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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm 
Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-
ca 17:30, và Khải huyền 10:07: 

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và 
đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha 
[Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc 
Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-
chi 4:5-6) 

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ Bảy [Thời kỳ Sau rốt] 
cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], 
thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như 
Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 
10:7) 

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao 
điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp 
công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt 
này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị 
cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst. 

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ 
được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy 
với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài. 

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, 
nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) 
Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất. 

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) 
William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều 
có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 500 bài đã được dịch thành văn 
bản chữ Việt và có hơn 380 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể 
hạ tải miễn phi từ trên mạng  

<http://Vn.Bibleway.org> và 
 <http://www.messagehub.info/vi> 

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải 
được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn 
phí. 
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 Chúng ta hãy nhắm mắt và cứ hát trong Thánh Linh giờ này. 

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta, 

Dưới chân Chúa chúng ta trùng phùng. 

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta, 

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.  
107 Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu... Chúng ta thật là con cái, con cái của 
Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy ngân nga bài đó. [Anh Branham và hội 
chúng bắt đầu ngân nga bài, “Xin Cha Đưa Anh.” - Bt] Ồ, bài hát thật sự 
mang Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Anh chị em có thể 
tưởng tượng những ngày xưa khi người ta ngồi những phiến đá không? 

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng. 

 Xin chúng ta cúi đầu, tôi sẽ mời Anh Allen ở đằng sau đó, một anh em 
mới giữa vòng chúng ta, mời anh lên đây cầu nguyện vài lời kết thúc Buổi 
nhóm. Anh Allen... 

 

Tự Hạ Mình 
 

1 [Anh Neville giới thiệu Anh Branham. - Biên tập] ...?... Ồ, Anh 
Branham đang nhận lấy việc của...?... Tôi nghĩ mình có thể thông báo vậy; 
Hãy để anh ấy...?... ở đây về tôi suy nghĩ về điều gì giống như thế. [Anh 
Branham và hội chúng cười. - Bt]  

 Tôi thật vui mừng mỗi lần được ở đây. Chuyến đi của chúng tôi sắp 
kết thúc lúc này. Bởi vì chúng tôi sắp có Buổi nhóm khác trên Chicago, và 
tôi phải đem gia đình trở lại Arizona ngay sau đó. Gia đình tôi chưa bao 
giờ có kỳ nghỉ hè, và tôi cho rằng phải đem gia đình đi đến nơi nào đó vài 
ngày. Sau đó tôi sẽ có thể đi một trong những ngày Chúa nhật, rồi tuần tiếp 
theo sau tôi bắt đầu ở Chicago. Rồi tôi phải trở về ngay vào ngày Thứ Hai 
và đem họ đến Arizona. 
3 Còn bây giờ, tôi thật không thích đến trong một buổi sáng Chúa nhật, 
lấy đi thì giờ mà mọi người được làm tươi mới lại. Tối Chúa nhật, anh chị 
em luôn luôn mệt mỏi và kiệt sức vào tối Chúa nhật, và rồi đưa Buổi nhóm 
tối Chúa nhật tới Mục sư của chúng ta, điều - điều đó hầu như tệ hại. Tôi 
không thích làm thế, tuy nhiên vào tối Chúa nhật tôi muốn, tối Chúa nhật, 
có một Buổi nhóm tối Chúa nhật, thì tôi giữ dân sự lại rất trễ. Nhiều người 
trong số họ từ miền Nam và miền Bắc đến đây, và đôi khi họ lái xe cả ngày 
đêm, chỉ để đến đây nhóm lại một buổi rồi trở về. Đó là lý do tôi cố gắng 
làm điều đó vào sáng Chúa nhật, khi tôi đến, cho họ cơ hội để trở về. 

 Những người hành hương trung tín, đầy đức tin, tôi thật đánh giá họ 
rất cao. Họ lái xe qua mưa phùn, mưa tuyết, và mọi thứ khác để đến đây, 
khắp cả nước, hàng trăm dặm, chỉ vì một Buổi nhóm ngắn ngủi. Cho nên 
điều đó làm cho tôi cảm thấy biết ơn với Chúa, và với những người này vì 
sự ủng hộ lớn của họ, và những gì tôi cố gắng nói với dân chúng là sự thật. 
5 Bây giờ, tôi tin đây là Lẽ thật, tôi -- với cả tấm lòng của tôi. Nếu có 
điều gì khác, mà tôi nghĩ là tốt hơn, chắc chắn trước tiên tôi... tôi sẽ không 
yêu cầu người nào đi đâu mà tôi không đi trước để tìm ra điều đó đúng hay 
không. Tôi sẽ không mời ai làm bước đầu tiên trong Chúa mà tôi không 
làm rồi và biết rằng đó là sự thật. Trước hết, phải là Lời của Chúa, sau đó 
tôi phải bước đến xem thử nó đúng không. Rồi nếu đúng, thì tôi có thể nói, 
“Cứ tiếp tục cách này.” Đấy, đó là cách.  

 Còn bây giờ, tôi nghĩ bất cứ Mục sư nào cũng nên làm điều đó, nên 
hành động trước. Ông được cho là người lãnh đạo, một người lãnh đạo của 
dân sự, không nói điều gì mà ông không muốn đặt tay vào. Chúng ta sẽ 
hành động và là những người lãnh đạo của dân sự. 
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7 Sáng nay, tôi có một kinh nghiệm rất kỳ cục, ở trên bục giảng đây. Đó 
là, về phần cuối của Sứ điệp, tôi không nhắm vào điều đó cách ấy. Nhưng 
tôi đoán được đã được nói rồi, và tôi không có điều gì phải làm lúc này. 
Nhưng rồi tôi về nhà, nghiên cứu về nó. 

 Có một sự sum họp gia đình quen thuộc ngày hôm nay của anh em tôi. 
Mẹ tôi đã chết. Chúng tôi thường gặp nhau ở nhà mẹ, và bây giờ chúng tôi 
đi lên Delores. Chúng tôi đã có một thì giờ nói chuyện vui vẻ ở trên đó 
chiều nay, Tedy đi theo và chúng tôi hát một số bài hát, đàn những bài 
Thánh ca. 
9 Bây giờ, tôi nghĩ, có lẽ sáng Chúa nhật, nếu Chúa cho phép, nếu Anh 
Neville không cần đến, vậy thì tôi muốn có một Buổi nhóm Chữa lành chỉ 
dành cho việc chữa lành. Và tôi -- và tôi nghĩ, với Sứ điệp sang nay, cách 
Chúa dường như dẫn dắt tôi mang đến điều đó, đưa ra điều đó, hầu như 
khích lệ chúng ta một chút để thật sự tin. Chúng ta đi loanh quanh, nói 
những việc khác và trò chuyện về họ. Nhưng rồi khi điều đó đến một đỉnh 
điểm, thì nó khác hẳn. Khi... 
10 Người nào đó đã bảo tôi, tôi tin đó là người anh em của tôi ở phía sau, 
đã kể một câu chuyện ngắn ngày hôm nay về một người, một Mục sư và 
một người nào đó trong hội chúng của ông. Ông nói ông có thể đi với khúc 
gỗ trên lưng. 

