anh em.

Và chúng con sẽ đi đường cái lớn xưa này,
Con sẽ nói mọi nơi nào con đến,
Con thà trở thành một Cơ-đốc nhân thuở xưa,
Chúa ôi,

Hơn bất cứ điều gì con biết.

Từng nghe bài hát xưa đó chưa?

Không có gì giống như một Cơ-đốc nhân thuở
xưa,

Người thể hiện tình yêu Cơ-đốc;
Chúng ta đang đi trên đường cái lớn xưa,
Và nói mọi nơi chúng ta đi,
Con thà trở thành một Cơ-đốc nhân thuở xưa,
Chúa ôi,

Hơn bất cứ điều gì con biết.
691 Tôi thực sự thích nó. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cầu
nguyện cho người đau. Chúng ta không…Chúng ta không tuyên
bố rằng chúng ta có thể chữa lành những người đau. Nếu chúng
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ta làm thế, chúng ta sẽ nói điều gì đó sai. Mọi người bệnh ở
đây đều đã được chữa lành rồi. Đó là những gì Kinh Thánh nói.
“Bởi các lằn roi của Ngài chúng ta đã được lành bệnh.” Đúng thế
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

692 Mọi tội nhânởđây, nếu tình cờ cómột người, anh emđãđược
cứu kể từ khi Chúa Jêsus chết. Nhưng anh em đừng bao giờ chết
ở đây nơi mà cơ hội của anh em đã được đặt trước mình, hãy đi
vào sự Hiện diện của Ngài sau đó để cố gắng chấp nhận Nó. Nó
được tạo ra cho bây giờ. Ngay bây giờ anh emphải chấp nhậnNó.
Nếu anh em vượt ra ngoài Huyết, thì anh em chẳng là gì ngoài…
Anh em đã bị phán xét rồi, bởi vì anh em bị phán xét bởi cách
mà anh em đối xử với Sự Chuộc Tội của Chúa Jêsus Christ. Hiểu
không? Anh emđang…anh em tự đoán xétmình ở đó.

693 “Vậy Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, và bởi những lằn
roi của Ngài chúng ta đã được lành bịnh.” Vì vậy, tôi không có
gì, để chữa lành các bạn. Hội thánh sẽ không có gì, để chữa lành
các bạn. Điều duy nhất chúng tôi có thể cầu nguyện là điều này,
để đức tin của các bạn không thiếu, hầu cho các bạn sẽ đến bàn
thờ vào sáng nay tin nhận Đấng Christ làm Đấng Chữa Lành của
mình, như các bạn đã làm cho Đấng Cứu Rỗi củamình. Và không
có bất kỳ…Đức Chúa Trời làm các phép lạ. Ngài tỏ cho thấy dấu
hiệu tuyệt vời. Ngườimù, điếc, câm,mọi thứ, đềuđược chữa lành
ngay tại đền tạm đây. Nhưng dù có hay không, chúng ta cũng
chấp nhận Nó, dù sao đi nữa. Nhiều lần những điều đó là bởi
những sự hiện thấy.

694 Bao nhiêu người ở đây cách đây khoảng ba, hoặc bốn Chúa
nhật, khi một người đàn ông vào đây, vừa bị mù vừa bị liệt, hoặc
ngồi trên xe lăn với thần kinh mất cân bằng? Và trước khi tôi
rời khỏi nhà, tôi đã thấy ông ấy trong một sự hiện thấy, “Có một
người đàn ông ở đó, tóc đen, chuyển sang màu xám. Vợ ông ta là
một phụ nữ có vẻ ngoài quyến rũ, khoảng sáu mươi tuổi. Bà ấy
sẽ đến và khóc,” và bà ấy sẽ yêu cầu tôi. “Và đến trở lại và cầu
nguyện cho chồng bà.” Ông ấy đã ngồi ngay ở đó.

