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1 Chúng ta hãy cúi đầu.

Lạy Chúa yêu dấu, chúng con rất biết ơn vì sự tuôn đổ lớn lao Sự Hiện Diện của
Ngài ở giữa chúng con ngày hôm nay. Chúng con trông đợi điều nầy nhiều quá đỗi chiều
nay. Chúng con cảm tạ Chúa vì bản nhạc tuyệt diệu mà người chị em Cơ-đốc tốt đẹp vừa
mới hát và Thánh Linh của Ngài đã giáng xuống thông giải. Lạy Chúa, xin cứ làm đi. Và
Chúa ôi, nguyện xin Ngài sẽ ban phước mỗi anh em trong chúng con và xin cho tấm lòng
chúng con được đầy dẫy sự vui mừng khi chúng con thấy điều này xảy ra.

Lạy Chúa yêu dấu, chúng con cầu nguyện chiều nay, nếu có vài người nào đó chưa
chuẩn bị để gặp Ngài, cầu xin đây là thì giờ mà họ có thể thực hiện quyết định cuối cùng
đó và sẽ đến với Ngài qua sự Sanh ra mới. Xin ban cho điều đó.

Chúa ôi, xin ban phước cho tất cả chúng con, những người đã đi đường trong một
thời gian dài. Chúng con nguyện xin Ngài sẽ dạy cho chúng con những điều mới mẽ
bằng Lời Ngài. Ban cho chúng con sự thông hiểu tốt hơn bởi Thánh Linh của Ngài, Chúa
ôi. Cầu xin Chúa đến và thông giải Lời. Đấng Thông Giải duy nhất mà chúng con có là
Đức Thánh Linh. Chúng con cầu xin Ngài sẽ ban điều đó cho chúng con hôm nay. Chúng
con cầu xin điều này trong Danh Chúa Jêsus. A-men! [Người nào đó trong hội chúng đưa
ra một Sứ điệp. Băng trống. - Biên tập]

2 Như vậy là đủ. [Có ai đó trên bục nói với Anh Branham. - Bt] Cám ơn anh. Thật là
một thì giờ tuyệt diệu. Tôi không biết có nơi nào tốt hơn như thế này không, ngoài ra
Thiên đàng. Bởi vì chúng ta đang cảm thấy sự xức dầu đó bây giờ, được ngồi cùng nhau
trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, nhóm lại trong những nơi trên trời.

Xin Chúa ban phước Chị Florence. Chị đang trải qua một thì giờ buồn thảm và tối
tăm, cha chị vừa mới qua đời, và tôi - tôi cầu nguyện, “Xin Chúa ban phước người con
đó.”

Anh Demos, gánh nặng trên cả 2 vai, sức nặng của tất cả những Hội đồng này và
các thứ. Anh cũng cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa ban phước Anh Shakarian.

Anh Carl Williams, chắc chắn tôi cảm thấy hạnh phúc có mặt tại đây trong Hội đồng
này với anh và giữa tất cả những anh em tốt đẹp này. Tôi có đặc ân được gặp một vài...
Bây giờ, đây là phần kết thúc của buổi nhóm (như tôi biết), thật tốt, bây giờ tôi mong
đợi có thể bắt tay một vài trong những anh em tốt đẹp này và đến gặp họ, vì tôi mong
đợi trải qua vĩnh cửu với họ trong một - một miền đất tốt đẹp hơn.

3 Chỉ là một điều bé nhỏ, tôi hy vọng rằng sẽ không bị hiểu lầm. Tôi nghĩ không phải
là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đó là quà Chúa ban mà ngày hôm qua, tôi được một
người bạn tại đây tặng cho một món quà, một người bạn của tôi, Danny Henry. Đó là
một chàng trai... Ngày nọ trong Hội đồng các Thương gia Cơ-đốc tại California, tôi đang
có một buổi nhóm. Tôi đang nói rất mạnh về tình trạng của thời đại.

Tôi hy vọng mọi người hiểu rằng tôi có điều dữ ở trong lòng. Không phải thế. Chắc
chắn, anh em hiểu tôi không có ý nói theo cách đó. Song tôi chỉ nói những gì đến với tôi
để nói.

Rồi sau đó, chàng trai bé nhỏ này, một anh em Báp-tít, tôi nghĩ anh có họ hàng với
một ngôi sao điện ảnh. Anh đi xuống, choàng tay quanh tôi và nói, “Chúa ban phước cho
anh, Anh Branham. Tôi chỉ muốn dâng lời cầu nguyện.” Anh bắt đầu nói tiếng Pháp. Anh
chàng không biết một từ tiếng Pháp.

Có ai đó đứng lên, một kiểu người phụ nữ cao lớn, tôi tin bà từ Louisiana. Bà nói,
“Đó là tiếng Pháp.” Rồi có một người ở đằng kia nói, “Đó là tiếng Pháp.”

Họ viết ra xem đó là gì. Tôi có bản gốc tại đây. Rồi cũng có một thanh niên từ phía
sau đi lên (muốn xem những ghi chú), anh là thông dịch viên tiếng Pháp của Liên hiệp
Quốc: “Hoàn toàn chính xác là tiếng Pháp.”