 Người ấy nói, “Thưa Mục sư, chắc chắn Chúa ở với ông.” 
 Ông nói, “Tôi có thể mang khúc gỗ trên lưng khi tôi đi băng qua.” 
 “Tất nhiên, Chúa ở cùng ông.” Anh ta đi và làm điều đó. 
 Ông nói, “Tôi có thể mang khúc gỗ và lái xe cút-kít cùng một lúc.” 
 “Chắc chắn rồi, thưa Mục sư, Chúa ở cùng ông. Đức tin ông có thể 
làm bất cứ điều gì.” 
 Ông nói, “Tôi có thể bỏ anh vào xe cút-kít và mang khúc gỗ.” 
 Người đó nói, “Này, đợi đã.” Hiểu không? 

 Thật khác hẳn khi anh em bao gồm điều đó cho chính mình. Vậy thì, 
thật tốt vô cùng cho chúng ta để nói ở đây, “A-men!” Thật tốt vô cùng cho 
chúng ta để nói, “Tôi tin điều đó đúng.” Nhưng rồi khi hành động... đưa nó 
vào hành động. 
15 Như tôi đã trình bày điều đó sáng nay, dân chúng nằm trong bóng của 
Phi-e-rơ, thậm chí họ không hề xin được cầu nguyện cho.  

 Tôi đã đi vào nhiều nhà, theo dõi điều này. Cầu nguyện trước khi tôi 
đi, và chỉ đi vào đó với sự xức dầu, thậm chí không cầu nguyện cho người 
ta, và bước ra mà họ được chữa lành. Đấy, hiểu không? Đúng thế. Tôi - tôi 
đã thấy điều đó được rất nhiều lần. Anh em phải có nơi nào đó để đặt đức 
tin của mình. Hiểu không? Anh em phải tin điều đó. Tôi tin rằng giờ đang 
đến và giờ này là... 
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 “Vậy à, tôi muốn đi. Tôi luôn muốn đi.” 

 “Nào, tôi vừa nghe Sứ điệp tối Chúa nhật của một anh em ở đó, nói 
rằng chúng ta phải xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho 
chúng ta có thể được chữa lành: Gia-cơ 5:13, 14, 15 (Hiểu không?), chúng 
ta phải xưng tội cùng nhau trước khi chúng ta đến để được chữa lành. 
Vâng. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau.” Đấy, điều đó 
hoàn toàn chính xác những gì anh ấy nói tối nay, trở lại với những Chúc 
Phước lớn (the beatitudes*) trong Mác 16. Hãy mang điều đó đến với nhau, 
anh chị em có được điều ấy, thì sự chữa lành xảy ra. 
103 Hãy nhìn xem Chúa Jêsus, không có gì ngoài một bó tình yêu thương. 
Hiểu không? Ngài là Đức Chúa Trời được bày tỏ. Ngài, Đức Chúa Trời 
biểu lộ chính Ngài qua Chúa Jêsus, không lạ gì các dấu kỳ phép lạ đã xảy 
ra. Đời sống khiêm nhường và hiến dâng của Ngài đến từ -- đến từ Đức 
Chúa Trời làm con người trên thế gian để bày tỏ Đức Chúa Trời qua chính 
Ngài, đó là những gì Ngài đã làm. Tôi luôn nói, “Điều đã làm Chúa Jêsus 
là Đức Chúa Trời với tôi, là cách Ngài tự hạ mình. Ngài rất vĩ đại và tuy 
nhiên Ngài có thể làm cho mình quá nhỏ bé.” Hiểu không? Đúng thế. 

 Xin Chúa ban phước cho anh chị em thật nhiều. Bây giờ chúng ta hãy 
đứng lên, và để kết thúc Buổi nhóm, chúng ta hãy thử làm điều đó (Chị có 
thể không biết bài đó, chị ơi.) bài “Ơn Phước Ràng Buộc.” Chúng ta hãy 
hát bài đó một lần. Xin mời ban hát. 

Ơn phước Ngài như sợi dây thắt chặt 
Tấm lòng của chúng con vào tình yêu thương trong Đấng Christ 

Sự thông công trong tình thân ái 

Giống như trên chốn Thiên cung. 
105 Nào, trong khi chúng ta hát câu cuối này, chúng ta hãy nắm tay nhau, 
“Khi chúng ta cách xa,” và chỉ nói, “Xin Chúa ban phước cho anh, cho 
chị. Tôi rất vui được ở đây với anh tối nay.” Đấy, điều gì giống như thế, rồi 
quay lại. Nào, chúng ta hãy hát bài đó. 

Xin Cha đưa anh khi mưa nắng hè đông... (Xin Chúa ban phước 
cho Anh,Anh Neviile.) 
Cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung; 

Chăn nuôi anh an ninh trong ơn hồng, 

Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng. 

 Chúng ta thật yêu Chúa Jêsus biết bao, phải không?... 

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta, 

Dưới chân Chúa chúng ta trùng phùng. 

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta, 

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.  
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chờ đợi, và cầu nguyện trong khi chờ đợi, chờ đợi và cứ đợi, mà họ không 
ngừng cầu nguyện, tôi bèn ngồi xuống bậc thềm và bắt đầu cầu nguyện, 
chờ đợi họ. Hiểu không? Điều đó đã có. Họ yêu thương nhau. Họ yêu mến 
nhau. Chúng ta thường đứng và hát bài hát quen thuộc ấy: 

Ơn phước Ngài như sợi dây thắt chặt 
Tấm lòng của chúng con vào tình yêu thương trong Đấng Christ 

Sự thông công trong tình thân ái 

Giống như trên chốn Thiên cung. 

Khi chúng con chia rời từng phần,  

Nỗi đau buồn vào lòng chúng con, 

Nhưng chúng con vẫn mãi hiệp nhau một lòng, 

Với hi vọng được gặp lại nhau. 
98 Tôi nói điều này với sự vui mừng lớn trong lòng tôi với Đấng Christ; 
Nhiều người trong số họ đang ngủ trong những ngôi mộ này đã đánh dấu 
tối nay, chờ đợi sự sống lại lớn nơi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

 Xin đừng để Đức Thánh Linh đó rời khỏi nơi này. Nếu từng có, thì tôi 
không quan tâm Mục sư của anh chị em có thể có tài hùng biện như thế 
nào, ông ấy có thể mang Lời Đức Chúa Trời đến tốt như thế nào, Thánh 
Linh của Đức Chúa Trời buồn lòng bỏ đi. Hiểu không? Khi chúng ta có thể 
có mọi việc trong tình thông công, cùng chung, và yêu thương nhau, thì 
Đức Chúa Trời sẽ làm việc với chúng ta. 