695 Và tôi đi xuống. Tôi đã nói với một số anh em của tôi ở đây,
“Hãy xem điều này.”
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696 Và khi chúng tôi đi xuống bàn thờ, những người khác đã cầu
nguyện. Khi tôi đi đến cầu nguyện, tôi bước đi ra ngay và quay
lại đây. Và vợ ông đã đứng dậy và đến thật đúng như cách Chúa
đã nói điều đó sẽ xảy ra. Mọi người nhìn xem, để thấy nó có xảy
ra theo cách đó không. Nó không bao giờ sai. Và vì vậy khi ông
ấy bước đi…

697 Hóa ra, rằng một người, Tiến sĩ Ackerman, ở Birdseye,
Indiana, là người đã gửi ông ấy đến đây; là một người Công giáo,
và con trai của ông ấy là một linh mục trong tu viện ở Saint
Meinrad. Và Tiến sĩ Ackerman là một người bạn cùng săn bắn
của tôi, và ông ấy đã gởi người lên đây. Và Chúa đã cho tôi thấy
một người đàn ông đầu đen sẽ gửi ông ta đến, nhưng tôi không
biết đó là ai.

698 Tôi nói, “Đó là Tiến sĩ Ackerman phải không?”

699 Ông ấy nói, “Đúng vậy.” Hiểu không? Và rồi người đàn
ông đó…

700 Tôi nói, “Đó là CHÚA PHÁN NHƯ VẦY.” Bước xuống. Tôi nói,
“Thưa ông, hãy đứng lên.” Vừa bị mù và không thể…ông ấy…
Dây—dây thần kinh thăng bằng đã chết. Ông ấy không thể tự
đứng lên như thế được. Hiểu không? Đã từng như vậy trong
nhiều năm, đã đến với bệnh viện Mayos và tất cả các khu vực
xung quanh. Và chỉ cầu nguyện lời cầu nguyện cho ông ta, và
khiến ông ta đứng lên. Ở đó ông ấy đã đi, bước đi xuống.

701 Đầu tiên ông ấy nói, “Tôi không thể nhìn thấy ông.” Sau đó
ông ta hét lên, “Có. Tôi thấy được.” Đôi mắt của ông mở ra ở đó.
Ông là người chính thống, vợ ông là tín đồ Trưởng Lão.

702 Một số người nghĩ rằng “Trưởng Lão, và Chính thống giáo
không la hét.” Anh em nên nghe họ. Chắc chắn. Họ la hét và ôm
nhau. Quay lại và lấy chiếc xe lăn của mình, và bước lên và đi
xuống các bậc tam cấp, giống như bất kỳ người nào khác, có thể
nhìn và nói và—và vân vân.

703 Có một bức thư từ ông ấy, hoặc đã gọi, ngày nọ. Tôi tin rằng,
Anh Cox đã đi đến ông ấy. Cho biết, “Mắt ông ấy có cảm giác bỏng
rát.” Chắc chắn vậy. Đó là dây thần kinh, dây thần kinh thị giác
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đang phát triển và sống lại, anh em biết đấy, và đang thay thế.
Lời nguyền rủa đã được gỡ bỏ.

704 Nếu anh emđể nó tự nhiên theo cách của nó, nếu không có gì
cản trở tự nhiên, thì nó sẽ—nó sẽ phát huy toàn bộ sứcmạnh của
mình. Nếu anh em lấy một sợi dây quấn quanh cánh tay mình,
làm tắt hệ tuần hoàn, thì cuối cùng bàn tay anh em sẽ chết. Vậy
thì, bởi vì, theo lẽ tự nhiên, sẽ ổn thôi nếu anh em cứ để mặc nó.
Nhưng điều gì đó đã làm gián đoạn tự nhiên. Thế thì, nếu anh
em không thể nhìn thấy nó, thì không có cách nào để bác sĩ nắm
bắt được nó. Chỉ có hai điều ông có thể làm việc: những gì ông
có thể nhìn thấy, những gì ông có thể cảm thấy. Đó là điều duy
nhất ông ấy có thể làm: những gì ông ấy nhìn thấy và những gì
ông ấy cảm thấy.