4 Tôi muốn đọc lời ghi chú này. Đây là lời ghi chú gốc trong số đó, chính là từ người
thông dịch. Có lẽ tôi không có thể gọi tên anh chính xác: Le Doux, Victor Le Doux. Anh
mang dòng máu thuần Pháp. Nào, đây là Sứ điệp:
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Bởi vì ngươi đã chọn con đường hẹp, con đường gian khổ hơn, ngươi đã bước theo
sự lựa chọn của chính mình, ngươi đã có quyết định đúng và chính xác, đó là đường lối
của Ta. Bởi vì quyết định đúng lúc này, một phần Nước Trời lớn lao đang đợi ngươi.
Ngươi đã có một quyết định thật vinh hiển. Điều này tự nó sẽ ban cho và làm cho ứng
nghiệm chiến thắng vĩ đại trong Tình yêu Thiên Thượng.

Anh em biết không, thoạt tiên khi tôi nghe dân sự nói tiếng lạ, tôi không hề chỉ
trích gì cả (Hiểu không?), vì tôi thấy điều đó chân chính, nhưng tôi luôn luôn tự hỏi. Khi
điều đó xảy ra, biết sứ mạng theo sau nó là gì, tôi biết nó đến từ Đức Chúa Trời.

5 Rồi người anh của cậu bé đang ngồi tại đây (một luật sư thực sự nổi tiếng) đã trao
cho tôi món quà từ Danny. Danny vừa mới rời Đất Thánh. Anh đã nằm lên chỗ phần mộ
— đúng hơn là nơi Chúa Jêsus được đặt sau sự chết của Ngài. Khi anh làm như vậy, anh
kể anh đã nghĩ về tôi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên anh, anh đi đến đồi Sọ
nơi Sự Đóng đinh đã xảy ra, và lấy một mẫu đá. Anh trở về và làm cho tôi một cặp khuy
từ đá đó, tôi thực sự yêu quí chúng.

Dĩ nhiên Danny không biết điều này, song sáng nay trong lúc ra ngoài trong buổi
cầu nguyện, tôi nhìn xuống những chiếc khuy đó, mỗi một chiếc khuy, nếu anh em để ý,
có huyết loang và cũng có một lằn chạy thẳng qua mỗi khuy. Tại đây, trong Sứ điệp mà
anh đã ban phát từ Đức Chúa Trời về đường hẹp và chật, nó phù hợp một cách khít
khao. Tôi nghĩ hành động của anh thật tử tế, có lẽ sự trùng hợp ngẫu nhiên... Dĩ nhiên,
tôi cám ơn Danny. Anh hãy nói với cậu ấy, thưa anh, tôi thật biết ơn điều đó.

Có một điều kỳ lạ khác, sáng hôm ấy tôi có hỏi vợ tôi... Tôi mặc áo sơ-mi phải có
khuy trên đó, nàng nói, “Em quên mang các khuy của anh rồi.” Như vậy, Chúa đã sắm
sẵn một vài cái cho tôi.

6 Ồ, đó là một cuộc đời vinh hiển, phải không, thưa anh em? Cứ bước đi trong sự đơn
sơ của Tin lành, tuy nhiên trong sự đơn sơ đó, đó là điều vĩ đại nhất mà tôi đã biết. Tôi
biết không có gì cả về điều đó. Tin lành đã được làm cho đơn giản để tôi có một cơ hội đi
vào đó, tại đây bởi ân điển Đức Chúa Trời.

7 Chiều nay, tôi không muốn làm mất nhiều thì giờ bởi vì anh em sắp đi Nhà thờ tối
nay, tôi nghĩ tất cả quý vị, khách thăm viếng tại đây, nên nhìn xung quanh trên bục,
nhìn xem các Mục sư Truyền đạo, họ đều là... Họ sẽ rất vui mừng đón tiếp anh em tại
buổi nhóm thờ phượng đêm nay. Họ sẽ làm cho anh em vui. Chắc chắn, sáng nay, anh
em sẽ đến trường Chúa nhật nào đó trong thành phố. Trong lúc chúng ta đang có những
Hội đồng này (dành cho những Thương gia Tin lành Trọn vẹn), tôi nghĩ chúng ta nên
dành tất cả sự yểm trợ của chúng ta mà chúng ta có thể có những Hội thánh của mình,
vì đó là nơi những Thương gia của chúng ta hoạt động và đó là Nhà của Đức Chúa Trời.
Tôi hy vọng anh em sẽ thăm viếng một Hội thánh nào đó đêm nay.

Đêm mai, hôi đồng sẽ kết thúc. Tôi tin, tôi nghĩ họ sẽ loan báo diễn giả, người mà,
theo ý Chúa, tôi có mặt tại đây để nghe Sứ điệp của ông. Chúa ban phước mỗi người
trong anh em.