 Và chúng ta cứ giữ thì giờ, để nhiều người sẽ đến và nói, “Nếu anh 
muốn thấy một Hội thánh thật sự khiêm nhường, một Hội thánh thật sự yêu 
mến Đức Chúa Trời, hãy ghé lên đó ở Đền tạm ấy một lần và xem thử. Hãy 
nhìn sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau của họ, sự tôn trọng; Phúc âm được 
rao giảng, thật kỉnh kiền, mọi thứ thật sự ở trong trật tự làm sao.” Đó là... 
Rồi họ có thể nhìn và thấy thì giờ chúng ta đang sống. Anh chị em sẽ thấy 
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang hành động giữa anh em; Những dấu 
kỳ phép lạ lớn và các sự việc sẽ xảy ra. Nếu sự việc đang có tác dụng lẫn 
nhau, điều đó cho biết giờ giờ gần đến. Nhưng nếu nó không làm việc với 
nhau, thì giờ đã ngừng lại và sẽ không nói cho chúng ta biết khi nào đến 
nữa. Vậy nếu chúng ta muốn biết thì giờ mà chúng ta đang sống, cứ khởi 
đầu mọi người làm việc với nhau trong Phúc âm, yêu thương nhau, yêu 
mến Đức Chúa Trời, và chính các bàn tay sẽ nói thì giờ chúng ta đang sống 
là gì. Anh chị em tin điều đó không? Tất nhiên rồi. A-men! Xin Chúa ban 
phước cho anh chị em thật dồi dào. 
101 Đừng quên giờ này; Loan báo tuần này. Nếu anh chị em biết người 
nào đau yếu đang đến, hãy nói cho họ biết khi họ đến, “Anh ơi, tôi muốn 
hỏi anh. Chúng tôi đang có giờ cầu nguyện cho người đau vào sáng Chúa 
nhật ở Đền tạm. Anh bị đau trong một thời gian rồi, tôi muốn...” 
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 Tôi nhận ra rằng đây không phải là Buổi nhóm được ghi âm. Họ có 
thể làm một chút gì đó cho chính mình, nhưng đây không phải là băng ghi 
âm để phát ra khắp cả nước. 
18 Đây là điều tôi đã nói đến sáng nay đã đưa chúng ta lên tới cực điểm, 
đó là lý do tôi sẽ dùng Chúa nhật tới dành cho một Buổi nhóm Chữa lành. 
Bởi vì kể từ khi tôi ở nhà, tôi đã nói với anh em về những khải tượng và 
những gì đã xảy ra, cùng mọi việc, và đưa nó ra, lý do tôi đã làm tất cả 
những điều này. Rồi sáng nay, đưa nó ra ngay giờ này với Giai đoạn Linh 
vụ cuối cùng ấy. 

 Bây giờ, chính là thì giờ của tôi dành để dâng hiến cho Đức Chúa 
Trời, thì giờ của Đức Chúa Trời Phán với tôi. Xem đấy, tôi... tôi -- và tôi 
phải có một thách thức trong đời sống riêng của mình mà... Không như tôi 
nghĩ rằng mình tồi tệ, nhưng tôi muốn cảm thấy gần gũi với dân sự hơn 
một chút.  
20 Nhiều người mà tôi đã cố gắng nói với họ Lẽ thật Phúc âm này, họ 
quay lưng với nó, rồi bỏ đi và cười nhạo nó... Vậy thì, với tôi, điều đó 
dường như là một sự lăng mạ. Tôi không quan tâm, đối với tôi; Nhưng với 
những việc mà tôi đã nói là sự thật cố gắng giúp họ... Giống như đẩy một 
con thuyền ra và nói, “Đây này, đây này, đi qua. Đây này, hãy ra khỏi dòng 
nước đang dâng cao lên ấy; Anh sắp chết. Anh sẽ hư mất ở đó.” Và họ cứ 
cười nhạo anh em, rồi bỏ đi. Thế đấy, với tôi cảm thấy như nếu họ bỏ đi, 
không có gì nữa cho tôi có thể làm về điều đó, mà tôi không làm. 

 Nhưng tôi muốn chạy xuống sông giờ này và thuyết phục họ, “Hãy trở 
lại.” Đấy, tôi phải có tình cảm ấy (Hiểu không?), bởi vì tôi biết có người 
nào đó ở ngoài đấy chưa đi vào. Và tôi - tôi sẽ câu cá cho tới khi... Ngài 
Phán...?... con cá cuối cùng bị bắt. Tôi muốn làm điều đó. 

 Và bây giờ, để làm điều này, tôi trông đợi điều gì đó xảy ra trong một 
Buổi nhóm Cầu nguyện, đôi khi... Nhiều anh em nhớ khải tượng về Giai 
đoạn Linh vụ cuối cùng, Giai đoạn Linh vụ thứ 3 thì đúng hơn. Anh em 
còn nhớ, có điều gì đã xảy ra ngay trước điều đó: Tôi đã thấy Ánh sáng đến 
và giáng xuống trong nơi đó, và Phán, “Ta sẽ gặp ngươi ở đó.” Vậy thì, tôi 
đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. 
23 Ở đây cách đây nhiều năm, điều đó thường xảy ra ở những Buổi nhóm 
và sự phân biệt [Chúa Thánh Linh cho Anh Branham nhận biết và nói ra 
đúng y ‘tên tuổi, chỗ ở và bệnh tình’ của từng người đến bên tòa giảng xin 
cầu nguyện trị bệnh cho họ. - Bt] sẽ làm tôi rất yếu đến nỗi tôi loạng 
choạng. Nhiều người trong anh chị em nhớ điều đó. Cứ kiếm một chỗ để 
tôi đứng và tôi dựa một tay trên Anh Jack Moore còn tay kia trên Anh 
Brown, và tôi đi lên đi xuống trên đường phố trong một giờ sau giờ nhóm. 
Tôi chỉ cố nghĩ về tôi đang ở nơi nào và điều gì đang xảy ra. Sau đó, suốt 
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đêm nằm ở đó và suy nghĩ về điều ấy, và khóc nức nở cùng mọi thứ khác, 
tự hỏi tại sao họ không tin nhận Chúa Jêsus của chúng ta. 

 Lúc ấy Ngài đã cho tôi một khải tượng, “Một lần ngươi sẽ gặp một bà 
sẽ đến với ngươi, mặc đồ màu nâu, và bà ta sẽ mang theo một đứa bé trong 
cái mền, rồi từ đó trở đi, ngươi sẽ có sức mạnh chịu đựng mạnh mẽ hơn.” 
Ồ, tôi đã kể cho anh chị em tất cả điều đó. Ở Chicago tình cờ đêm hôm ấy 
khi quí bà Trưởng lão, khi Mục sư của chính bà sai bà xuống dưới đó với 
đứa con bé bỏng này. 
25 Tôi tin đó là anh em của ông ấy, hay một trong những người đó, là 
một Bác sĩ. Ông nói, “Không có hi vọng gì cho đứa bé trừ phi Đức Chúa 
Trời Toàn năng chạm đến nó.” Ông ấy đi... 

 Chị ấy đi nói với Mục sư của mình. Mục sư của chị nói, “Tôi - tôi - tôi 
không đủ khả năng để hành động dựa trên sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng 
phép lạ], bởi vì tôi thật sự không có ân tứ ấy trong tôi, đức tin làm điều 
đó.” Vậy đó là sự thành thật về điều đó. Hiểu không? Ông nói, “Tôi thật sự 
không có điều đó trong tôi. Nhưng tôi đã có lần dự một trong những Buổi 
nhóm của Anh Branham, và tôi khuyên chị nên mang đứa bé đến cho - cho 
Anh Branham.” Bác sĩ đã bó tay với nó, nó sắp chết. 
27 Thiếu phụ ấy bước vào đó nơi tôi đang có một Buổi nhóm dành cho 
thiếu nhi Công giáo được nóng cháy trong trường ở trên đó, anh em biết 
đấy. Anh em còn nhớ khi điều đó xảy ra. Chúng ta có Buổi nhóm ấy, và 
một quí bà mặc đồ màu nâu đến ngay ở trên bục. Vợ tôi và họ đang ngồi 
đó. Tôi quay lại nhìn, và nhìn bao quát, xem thử họ đang đứng ở đâu. Ngay 
trước khi tôi đến, tình cờ tôi tin là Billy và người khác đã nói chuyện, hay 
là vợ tôi và một số người đến với quí bà ấy với đứa bé. Bà ấy bước lên bục; 
Đức Thánh Linh bày tỏ toàn bộ sự việc, và chữa lành đứa bé ở đó. 