705 Nếu ông ấy không thể nhìn thấy nó, thì phải là điều gì đó
thuộc linh. Thế thì đó là, một điều duy nhất có thể, một điều có
thể xảy ra; chúng ta cầu nguyện, Đấng Christ giải trừ lời nguyền
rủa, xua đuổi ma quỷ, và điều đó bắt đầu trở nên bình thường,
khỏemạnh. Trở nên khỏemạnh, và đó là tất cả những gì cần làm
với nó. “Nhân Danh Ta họ sẽ đuổi quỷ.” Đúng thế không? Đó là
một lời hứa với hội thánh. Đó là một lời hứa của quyền năng. Sự
gì? Đó, đó là Sự Hiện Diện của Ngài với chúng ta. Bây giờ, điều
mà khiến chúng ta trở nên trọn vẹn sáng nay, để làmnhững điều
đó giống như Ngài đã làm, là bởi vì chúng ta vẫn còn trong bức
màn che. Hiểu không? Nhưng chúng ta có cảm giác nào đó ở đó
mà bảo cho chúng ta biết, “Ồ, vâng.” Hiểu không?

706 Và khi anh em chấp nhận sự chữa lành củamình, cho dù bức
màn nói gì, thì đó là những gì Lời đã nói. Hiểu không? Chính là
điều đó. Chính là điều đó. Và—và—và Lời luôn chiếmưu thế hơn
bất cứ thứ gì. Lời Đời đời của Đức Chúa Trời!

707 Hãy nhìn xem Sa-ra, tử cung bà đã chết, chínmươi tuổi, sống
với chồng từ năm mười sáu hay mười bảy tuổi, không con cái;
Áp-ra-ham, một trăm. Đức Chúa Trời quay lại và ban cho họ đứa
con. Hiểu không? Bởi vì, họ đã tin. Họ gọi những thứ đó mà đã
không có, dường như chúng đã có vậy. Hãy đi vào theo cách đó
sáng nay, thưa bạn.
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708 Và tối nay, chúng tôi mong đợi…Nếu tất cả quý vị đang thăm
viếng chúng tôi, chúng tôi rất vui vì sự có mặt của quý vị ở đây
sáng nay. Và xin Chúa ở cùng quý vị. Và nếu quý vị ở tại thành
phố vào buổi tối, chúng tôi rất vui vì sự cómặt của quý vị vào tối
hôm nay trong phần còn lại của buổi nhóm này, về Mên-chi-xê-
đéc. Và rồi nếu không, và quý vị có nhà thờ của riêng mình, quý
vị hãy đến nhà thờ của mình. Đó là—đó là nhiệm vụ của quý vị.
Nếu quý vị thuộc về một giáo hội, quý vị đến đó. Đây chỉ là một
đền tạm nhỏ, nơi chúng ta nhóm họp ở đây và có sự thông công
với nhau. Bây giờ, xin Chúa ban phước cho quý vị.
709 Và Chị Gertie sẽ chơi cho chúng ta bài,Danh YĐại Tài GiờNày
Ở Gần. Và có người nào ở đây để được cầu nguyện cho không?
Hãy đưa tay lên, những người mà muốn đến trong hàng người
cầu nguyện, đặt đức tin củamình vào Đấng Christ. Được rồi. Nếu
các bạn muốn xếp hàng ở phía bên này của nhà thờ, nếu các
bạn muốn. Và nếu như họ sẽ kéo ghế ngồi xuống một chút, anh
ơi, nếu anh muốn, để chúng ta có thể có một khoảng trống nhỏ
trong đó và có thể đưa những người đó qua. Hãy đến qua phía
bên này.
710 Và bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện, trong khi chúng ta hát.
Và tôi sẽ mời những trưởng lão ở đây, thuộc bất kỳ giáo phái hay
giáo hội nào, bất kể là giáo phái gì, nếu các anh em tin vào sự
chữa lành Thiêng liêng, mời anh em đứng đây với tôi trên bục
này, để cầu nguyện cho người bệnh? Chúng tôi rất vui khi có anh
em. Bất kỳ giáo phái nào, hoặc không giáo phái, hoặc bất kể anh
em là ai, chúng tôi sẽ rất vui vì sự cómặt của anh em. Anh em cứ
đếnbây giờ, để cầunguyện chứ?Hãyđi lên và đứng với tôi.

Anh Neville, xin anh vui lòng đến với dầu. 
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