8 Tôi - tôi không tuyên bố là Thầy giảng. Tôi không có đủ học vấn để tự gọi mình là
Thầy giảng. Một Thầy giảng, khi anh em nói thế, họ mong đợi anh em có 2 bằng đại học,
tôi không có điều gì cả nhưng chỉ có một trành bắn đá nhỏ. Tôi cố gắng đi theo con cừu
đau ốm nếu có thể được, mang chúng trở về đồng cỏ của Cha.

Nếu tôi có phạm sai lầm, xin tha thứ cho tôi. Tôi không phải là thần học. Tôi không
chỉ trích những nhà thần học. Thần học thì tốt. Đó là những gì mà chúng ta cần. Song,
đôi khi, tôi chỉ trích tình trạng mà chúng ta ở trong. Điều đó không có nghĩa là bất kỳ cá
nhân nào. Đó chỉ là Sứ điệp. Tôi ước rằng đó không phải là của tôi để ban phát. Nó xé
tôi ra từng mảnh vì anh em biết mình cảm thấy thế nào.

Những con cái của chính anh em thế nào, anh em há chẳng không muốn quở trách,
mắng chúng điều gì đó? Tôi cũng là một người cha, tôi biết nó có nghĩa gì. Tôi - tôi tin
rằng anh em tha thứ cho tôi.

9 Tôi muốn anh em làm như thế này: Trong khi đang ngồi đây chiều hôm nay, tôi
muốn xin anh em một đặc ân. Chỉ có vài ghi chú nhỏ tại đây. Như tôi đã nói với anh em,
tôi phải viết những câu Kinh Thánh ra. Trước đây, tôi hầu như có thể trích Kinh Thánh
thuộc lòng nhưng bây giờ thì không. Tôi đã đi qua quá nhiều trận chiến gian khổ, tôi đã
già quá rồi. Song tôi tin rằng, anh em sẽ lắng nghe tôi một chút chiều nay, thực sự mở
lòng anh em và cố gắng hiểu những gì tôi đang đào sâu. Thế thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn —
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Đặc biệt là những Mục sư Truyền đạo của thành phố và những nơi khác. Tôi tin rằng quý
vị thực sự lắng nghe kỹ.

Bây giờ, anh em làm thế — đó là cách mà tôi thực hiện khi ăn bánh nhân ưa thích
nhất của mình: bánh nhân dâu tây. Thịt gà là món tôi ưa thích. Như vậy, khi tôi ăn một
miếng bánh dâu tây ngon và đụng phải một hạt, tôi không bỏ bánh mà chỉ vứt bỏ hạt đó
đi và tiếp tục ăn bánh. Khi ăn nhằm xương gà, tôi không vứt bỏ con gà đi, tôi chỉ vứt bỏ
cái xương.

Như vậy, ồ, nếu tôi nói điều gì đó mà anh em không đồng ý vào bất kỳ lúc nào, cứ
ném phần đó đi chứ? Song hãy xem nó thật là kỹ, chắc chắn là xương. Lúc ấy tôi cũng
có thể nói: Nếu đó là một hạt, hãy nhớ, nó mang lại sự sống mới. Vì vậy, hãy nhìn thật
kỹ, cầu xin Chúa ban phước.

10 Anh Carl Williams đã nói điều gì đó đêm nọ về việc dành thêm thời giờ để cầu
nguyện cho những người đau, điều đó rất là tốt. Tôi biết điều đó chắc hẳn tốt. Song,
chúng ta không có dự định tại đây cho điều đó: mang đến một đường dây cầu nguyện.
Tôi không biết Anh Oral hay anh em nào khác đã có những hàng cầu nguyện trong các
Hội đồng hay chưa. Tôi không biết. Tôi đã cố gắng điều đó 2 hay 3 lần song thường
thường, nếu là 1 đám đông giống như thế này, anh em sẽ phải phát ra những thẻ cầu
nguyện.  Đó không phải  là  đấu trường,  đó là  Nhà của Đức Chúa Trời.  Anh em hiểu
không? Đã được dâng cho điều đó. Họ xô đẩy nhau, nếu anh em có thẻ, anh em sắp họ
vào hàng cách trật tự.

Vì thế Billy hỏi tôi, “Con có thể đi phát thẻ không? Nhiều người đang yêu cầu con
phát thẻ cầu nguyện.”

Tôi đáp, “Không, Billy ạ. Chúng ta hãy để cho Thánh Linh làm những gì Ngài muốn
làm.” Anh em hiểu không? Hãy để cho Ngài gây dựng đức tin, họ thật sự được chữa lành
ngay nơi của mình.

Sự Chữa lành Thiên Thượng chỉ là một điều nhỏ trong Tin lành, anh em không bao
giờ có thể làm lớn lên đối với một điều nhỏ. Ai cũng biết điều đó. Song đó là một miếng
mồi thường được sử dụng để khiến cho dân sự tin vào Sự Hiện Diện siêu nhiên của Đức
Chúa Trời. Siêu nhiên là hiện tại, rồi bởi điều đó, nếu họ nhận ra Sự Hiện Diện của Ngài,
lúc đó họ được chữa lành, bởi tin bằng đức tin.