 Tôi bước xuống, và từ đó tôi thật sự không mệt mỏi. Đấy, việc đó 
không làm tôi buồn phiền, và từ đấy, tôi cứ đi liên tục. 
29 Bây giờ, tôi đang trông đợi điều gì đó xảy ra, để bắt đầu Thần lực thứ 
3 hành động (Hiểu không?), và có lẽ Buổi nhóm Chữa lành sáng Chúa nhật 
sắp tới sản sanh điều đó. Tôi không biết. 
30 Tôi nghĩ, cho chúng ta làm, sẽ nói cho người của các bạn, đem những 
người đau đến. Vậy thì, dành cho một Buổi nhóm Chữa lành, chúng ta 
dâng những người đau. Hãy đem những người đau của các bạn đến đây 
sớm vào sáng Chúa nhật tới, nói khoảng 8 giờ hay 8 giờ 30, và chúng ta sẽ 
phát thẻ cầu nguyện cho họ khi họ vào cửa, tuy nhiên họ làm điều đó. Rồi 
chúng ta sẽ có hàng người xin cầu nguyện chữa lành và cầu nguyện cho 
người đau, và thấy thật sự Đức Thánh Linh sẽ làm gì. 
31 Tôi tin Ngài sẽ làm những phép lạ nếu chúng ta cứ tin Ngài. Hiểu 
không? Nhưng chúng ta phải tin Ngài vì điều đó vậy, với cả tấm lòng. Tôi 
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 “Dầu tôi hiểu mọi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Hiểu 
không?), và mọi sự hay biết; Nhưng không có tình yêu thương, thì tôi 

chẳng ra gì.” Đấy, tôi không đi đến đâu cả. Hiểu không? 
 Điều quan trọng là tình yêu của Đức Chúa Trời và anh chị em tự hạ 
mình với nó. 
94 Vậy thì, tất nhiên, sau tất cả những năm tháng này trên công trường 
thuộc linh và khắp thế giới, thấy những người khác nhau, tôi biết chút ít về 
cánh cổng để vào đó. Nếu anh chị em muốn đến nơi nào đó với Đức Chúa 
Trời, đừng bao giờ để linh kiêu ngạo đến gần anh chị em. Đừng để tính 
hiểm độc đi vào. Cho dù người nào làm điều gì đi nữa, nếu họ sai, anh chị 
em đừng bao giờ gây phức tạp chống lại người đó. Hiểu không? Anh chị 
em phải êm dịu và tử tế. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời yêu thương anh chị em 
khi anh chị em còn ở trong tội lỗi. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở 
trong anh chị em, anh chị em yêu thương người khác khi họ sai trái. Hiểu 
không? 

 Cứ cầu nguyện cho họ và yêu thương nhau. 

 Trên hết mọi sự, hãy yêu Đức Chúa Trời và yêu thương nhau. Sống 
khiêm nhường với Đức Chúa Trời và với nhau, và Đức Chúa Trời sẽ ban 
phước cho điều đó, và thật khó nói Ngài sẽ làm gì. Thường thường khi một 
Hội thánh bắt đầu có số người gia tăng và bắt đầu lớn hơn một chút, hay 
điều gì giống như thế, thì họ đi ra khỏi cái thật đúng, sự việc chân chính. 
96 Anh em biết điều gì làm cho những điều này ứng nghiệm, khi lần đầu 
tiên tôi khởi sự và Chúa hiện ra với tôi dưới sông và bảo tôi điều đó không? 
Tôi tin Anh Vayle đã thấy điều đó, trong một tờ báo ở Canada cách đây 
nhiều năm, ở đó Thiên sứ của Chúa hiện ra trên sông dưới, đó là tờ Hãng 
Thông Tấn (Associated Press), “Ánh sáng Huyền bí Ở Trên Mục sư Địa 
phương Trong Khi Đang Làm Phép Báp-têm.” Và anh em biết điều đó đã 
thế nào không? Khi chúng tôi có Buổi nhóm trại ngoài trời trên phố, một 
trại chứa khoảng 2.500 người, quí vị Mục sư Truyền đạo từ khắp nơi đến, 
và nói, “Thưa Anh, hãy đến đây một chút.” Tôi chỉ là một chàng trai, ồ, chỉ 
là một cậu bé. Họ nói, “Làm thế nào mà anh giữ những người này hiệp một 
ý với nhau vậy? Họ yêu thương nhau đến nỗi họ... Tôi chưa hề thấy những 
người yêu thương nhau như vậy.” 
97 Đó là Chúa. Đó là điều mà Hội thánh này được thành lập trên, tình 
yêu thương anh em, tin kính dành cho nhau. Tôi thậm chí không thể bắt tay 
nhau, rời một nơi, và kêu khóc giống như những đứa trẻ rời xa nhau. Họ 
yêu thương nhau rất nhiều. Tôi có thể đi tới nhà họ thăm viếng, và nhiều 
lần Kinh Thánh được mở ra và nhuộm đầy nước mắt. Hãy đến vào ban 
đêm, nơi những người người cha người mẹ nhóm nhau lại, con cái họ quì 
gối với nhau trên nền nhà kêu khóc và cầu nguyện. Tôi đứng ở cửa ra vào 
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nơi lớn giờ này cho một Hội thánh hiện nay nhóm lại khoảng 4 hay 5 ngàn 
người, và họ đang bắt đầu tiến hành. 
84 Ngày nọ đang ngồi trong văn phòng Hội thánh, họ đến với tôi và nói, 
“Anh Branham ơi,” một trong những người lãnh đạo, Anh Carlson và 
những người ấy, đã nói, “Chúng tôi phải làm gì?” 

 Tôi nói, “Tìm một người chăn bầy mà không có danh tiếng trong tất 
cả các Giáo phái, đó là một người anh em thật tốt, sống một đời sống chân 
thật, êm dịu, khiêm nhường. Đức Chúa Trời sẽ lo liệu phần còn lại. Hiểu 
không?” Tôi nói, “Một Mục sư tốt là người sẽ chỉ cho nuôi chiên, và khiêm 
nhường, vân vân, Đức Chúa Trời sẽ lo phần còn lại. Nếu anh em... Không 
phải người nào đó quan trọng được mọi người biết đến đi vào, sẽ đưa Hội 
thánh này vào trật tự, và phải làm cách này, cắt giảm các thứ.” Tôi nói, 
“Hội thánh sẽ không bao giờ tiến triển. Anh em phải...” 

 Chính là điều đó, mỗi chút trong Hội thánh phải làm việc với nhau, và 
anh em phải giữ vững bổn phận của mình. Vậy chúng ta biết thì giờ mà 
chúng ta đang sống. Chúng ta có thể gần gũi hơn là chúng ta suy nghĩ. 
87 Chúng ta biết ơn sâu sắc Anh Vayle. Phải không? [Hội chúng nói, “A-
men!” - Bt] Xin Chúa ban phước cho Anh,Anh Vayle. Cảm ơn Anh. Chúng 
ta cảm ơn Chúa vì mang Sứ điệp lớn này đến cho chúng ta tối nay. 

 Và tôi có một ghi chú cách đây vài phút. Một trong những chị em có 
điều gì đó chị muốn kể về một giấc mơ. Nếu chị thật sự muốn viết ra cho 
tôi, chị ơi, tôi sẽ -- tôi... Ngài ban cho chị một số giấc mơ hoàn toàn đúng. 
Chúng ta không tin tất cả giấc mơ. Không, không. Nhưng khi chúng là của 
Đức Chúa Trời, chúng ta muốn biết đó là Đức Chúa Trời đang nói chuyện 
với chúng ta. 

 Giống như mọi việc nói tiếng lạ, chúng ta không tin nó; Nhưng khi có 
một sự thông giải đến bảo cho chúng ta điều gì đó sẽ xảy ra, chúng ta thấy 
nó xảy ra, thì chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Hiểu không? 
90 Chúng ta muốn giữ cho nó hoạt động thông suốt, thuần khiết, và trong 
trật tự của Chúa. Vì thế nên nhớ, phận sự của anh em có thể là động lực 
chính, hay nó có thể là một bàn tay nhỏ bé nào đó, hoặc một phần nhỏ bé, 
hay một thân uốn cong, có thể là bất cứ cái gì, hoặc có thể là cây kim trên 
mặt đồng hồ chỉ giờ. Nhưng bất cứ là gì đi nữa, nó mang chúng ta lại làm 
việc hài hòa với nhau vì Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ để Lời này 
ứng nghiệm. 

 Cứ suy nghĩ đi. Nếu các ân tứ rất lớn, cái mà chúng ta gọi là quyền 
năng; Và Phao-lô đã nói, “Dầu tôi có đức tin có thể dời núi được, nhưng 
không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” ... Hãy suy nghĩ về điều đó. 
 Mặc dầu anh em nói, “Ồ, dầu tôi hiểu... Tôi mong mình biết Kinh 
Thánh.” 
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nghĩ thì giờ lớn đó đã tới khi Đức Chúa Trời, như chúng ta đã nói sáng 
hôm nay, tỏ cho chúng ta thấy quá nhiều, và mang chúng ta tới một -- chỉ 
tới một chỗ. Cứ đẩy qua một ngọn đồi nhỏ, và đó là tất cả những gì anh em 
cần, rồi nó sẽ biến mất (Hiểu không?) sự việc diễn tiến như nó đã có, với 
sự phân biệt [Chúa Thánh Linh cho Anh Branham nhận biết và nói ra đúng 
y ‘tên tuổi, chỗ ở và bệnh tình’ của từng người đến bên tòa giảng xin cầu 
nguyện trị bệnh cho họ. - Bt], giống như bởi lời Tiên tri, để xem... 
32 Tôi đã đứng ở Calgary... Tôi xin lỗi; Đó là thành phố nữ hoàng, dưới 
Regina, Regina. Và Ern Baxter đang đứng đó, với một nhóm người của 
chúng tôi. Chúa đã bảo tôi ngay tại bục giảng ở đây, “Điều đó sẽ ứng 
nghiệm, ngươi sẽ biết mọi bí mật của lòng họ.” Đúng vậy. Tôi chưa bao 
giờ nghĩ về điều đó cách ấy. Tôi bước lên bục tối hôm ấy với Ern và cứ bắt 
đầu cầu nguyện cho người đau. Tại đây một người đàn ông đến, cứ phơi 
bày toàn bộ đời sống của mình ra; Lần đầu tiên điều đó xảy ra giống như 
thế trong chốc lát, trong một Buổi nhóm Chữa lành. Lúc ấy, tôi nhìn khắp 
thính giả, và ở đây Nó (Ánh sáng) bắt đầu giáng xuống trên thính giả. Ồ, 
khi chúng tôi đến với phía kia... Phân nửa [hội chúng] chưa bao giờ được 
biết về những việc ấy, để xem thấy những sự việc trong đời sống người ta. 
Tôi không nói gì về điều đó, cứ để mặc nó, trừ phi tôi thật sự bị buộc phải 
nói điều gì đó. 

 Còn bây giờ, tôi chờ đợi Buổi nhóm tới để bắt đầu như thế, Đức Chúa 
Trời, trong đường lối riêng của Ngài, thời gian tể trị của chính Ngài để bắt 
đầu điều đó. Và nó sẽ - sẽ là việc khác mà vượt xa ngoài giới hạn của 
những người này. Hiểu không? Và tôi đang chờ đợi điều đó xảy ra. 
34 Có lẽ, ồ, tôi nghĩ, nếu tôi có một Buổi nhóm Chữa lành có lẽ vào Chúa 
nhật tới và rồi Chúa nhật kế tiếp có lẽ tôi sẽ vắng mặt với những đứa con 
của mình, bởi vì chúng phải trở về để đi học. Thế thì Chúa nhật tới, dĩ 
nhiên tôi lên Chicago, ở Buổi nhóm trên đó. Rồi trở về Thứ Hai tiếp theo 
để đi đến Arizona vào Thứ Ba, cho bọn trẻ trở lại trường. 

 Ồ, Anh thấy thế nào, thưa Mục sư? [Anh Neville nói, “À, tôi thấy điều 
gì đó rất lạ.” - Bt] Tốt, rất tốt, vậy thì chúng tôi muốn nghe về điều đó. 

 Vậy giờ này, xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em, thật tốt. 
Tôi hi vọng gặp anh chị em ở đây Chúa tới. Và tối Thứ Tư... 
37 Hãy nghe. Đừng quên những Hội thánh nhỏ này, như Hội thánh của 
Anh Ruddell, Anh Jackson, Anh Parnell, và hết thảy những anh em đang 
tranh đấu khó khăn ở ngoài đó. Họ cảm thấy như chúng ta là Hội thánh chị 
em của họ ở đây. Anh chị em hiểu không? Chúng ta hầu như thích một 
nhóm ít người với họ. Đó là chỗ họ được sanh ra tại đây, quí vị Mục sư và 
vân vân. 
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 Người trẻ tuổi này phía sau đó, thưa Anh, tôi đã gặp anh ấy đêm nọ ở 
đằng kia, Allen, Anh Allen trẻ tuổi. Tôi hi vọng Anh Collins ở đây đến với 
Anh Allen, nếu Anh ấy không biết anh. Cả hai người đều là Mục sư Giám 
Lý và đã thấy Lẽ thật của Lời. 
39 Tổ chức của Giáo hội Giám Lý là một nhóm người tốt trong Giáo hội 
Giám Lý ấy... Anh em đừng bao giờ nghĩ họ không tốt. Họ tốt. Họ là nhóm 
người tốt trong Giáo hội Công giáo. Họ là nhóm người tốt trong Giáo hội 
Trưởng lão. Tất cả các nơi ấy, là quí ông quí bà đang chờ đợi thấy Ánh 
sáng chớp lòe trên con đường của họ. Anh em cứ lóe sáng Ánh sáng ấy 
bằng sự khiêm nhường, êm dịu. Chúng ta hết thảy ngày càng gần gũi hơn 
với Đức Chúa Trời bởi sự tự hạ mình. Hiểu không? 
40 Đừng quên, Đền tạm này sẽ mất đi sức mạnh của nó. Nên nhớ rằng 
đây là cái đích mà Sa-tan chỉa mọi khấu súng ở âm phủ vào đó. Nó sẽ 
khiến một người làm điều gì trái ngược với những gì người khác nghĩ. Nó 
sẽ làm điều đó. Nó đang làm điều đó. Đó là việc của nó, nếu nó có thể làm 
người nào nói điều gì, người nào đấy nói chuyện về người khác, “Nghe 
này, anh biết việc người này người kia đã làm không?” Anh em đừng tin. 
Anh em đừng nghe việc đó chút nào. Đó là ma quỉ. Xem đó, chính là Sa-
tan. Anh em đừng tin nó. 