11 Bây giờ, tôi muốn đọc một vài câu từ Lời Chúa, Tân Ước, và rồi tôi muốn trích ra
một phân đoạn từ Tân Ước và chiều nay, giảng về một đề tài chỉ trong một thời gian
ngắn. Tôi không muốn giữ anh em quá lâu cho những buổi thờ phượng đêm nay, song
hãy ghi nhớ, tôi hy vọng tôi đã làm cho mình rõ ràng: chỉ chú ý một lát, nếu anh em
muốn.

Vậy, trước khi làm điều này, chúng ta hãy cúi đầu một lần nữa.

Anh em biết, chúng ta có thể hát thật nhiều. Chúng ta có thể hét lên quá nhiều cho
đến nỗi bị khản giọng. Chúng ta có thể hát hay la hét vào lúc không hợp nhưng có một
điều chúng ta không bao giờ sai lạc: Khi chúng ta cầu nguyện. “Ta muốn những người
nam giơ những bàn tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có chút
nghi ngờ hay...”

12 Lạy Cha, thật là đặc ân vĩ đại nhất mà một kẻ hay chết đã từng có là khép mắt
mình lại, mở lòng mình ra và nói chuyện với Cha. Chúng con biết rằng Ngài dủ nghe nếu
chúng con chỉ tin rằng Ngài nghe, vì Chúa Jêsus đã phán, “Nếu các ngươi nhân Danh Ta
cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho.” Điều đó dựa trên tình trạng chúng con không chút nghi
ngờ. Vì thế, Cha ôi, xin giúp đỡ chúng con chiều hôm nay tin rằng những lời thỉnh cầu
của chúng con sẽ được nhậm và nguyện xin không có một bóng dáng nghi ngờ ở bất cứ
nơi nào, song xin cho ứng nghiệm với những điều mà chúng con đang cầu xin. Lạy Chúa,
đó là, Chúa ôi, vì Danh lớn của Ngài được tôn vinh hôm nay bởi việc mang vào Vương
Quốc của Ngài mọi linh hồn đang đi lạc, hư mất, dưới ảnh hưởng âm thanh tiếng nói của
chúng con, hay là cuộn băng này sẽ đến được — Đi vào những xứ ngoại giáo khắp thế
giới.

Lạy Cha Thiên Thượng, con cầu xin sẽ không có một người yếu ớt giữa vòng chúng
con hôm nay. Khi buổi thờ phượng chấm dứt, nguyện xin Chúa là Đức Chúa Trời cứu mọi
linh hồn hư mất, chữa lành mọi thân thể đau ốm, đổ đầy tấm lòng con cái Ngài bằng sự
vui mừng. Đó là lý do chúng con có đức tin, Chúa ôi, để cầu xin trong Danh Chúa Jêsus
với Đức Chúa Trời, Cha của chúng con: Bởi vì Ngài đã hứa dủ nghe và đây là vì sự vinh
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hiển Ngài. A-men!

13 Trong sách Tin lành Giăng chương thứ 17, bắt đầu với câu 20, tôi muốn đọc để làm
chủ đề, tôi nghĩ đúng chỗ đó.

Con chẳng những vì họ cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ nhơn lời họ mà tin con
nữa.

Tôi nghĩ mình đã đọc không đúng chỗ. Vậy, xin tha lỗi trong một chút. Tôi đang tìm
lời cầu nguyện của Chúa Jêsus, hay đúng hơn là không phải lời cầu nguyện của Chúa
Jêsus, nhưng cho... Tôi có lẽ đã đánh dấu xuống đây sai phân đoạn Kinh Thánh. Nơi nào
Chúa Jêsus cầu nguyện, hay nói rằng như một người phụ nữ đang đau đớn lúc sinh con,
sinh con.

Có phải là Lu-ca hay Giăng? Câu đó ở chỗ nào, Jack? Giăng chương 16. Tôi nghĩ
đúng như vậy, song nó không thật có vẻ giống như thế. Giăng 16 [Người trên bục nói,
“Câu 21.” - Bt], câu 21. Chắc chắn câu 21. Chắc chắn, chúng ta có đây rồi. Giăng 16:21:

Để họ có thể...

14 Không, Anh Jack, vẫn sai. Tôi đã có Giăng chương 16 câu 21 song tôi vẫn bị sai.

Thế nào, có sự lẫn lộn trong quyển Kinh Thánh này. Vâng, thưa quí vị. Họ in bị sai.
Vâng, thưa quí vị. Quí vị biết gì không? Đó là sự thật hoàn toàn. Đây là bản Kinh thánh
mới nguyên. Tôi vừa mới có đây song nó lại bị in sai. [Anh Branham có quyển Kinh
thánh Scofield có những trang 1138-1139 dính vào nhau. Hãy nghe băng ghi ân 65-
0219 Hôm Nay Lời Kinh thánh Được Ứng Nghiệm. - Bt]

[Một Tổng Giám mục Công giáo, Rev. John S. Stanley, bước lên bục giảng và đưa
quyển Kinh thánh của ông cho Anh Branham, nói: “Cứ - cứ lấy hơi thong thả (just—just
draw a breath*)”... Có một lý do tại sao đã được thực hiện và anh biết điều đó. Đức
Chúa Trời sẽ tỏ cho anh vì sao chia xẻ điều này ra. Thật là tuyệt vời.“ - Bt] Đúng lắm. [”
Cứ dùng quyển Kinh thánh này của tôi, thưa Anh.“ - Bt]

Được rồi.  Cảm ơn ông. Cám ơn ông rất nhiều. Chương 16:21. Cám ơn ông rất
nhiều. Đúng thế.

Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn
người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ
đổi làm vui vẻ.

Người đàn bà, lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi, song khi đứa con đã lọt
lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sinh ra một người
trong thế gian.

Rất cám ơn người anh em của tôi. Tôi rất biết ơn điều đó. [Anh Branham trả lại
quyển Kinh thánh cho vị Tổng Giám mục. - Bt]

Chắc chắn đó là chỗ in trang bị sai trong Kinh thánh, tôi vừa mới tìm câu đó trong
quyển Kinh thánh Scofield của tôi, lấy ra câu này và đưa lên đây với câu đó chỉ cách đây
một vài phút. Vì vợ tôi đã tặng tôi quyển Kinh thánh này làm quà Giáng sinh.

15 Bây giờ, tôi muốn giảng chiều nay về đề tài mà tôi đã thông báo, “Cơn Đau Sinh
Nở”. Điều đó nghe thật không hay, song nó được chép trong Kinh Thánh.

Tôi tin rằng ở đây Chúa Jêsus đang giảng, như Ngài đã phán, “Các ngươi sẽ có sự
buồn rầu, nhưng sự buồn rầu của các ngươi sẽ đổi ra thành vui vẻ,” Ngài phán với những
môn đồ của Ngài tại đây, biết rằng sự sinh ra Cơ-đốc giáo đang hình thành.

Giờ đây, những vật cũ chết đi để những sự mới được sinh ra... Bất cứ sự gì để sinh
ra đều phải chịu đau đớn khốn khổ, và chắc chắn, họ sẽ trải qua cơn đau khốn khổ để đi
từ luật pháp vào ân điển.

Sự sinh ra tự nhiên bình thường làm hình bóng cho sự cho sự Sinh ra thuộc linh.
Tất cả những điều tự nhiên là điển hình của thuộc linh. Chúng ta tìm ra nếu chúng ta
nhìn ra tại đây trên nền đất và thấy một cây đang mọc. Nó đang tranh đấu vì sự sống.
Điều ấy để tỏ cho thấy có một cây nơi nào đó mà không chết, bởi vì nó đang kêu gào
cho điều gì đó.

Chúng ta thấy những con người, cho dẫu họ già, đau ốm như thế nào đi nữa, trong
điều kiện gì, họ đang kêu gào để sống bởi vì nó tỏ cho thấy có sự sống nơi nào đó nơi
chúng ta sống mãi mãi. Hãy để ý, thật là hoàn hảo.
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16 Bây giờ, trong 1 Giăng 5:8 (Tôi tin câu đó nếu tôi không lầm), có chép, “Vì có 3 làm
chứng trên trời: Cha, Lời và Đức Thánh Linh, 3 ấy là 1.” Có 3 làm chứng trên đất; đó là
nước, Huyết, và Thánh Linh, và 3 ấy hiệp một. Bây giờ, hãy để ý, 3 điều đầu tiên hiệp
làm 1, anh em không thể có Cha mà không có Con, anh em không thể có Con mà không
có Đức Thánh Linh. Nhưng anh em có thể có nước không có Huyết, và Huyết không có
Thánh Linh.

Tôi nghĩ trải qua các thời đại của chúng ta điều này được chứng minh là đúng.
Nước, Huyết, Thánh Linh: Sự xưng công nghĩa, sự thánh hoá, phép báp-têm bởi Đức
Thánh Linh. Điều đó là điển hình hay tiền điển hình, lấy từ sự sinh ra xác thịt.

Hãy nhìn khi người phụ nữ đang trong cơn đau sinh nở, điều đầu tiên xảy ra: Vỡ ối
(sự sinh xác thịt), điều thứ 2 là huyết, rồi đến sự sống: Nước, huyết, linh. Điều đó tạo
thành sự sinh tự nhiên, bình thường.

17 Cũng như vậy trong lĩnh vực thuộc linh. Đó là nước: Sự xưng công nghĩa bởi đức
tin, tin vào Đức Chúa Trời, tin nhận Ngài như là Chúa Cứu Thế của cá nhân mình, được
báp-têm, thứ 2 là sự thánh hoá của Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã tẩy sạch linh khỏi tất
cả những nhân tố thế gian, những thèm khát của thế gian, rồi Đức Thánh Linh đến, ban
cho sự sinh mới và đổ đầy bình đã được nên thánh đó.