 Nếu có điều gì mà người nào đó làm sai trật, hãy cầu nguyện cho họ. 
Đừng cầu nguyện theo cách ích kỷ. Hãy nói, “Con - con biết đó là bổn 
phận của con, con phải cầu nguyện cho anh em ấy.” Anh chị em nhận điều 
đó vào trong lòng, thật sự quì gối cầu nguyện cho chị em đó. Cứ nói 
chuyện thật êm dịu, và việc trước tiên anh chị em biết đấy, anh chị em thấy 
họ trở lại đúng đắn trong Buổi nhóm. Hiểu không? Bởi vì rốt lại, chúng ta 
hướng về việc mặt trời lặn. 
42 Chúa Jêsus sẽ đến một trong những ngày này. Và, anh em biết, tôi 
nghĩ điều đó sẽ rất bất ngờ và rất êm dịu, cho đến nỗi sẽ có 100% (phần 
trăm) của cả thế giới sẽ không hề biết khi nào sự Cất lên đó xảy ra. Nó sẽ 
xảy ra thật im lặng đến nỗi không người nào biết điều gì về điều ấy. Hiểu 
không? 
 Sẽ có dĩ nhiên nhóm ít người đó sẽ nói, “Ồ, vậy thì sao, ông A hay 
B?” 
 “Ồ, họ nói có một đám người cuồng tín ở đằng kia, nói một nhóm 
người bị để lại ở đó, và họ... Không phải vậy. Họ chỉ đi đâu đó. Chúng ta 
có những người cuồng tín. Hiểu không?” 
 “Thôi được, họ nói Đền tạm nhỏ ở trong một nơi gọi là Jeffersonville, 
có rất nhiều thuộc viên của họ đang vắng mặt.” 
 Xem đấy, họ cứ nói điều đó. Họ sẽ nói, “Không có chuyện gì đâu 
(Anh em hiểu không?),” giống như thế, và điều đó sẽ trải qua mà họ sẽ 
không biết. 
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chị em hiểu không?) để tự hạ mình trước mặt Ngài. Đó là quyền năng thật 
sự. 

 Anh chị em chỉ cho tôi thấy một Hội thánh khiêm nhường, thật khiêm 
nhường, không phải một Hội thánh kiêu căng ngạo mạn, mà thật sự là một 
Hội thánh khiêm nhường, êm dịu, tôi sẽ chỉ cho anh chị em thấy một Hội 
thánh có đặc ân và quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong nó. Đúng thế. 
Đó là điều mà nó nhận lấy, sự khiêm nhường, tự hạ mình trước Đức Chúa 
Trời và để cho Đức Chúa Trời cứ làm việc qua chúng ta. Không phải làm 
ồn ào. Anh chị em... 
79 Đôi khi, như nhà nông đã nói, người đó đi ra đồng ruộng với chiếc xe 
bò trống không của mình, và mỗi lần nó va chạm, nó kêu lạch cạch rồi đi 
tiếp. Nhưng khi người đó trở về, người đó đụng nhằm cú va chạm giống 
như vậy mà không gây tiếng ồn chút nào, bởi vì nó được chất đầy những 
thứ tốt trên đó. 

 Vì thế tôi nghĩ điều đó gần như đúng (Hiểu không?), chúng ta được 
đầy dẫy với những điều tốt đẹp của Đức Chúa Trời, bông trái của Thánh 
Linh có thể được biết qua chúng ta. Khi người ấy nhắc đến rất nhiều I Cô-
rinh-tô 13 ở đó, và như thế nào, rằng “Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi 

kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu 

thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.” Anh chị em hiểu không? 
Chúng ta muốn làm điều đó. 
81 Trên hết mọi sự, chính là linh hồn cá nhân của chúng ta mà chúng ta 
có trách nhiệm trước Đức Chúa Trời. Xem đấy, chính là anh chị em lên 
Thiên đàng. Không phải tôi đi đâu, hay Anh ấy đi đâu. Chính là anh chị em 
đi đâu, (Hiểu không?), Anh chị em trước tiên. Và anh chị em phải nhìn ra 
điều này và đến khiêm nhu trước Chúa. 

 Tôi luôn tìm thấy rằng người nào tự hạ mình là người được Đức Chúa 
Trời tôn cao. Khi anh chị em lấy một người ưỡn ngực ra, cho mình biết mọi 
thứ, và anh chị em không thể nói cho người đó biết điều gì, người đó kiêu 
căng, và, ồ, đó là người mà không bao giờ kiếm được nơi nào. Nhưng anh 
chị em hãy tiếp nhận người tự hạ mình và bước đi cách khiêm nhường. 
83 Tôi đã nói với một người ngày nọ, họ vừa tổ chức một Giáo hội ở 
trên... Được kéo ra từ một tổ chức mà ở đó là một... Ồ, đó là Anh Boze, và 
Hội thánh mà họ đã ở Hội thánh lớn ấy ở đó rất lâu, và Chúa đã ban phước. 
Rồi họ đi đến chỗ mà họ muốn đẹp đẽ như những người khác, và muốn đưa 
nó vào trong một tổ chức. Khi họ làm thế, thật -- những Cơ-đốc nhân 
khiêm nhường kia ở trong đó không muốn điều ấy. Suốt đời họ, họ đã được 
dạy dỗ chống lại điều đó, vì thế họ đi ra khỏi nó. Bây giờ họ đã có một 
nhóm, và Chúa ban phước cho họ đến nỗi người ta đang đi vào, trở nên một 
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 [Anh Vayle nói trong vài phút về Mác 16:15-20 và những câu Kinh 
Thánh khác, đề tài: Tại Sao Mác 16 Không Có Tác Dụng? Và Làm Thế 
Nào, Theo Như Lời Kinh Thánh, Để Làm Cho Nó Có Hiệu Quả - Bt] 
73 Đã nói quá nhiều đến nỗi tôi không thể nói điều gì để làm cho nó tốt 
hơn nữa. Tôi thật sự tin rằng chính Chúa đã làm việc này cho Anh Vayle 
mang đến Sứ điệp này, sau sáng nay. Bởi vì, anh em biết đấy, nó phải làm 
việc cách ấy. Chúng ta tiếp nhận điều đó từ Đức Chúa Trời... Có rất nhiều 
điều mà Anh ấy đã nói; Tôi - tôi đã có 20 Bài giảng chép ra đây từ những 
gì Anh ấy nói. 