Ví dụ, giống như thế này: Tôi đã nói với anh em những gì anh em không tin để qua
một bên và rồi lấy bánh cá nhân. Hãy chú ý. Giờ, một cái ly đang nằm ngoài sân của gà
kia. Không đơn thuần anh em chỉ nhặt ly đó lên, đặt nó trên bàn và đổ đầy với nước hay
sữa. Không phải. Nhặt nó lên là sự xưng công nghĩa. Rửa sạch là sự thánh hoá, bởi vì từ
Hy-lạp “Nên Thánh” là một từ ghép có nghĩa “được tẩy sạch và biệt riêng cho hầu việc”
(không phải trong sự hầu việc; mà cho sự hầu việc).“Thế thì khi đổ đầy rồi, nó được đặt
vào trong sự hầu việc.

18 Xin tha lỗi cho tôi về điều này, không phải làm tổn thương; đó là nơi anh em Hành
Hương Thánh, Na-xa-ren đã không bước lên vào Ngũ Tuần. Anh em được tẩy sạch bởi sự
thánh hoá, song khi anh em sẵn sàng để đặt vào sự thờ phượng bởi những ân tứ nói
tiếng lạ và những điều khác, anh em chối bỏ, rơi ngược trở lại trong rào bao quanh một
lần nữa. Đó là những gì đã xảy ra. Luôn luôn như thế.

Tôi không chỉ trích anh em song tôi muốn nói điều này ra khỏi lòng mình. Điều đó
đã làm nung đốt lòng tôi kể từ khi tôi có mặt tại đây. Nếu đó là ân điển của Carl, Demos,
dân sự và hết thảy anh em, tôi sẽ cố hết sức mình để giải cứu linh hồn mình khỏi điều
đó; Vậy thì tùy anh em.

Điều bình thường làm hình bóng cho điều thuộc linh.

Chúng ta tìm hiểu xem một bé sơ sinh được sinh ra đầy đủ thế nào... Khi đứa bé...
Thường thường, khi ối vỡ, anh em không phải làm gì nhiều lắm. Và khi xuất hiện máu,
anh em không phải làm gì nhiều. Nhưng để đem sự sống vào trong em bé sơ sinh, anh
em phải đập vào mông làm cho nó kêu thét lên. Đó là một... Giờ đây, dẫu không học
vấn gì, những anh em của tôi tại đây đã được huấn luyện thật kỹ lưỡng về điều đó, tôi
muốn lấy tự nhiên để làm hình bóng. Nó là như vậy. Đó là những gì đã xảy ra, cần phải
có một cú phát vào mông đích đáng để đem điều này đến cho họ.

19 Này nhé, anh em lắc em bé sơ sinh một chút. Có lẽ, anh em không phải phát vào
mông nó, song chỉ lắc mạnh nó một chút. Đôi khi, chính cái ý tưởng của nó được sinh ra
sẽ thực hiện điều đó. Vồ lấy và lắc mạnh nó. Nếu em bé không bắt đầu thở, đập nhẹ nó,
rồi chính nó sẽ kêu lên bằng thứ tiếng không biết nào đó, tôi nghĩ vậy... Em bé kêu lên
một tiếng.

Tôi nghĩ nếu giả sử em bé chết ngay khi sanh non, thì không có tiếng, không cảm
xúc, đó là một đứa bé chết.

Đó là vấn đề với Giáo hội ngày hôm nay, hệ thống. Chúng ta có quá nhiều đứa 'con
chết yểu' (stillborn). Đúng vậy. Họ cần một cú đập Tin lành (Anh em có hiểu không?) —
Để đánh thức họ, mang họ trở lại với chính mình, để Đức Chúa Trời có thể hà Hơi Sự
sống vào trong họ. Bây giờ, chúng ta nhận thấy điều ấy thật là thực. Đó là thần học thô
bạo, song dẫu sao đó là Lẽ Thật.

20 Vậy hãy để ý trong sự sinh hạ một hạt giống, hạt giống cũ phải chết đi trước khi
hạt giống mới có thể sinh ra. Vì thế cho nên, sự chết là rõ rành rành bất cứ lúc nào. Nó
thật là đau đớn, đau lòng. Sự sinh ra cũng giống vậy, bởi vì anh em đang mang sự sống
vào trong thế gian, và điều đó thật là—là đau đớn.



Cơn Đau Sinh Nở 6

Chúa Jêsus đã phán rằng Lời Ngài là Hạt Giống mà người gieo hạt đi ra để gieo. Giờ
đây, chúng ta đã làm quen với điều đó, tôi muốn giảng điều này như là một bài học
Trường Chúa nhật vì đây là ngày Chúa nhật.)Hãy lưu ý, thế thì Lời này là Hạt Giống.
Song, hãy nhớ, hạt giống chỉ mang đến một sự sống mới khi nó chết đi.