 Tôi nghĩ đây là một minh họa nhỏ về những gì Anh ấy đã nói. Bây 
giờ, chúng ta nhìn vào đồng hồ để xem mấy giờ rồi. Trừ phi chính công cụ 
đó trong đồng hồ ấy phù hợp với cái khác, chúng ta sẽ không bao giờ biết 
thì giờ chính xác. Đúng thế không? Điều đó mang tất cả chúng ta lại với 
nhau, nếu chúng ta muốn thấy Giai đoạn Linh vụ thứ 3 làm điều gì cho 
Chúa, và kết hợp mỗi người chúng ta lại với nhau để chúng ta tự hạ mình 
trước Đức Chúa Trời và xưng nhận sự sai trật của chúng ta, rồi cầu nguyện 
và tin Đức Chúa Trời vì những điều này. 
75 Tôi thật sự tin rằng những gì Anh Vayle nói là sự thật, rằng Đức Chúa 
Trời sẽ không bao giờ đặt Thánh Linh Ngài trong một đền thờ bất khiết, 
không công bình, không vâng lời. Không, Nó phải đến trong đường lối 
thanh tẩy tấm lòng chúng ta khỏi mọi tội lỗi và gian ác, để chúng ta có thể 
được thanh khiết trước Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài có thể làm cho Đức 
Thánh Linh thanh khiết của Ngài làm việc qua chúng ta để làm những điều 
này ứng nghiệm. Tôi nghĩ rằng, khi anh em về nhà tối nay, nếu anh em đọc 
Sách Giu-đe đó, anh em sẽ thật sự học biết nhiều về những gì Anh Vayle 
đã nói. Anh ấy nói điều đó, “Tôi khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, 

là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.” Họ đã đi cách xa điều 
đó. Thật tâm trí con người đã hư hoại, và vân vân, đã đi vào và lừa dối họ 
cách xa những việc thật của Đức Chúa Trời. 

 Đức Chúa Trời có thể chỉ hoạt động khi chúng ta để cho Ngài hoạt 
động. Có rất nhiều điều tuyệt vời nói về... 
77 Anh em biết đó, nhiều người muốn có quyền năng, và thật sự họ 
không biết quyền năng là gì. Hiểu không? Họ không thật sự biết điều gì đi 
với nó. Con đường đi lên luôn luôn là con đường đi xuống. Nếu anh em 
muốn có quyền năng, hãy xem thử anh em có thể có được khiêm nhường 
như thế nào. Cứ bỏ đi khỏi anh chị em mọi suy nghĩ thế gian, và tự hạ mình 
xuống trước Đức Chúa Trời, và rồi anh chị em có được nhiều quyền năng 
hơn người điều hành khắp Nhà thờ và làm ầm ĩ nhiều; Bởi vì anh chị em có 
thể thắng được chính mình và giao phó chính mình cho Đấng Christ (Anh 
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47 Khắp cả nước sẽ đến, những người đã chết trong Đấng Christ sẽ sống 
lại trước tiên. Sự Cất lên sẽ xảy ra; Hội thánh sẽ được đem về Nhà. Và rồi 
cơn đại nạn ập tới, và ồ, chao ơi, chúng ta không muốn ở đây trong suốt 
thời gian đó. Tôi không muốn ở đây trong cơn đại nạn. Không. Đức Chúa 
Trời không cho phép người nào trong chúng ta ở đây trong suốt thời gian 
đó. Bởi vì, “Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; Kẻ nào 

ô uế, cứ còn ô uế nữa; Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; 

Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” Không có... Chiên Con tiến ra 
với Sách Sự sống Cứu Chuộc của Ngài, và Nàng Dâu được đem ra; Những 
người bác bỏ điều đó phải trải qua một thời kỳ đại nạn, cả người Do-thái và 
Dân Ngoại. Thật là một thời kỳ đại nạn kinh khủng! Tôi không muốn điều 
đó. 

 “Lạy Chúa, xin thánh hóa con giờ này.” Đó là giáo lý của Na-xi-ren, 
phải không? Nó cũng là sự thật. Đúng. Điều đó đúng. “Xin cho con đầy 
dẫy Đức Thánh Linh Ngài, Chúa ơi. Xin đem hết thế gian ra khỏi con giờ 
này, Chúa ơi. Đừng...?...” 

 Như một anh em da màu lớn tuổi đã nói, “Thưa ông, tôi có vé trong 
tay. Nó được bấm lỗ rồi. Khi tôi xuống tới sông sáng hôm ấy, tôi không 
muốn phiền phức.” 

 Vậy điều đó gần như đúng. Tôi không muốn bị phiền toái. Hãy giữ vé 
trong tay mình, vì chúng ta sẽ đi qua. Chỉ suy nghĩ về điều đó, thì giờ trọng 
đại cứu chuộc đã gần. 
51 Còn giờ này việc khác. Thưa anh em, tên người ấy là gì, ở trên Utica 
đây à? Tôi nghĩ Anh Graham và anh em khác đang chăn bầy ở đó, Anh 
Shanks, hay gần như thế, hay Sink? [Anh Neville nói, “Anh Snelling.” - 
Bt] Anh Snelling là Mục sư. Anh Snelling là Mục sư ở trên Utica lúc này. 
Tôi nghĩ Buổi nhóm cầu nguyện của họ... [“Tối Thứ Năm.” - Bt] Tối Thứ 
Năm. Anh em biết đấy, sẽ thật tốt nếu như chúng ta sẽ đến đó vào tối Thứ 
Năm và cho những người đó thấy một sự thông công thân mật. Hiểu 
không? 

 Rồi khi Anh Jackson, những lúc anh có thì giờ, nếu chúng ta có được 
một nhóm ít người với nhau và đi... 
52 Cứ cầu nguyện, cứ đào sâu. Đúng thế, đừng ngừng nghỉ. Giống như 
khi Ê-li-sê bảo họ, “Hãy đào những hầm hố ở đó.” Khi anh em đào xuống 
và nghe một hộp thiếc nói, “Tôi quá mệt mỏi,” hãy ném nó ra ngoài đường 
và đào tiếp. Cứ đào, vì chúng ta phải đào. Chúng ta cứ phải đào; Chỉ thế 
thôi. Bởi vì nếu - nếu anh em mong đợi qua cơn đại nạn, tốt hơn anh em cứ 
đào xuống. 

 Và bây giờ, cho chính tôi, tôi đang giảng cho chính mình ở đó. Tôi sẽ 
bắt đầu đào sâu hơn bao giờ hết. Bởi vì tôi cảm thấy giống như trong đất 
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nước này và khắp thế giới, chức vụ này sẽ một lần nữa, như được biết hiện 
nay khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi phải đi lần nữa. 
54 Vợ tôi nói với tôi... Buổi sáng nọ, tôi nói, “Anh muốn em đi với anh 
khi anh ra đi. Anh sẽ ra đi vào khoảng tháng Giêng, nếu Chúa cho phép. 
Anh muốn đi một vòng khắp thế giới, tất cả các nơi, rồi trở về và có lẽ tổ 
chức những Buổi nhóm ở nước Mỹ, vào mùa hè tới.” 