Đó là lý do vì sao thật khó cho những người Pha-ri-si đó để hiểu Chúa Jêsus Christ
của chúng ta, vì họ ở dưới luật pháp. Pháp luật là Lời Chúa trong hình thể hạt giống.
Song Lời đã trở nên xác thịt, thì không còn luật pháp nữa, nhưng là ân điển... Giờ đây,
ân điển và luật pháp không thể tồn tại cùng một lúc, bởi vì ân điển thật cao vời hơn luật
pháp, luật pháp thậm chí không có trong bức tranh. Do đó, thật khó cho những người
Pha-ri-si chết đi về luật pháp của họ để ân điển có thể được sinh ra. Song, nó phải chết.
2 luật không thể tồn tại cùng một lúc.

Không thể có một luật nói rằng anh em có thể chạy vượt đèn hiệu này, rồi một luật
khác nói rằng anh em không thể. Phải có một luật pháp một lúc. Có lẽ, có lúc, anh em
có thể chạy vượt qua nó; hãy cảnh giác. Song, lần này, đèn đỏ bật lên: Dừng lại. Như
vậy, không thể có 2 luật tồn tại cùng một lúc.

21 Chúng ta để ý luôn luôn... Suy nghĩ của tôi cho anh em lúc nầy, đó là phải chịu đau
đớn, đau lòng, không thoả mái. Hãy nhìn xem những người Pha-ri-si đã chết về luật
pháp như thế nào, qua cơn đau đớn, khốn cùng, lo lắng. Song phải như vậy.

Chúng ta nhận thấy cơn mưa ấy sanh ra hoa trái trên đất. Như một nhà thơ có nói,
“Nó đã được sinh ra trên những cánh đồng sấm sét, bầu trời vần vũ.” Song nếu chúng ta
không có sấm sét và bầu trời đầy bão tố đó, giọt nước mưa được lọc, bé nhỏ, bốc lên từ
biển cả, được lọc ra từ muối, nó sẽ không được sinh ra. Nó cần đến chớp, sấm sét, tiếng
nổ, sự ghê sợ, để làm sinh ra những giọt nước trên cánh hoa mềm mại. Nó cần đến sự
đau đớn để đem đến sự sinh ra. Nó phải chết đi. Cũng như những đám mây chết đi, mưa
được sinh ra, bởi vì mưa là một phần của đám mây đó. Cái này phải ngưng lại để cái kia
có thể tồn tại.

Giờ đây, vài anh em của tôi tại đây có khả năng, họ có thể cho anh em tất cả các
luật của những điều đó. Tôi không thể.

22 Chúng ta hãy đi qua một điều khác để có một bằng chứng nhỏ. Tôi nghĩ một trong
những bông hoa xinh đẹp nhất (mọi người có những ý kiến riêng của họ về chúng) mà
tôi đã từng thấy, trở lại miền đông, là hoa huệ trong ao của chúng ta. Có bao nhiêu anh
em đã thấy hoa huệ trong ao? Đối với tôi, không có gì giống như nó. Anh em có để ý hoa
huệ trong ao đó phải thế nào. Tôi nghĩ về những gì Chúa Jêsus đã phán, “Hãy xem hoa
huệ mọc lên thể nào: Nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; song ta phán cùng
các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một
hoa nào trong giống ấy.” Sự vinh quang và y phục của Sa-lô-môn, hết thảy chỉ là bề
ngoài, song hoa huệ trong vẻ đẹp của nó là sự sống làm cho nó xinh đẹp, không phải là
sự tô vẽ giả tạp nào đó.

Cũng giống như những người nữ của chúng ta, tôi nghĩ chị em không phải có tất cả
những màu xanh này, chị em biết đó, màu sơn ánh trên mắt, chị em biết nó giống như
thế, tất cả kiểu tóc uốn bền bồng đó, (tôi hiểu các thứ như vậy trộn lại), tất cả trên
gương mặt làm cho chị em xinh đẹp. Xinh đẹp ấy chỉ là phù phiếm. Nếu chị em thêm
Công vụ các Sứ đồ chương 2 và 4, một ít trong Giăng 3:16, các câu Kinh thánh đó sẽ
đánh bại bất kỳ mỹ phẩm nào mà Max Factor từng cố gắng áp đặt vào. Chồng của chị
em sẽ yêu thương chị em nhiều hơn, mọi người khác và tôi chắc chắn Đức Chúa Trời
cũng sẽ yêu chị em hơn.

23 Chúa đã phán, “Hãy xem hoa huệ mọc lên như thế nào, nhọc nhằn để tự lớn lên.”
Hoa huệ bé nhỏ trong ao này, hãy nhìn xem nó sinh ra từ đâu: Bụi đất, bùn, nước bùn,
nước dơ bẩn, tiến tới theo lối của qua tất cả những thứ đó (phần gien sự sống bé nhỏ
này), tự mình vươn lên từ đáy ao nơi những con ếch, các loài khác và mang chính mình
lên khỏi tất cả những thứ đó. Song khi nó đi vào sự hiện diện của mặt trời, nó được sinh
hạ. Hạt giống bé nhỏ nứt ra sự sống. Nó không thể làm được điều đó cho đến lúc nó đi
qua hết thảy tiến trình đó. Nó phải đi qua tiến trình đó, đó là những gì tạo nên nó, bởi vì
chính mặt trời đã kéo nó lên. Khi nó đã vượt lên trọn vẹn hết thảy những làn nước dơ
bẩn, bùn lầy và vân vân, lúc ấy, nó thật là hạnh phúc, nó chỉ ban ra sự sống một cách
nhưng không. Đó là một đời sống đẹp đẽ khi nó đi vào sự hiện diện của sự vật kéo nó
lên.