 Nàng nói, “Em già rồi không đi được.” 

 Tôi nói, “Anh đi khi... Chuyến đi nước ngoài cuối cùng của anh cách 
đây khoảng 8 năm, và anh cảm thấy giống như bây giờ mình khỏe hơn cách 
đây 8 năm. Anh biết nhiều hơn về điều đó lúc này.” 
56 Thế thì chúng ta tiếp tục đề tài, “Nếu Chúa Phán, ‘Ta sẽ giao cho 
ngươi 25 năm. Ngươi sẽ không yếu đuối. Ngươi sẽ có sức lực để đi, và Ta 
sẽ giao cho ngươi 25 năm trên đất,’ anh em tính từ khi sanh ra tới 25 tuổi, 
hay từ năm 25 cho tới 50, 50 tới 75, hay 75 tới 100?” 

 Vậy thì, bất cứ ai được phân bổ thời gian nào, chắc chắn sẽ làm một 
việc thiếu suy nghĩ nếu người đó không dùng thời gian đó để hầu việc 
Chúa. Tôi không quan tâm người đó làm những gì. 

 Nếu anh em sẽ bị đau lòng vì phụ nữ, hay đại loại như vậy, tốt hơn 
anh em nên lấy thời kỳ tuổi trẻ đó, 25 năm đầu. Hiểu không? 

 Nếu anh em định làm một người thợ mộc, thợ cơ khí, hay cái gì đó, tốt 
hơn anh em nên lấy 25 năm tiếp theo. 
60 Vậy thì tôi suy nghĩ về, “Còn tôi thì thế nào, tôi sẽ lấy ở đâu?” Tôi sẽ 
lấy 75 tới 100. Tôi sẽ là người thông minh hơn, lịch lãm hơn. Tôi có thể 
biết nhiều hơn về những gì tôi đang làm. Tôi già hơn 8, hay 10 tuổi hơn lần 
đi hải ngoại trước. Tôi không nhảy vào giống như tôi đang giết rắn. Tôi 
biết nhiều hơn về điều đó. Hiểu không? Tôi biết cách. 

 Thật giống như một chó xù đánh một con gấu trúc; Anh em biết cách 
giữ nó. Đừng nhảy vào đó; Nó cào xé anh em. Hiểu không? Biết những 
mánh lới của nó và xem chừng những gì nó làm. Chúng ta học biết nhiều 
hơn về kẻ thù. Vì thế chúng ta phải tìm ra tất cả những kỷ năng của nó, và 
cách nó đến gần, và những nó làm, học biết những cú đấm của nó, rồi anh 
em được huấn luyện để đối phó với nó. Anh em hiểu không? 

 Tôi đã nói với vợ tôi, “Bây giờ anh tin mình sung sức hơn khi anh 40 
tuổi và vượt qua.” Hiện giờ tôi 54 tuổi. Tôi tin nếu tôi còn sống và có thể 
vẫn đi khắp nơi khỏe như tôi có thể đi lúc này, khi tôi 100 tuổi, nếu tôi... 
Nếu Chúa Jêsus chậm trễ tới lúc đó, tôi sẽ sung sức hơn lúc này.  

 Bởi vì anh em biết nhiều hơn về điều đó. Anh em biết về làm điều gì, 
và cách để nắm giữ nó, cách nắm giữ tình huống ấy. 
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63 Lấy ví dụ nhiều người bây giờ, nếu họ sẽ bị giải phẫu... “Họ nói một 
Bác sĩ mới vừa tốt nghiệp ngày nọ, và ra trường. Anh ấy chưa hề giải phẫu. 
Hãy để anh ta làm điều đó.” 

 Anh em sẽ nói, “Ô, không, đừng, đừng để ông ấy mổ. Không, thưa 
ông. Không, thật vậy. Tôi không muốn ông ta cầm dao mổ tôi. Ồ, thà tôi đi 
xuống dưới đây và kiếm Bác sĩ A hay B nào đó. Tôi nghe nói ông ấy đã mổ 
nhiều ca. Ông ấy biết cách làm điều đó.” Chính là thế.  

 Đúng là ý đó. 

 Anh em nghĩ về điều này, nhưng còn về linh hồn đó thì sao? Tôi muốn 
người nào đó biết họ ở đâu và biết con đường mà họ đi lại. Vâng, thật vậy. 

 Xin Chúa ban phước cho anh. Tốt lắm, Anh Neville, đi lên đây nào. 
Xin Chúa ban phước cho Anh Neville. Đừng quên nào, Chúa sắp đến. 

 [Anh Neville nói về Anh Branham và Anh Vayle trong một phút, rồi 
nói, “Và tôi vui mừng hoan nghênh quí vị Mục sư Truyền đạo của Đức 
Chúa Trời, đặc biệt là những người cộng tác với Buổi nhóm này, và với 
chúng tôi trong điều đó. Tôi vui mừng nghe họ giảng.” - Bt] A-men! [“Vậy 
tôi xin mời Tiến sĩ Lee Vayle, tôi nói, ‘Mời Anh hầu việc nếu Anh 
Branham không giảng.” Và Anh Branham không giảng. Anh ấy có thể biết 
điều này.”] Không, tôi không biết, nếu không thì tôi sẽ không nói dài. 

 [Anh Neville nói, “Vậy thì tôi mời Anh Vayle tối nay, nếu Anh ấy hầu 
việc cho chúng ta trong trường hợp mà Anh Branham không giảng. Bởi vì 
anh ấy hợp tác với Anh Branham trong các Buổi nhóm, và Anh ấy biết về 
Đường lối, Đường lối này. Chúng ta vui mừng vì sự có mặt của Anh Vayle. 
Tôi biết ơn sâu sắc và kính trọng Anh như bất cứ Mục sư Truyền đạo khác, 
và như tôi đối với tất cả những người khác. Vì thế nếu Anh ấy đến tối nay 
và giảng cho chúng ta, tôi vui mừng về điều đó.” - Bt] A-men! [Xin Chúa 
ban phước, và chúng ta hãy cầu nguyện cho Anh Vayle. Một số anh em 
chưa hề nghe Anh, và tôi tin anh em sẽ cầu nguyện cho Anh ấy.” - Bt] 
Vâng, tôi không nên làm mất thì giờ của Anh ấy. Tôi xin lỗi thính giả. Tôi 
không biết, anh ấy đang ngồi ở đó. Xin Chúa ban phước cho Anh, Anh 
Neville. 
70 [Anh Vayle nói, “Việc đó chưa được chuẩn bị. Anh ấy nói, nếu như 
anh không nói. Và anh đến.” Anh Branham và hội chúng cười - Bt] Tốt, tốt 
lắm. Tôi đến để nghe Anh ấy, chính tôi. Anh Vayle đã giảng nhiều lần 
trước tôi trong các Buổi nhóm, và vân vân. Anh đã hoạch định các Buổi 
nhóm trong một thời gian dài, và một anh em tốt, đã làm một công việc rất 
tốt. Tôi tin chắc thính giả này luôn vui mừng khi được nghe Anh Vayle 
giảng. Xin Chúa ban phước cho Anh Vayle. 