Tôi nghĩ đó là một kiểu mẫu đẹp đẽ của đời sống Cơ-đốc. Khi điều gì đó kéo anh em
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ra khỏi thế gian cho đến lúc, một ngày, anh em được sinh ra ngay vào trong Sự Hiện
Diện của Lời bởi Đức Thánh Linh, thật đẹp biết bao. Nếu anh em cố ngăn cản điều đó,
anh em sẽ giết chết nó.

24 Giống như một con gà nhỏ khi nó được sinh ra. Anh em biết, nếu từng để ý một
trong những chú gà bé nhỏ này, ngay trên đỉnh của cái mỏ nhỏ bé của nó (hay bất kỳ
loại chim gì được sinh từ trứng), là miếng vỏ trứng cũ đã chín muồi. Phần bên trong của
quả trứng phải bị rữa đi. Chú gà phải lấy chiếc mỏ nhỏ bé này, mổ tới, mổ lui cho đến
lúc nó phá vỡ miếng vỏ ra. Chúng ta gọi đó là “đục thủng” lối ra của nó ở miền dưới
Tentucky, nơi quê tôi: Xuyên thủng lối của mình ra. Người ta không bao giờ tìm được
một cách tốt hơn. Vì sao? Đó là cách mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Anh em cố giúp nó,
anh em sẽ giết nó. Lột miếng vỏ khỏi nó, nó sẽ chết. Xem đó, nó phải lao nhọc, đau
mình để nứt ra.

Đó là cách một người Cơ-đốc phải thực hiện. Không phải là có người nào bắt tay
anh em, dẫn anh em vào. Anh em phải nằm nơi đó cho đến lúc mình chết đi, tan ra, rồi
được sinh vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời sắm sẵn.
Anh em không phải đi vào bằng sách vở, bắt tay, tham gia, nhảy lên, nhảy xuống. Chỉ
đơn giản, anh em ra khỏi chiếc vỏ cũ. Để ý, không có cách nào tốt hơn người ta từng tìm
thấy.
25 Người ta không tìm được cách nào tốt hơn cho một bé sơ sinh để có được những gì
nó muốn ngoài ra cách mà Chúa sắm sẵn. Giờ đây, khi bé sơ sinh đó được sinh ra, anh
em có thể gắn một chiếc chuông dưới đây bên cạnh chiếc nôi bé nhỏ của nó, bảo, “Con
bé nhỏ của ta, ta là nhà Thần học trên con đường này... Ta đã đọc những quyển sách về
phương pháp nuôi nấng con thơ, ta nói với con, con là con trẻ hiện đại. Con đã được sinh
trong một ngôi nhà hiện đại bởi những bố mẹ hiện đại. Khi con đói hay cần mẹ hay ta,
cứ rung chiếc chuông nhỏ.” Cách đó sẽ không bao giờ thực hiện được. Cách duy nhất
đứa bé có thể lấy được những gì nó muốn là kêu lên để đòi. Đó là cách của Đức Chúa
Trời.

Đó là cách mà chúng ta có được những gì chúng ta muốn: Kêu lớn lên để đòi. Hãy
kêu lên. Đừng xấu hổ. Hãy nói, “Tôi đang đói khát Đức Chúa Trời.” Đừng để ý những gì
xung quanh, những Mục sư Truyền đạo hay Chấp sự. Dù thế nào đi nữa, phải kêu gào
lên. Nếu nhà Jones đang ngồi tại đó thì có gì khác đâu? Hãy kêu lớn lên. Đó là cách duy
nhất để có được — cho đến lúc anh em có sự giúp đỡ. Ngài đã giảng dạy điều đó khi
Ngài còn tại thế, anh em biết về quan án không công bình.
26 Một giọt sương nhỏ rơi xuống, tôi không biết công thức của nó là gì. Có lẽ, có một
nhà khoa học tại đây, song tôi chỉ sẽ nói theo cách tôi suy nghĩ. Nó có thể là một khối
không khí được làm đặc lại nào đó, hợp cùng nhau trong đêm tối, rồi nó rơi xuống đất.
Khi điều dó xảy ra, nó được sinh ra trong đêm. Song, vào buổi sáng, nó nằm tại đó, lạnh
lẽo và run rẩy trên tán cỏ nhỏ hay bám trên viền áo quần của anh em. Song, hãy để cho
mặt trời chiếu sáng ra một lần. Anh em có để ý nó hạnh phúc như thế nào không? Nó cứ
ánh lên và run rẩy. Vì sao? Nó biết rằng chính là ánh sáng mặt trời đó sẽ kéo nó trở lại
nơi khởi đầu.

Một người nam, người nữ được sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng giống
như vậy. Có điều gì về điều đó Khi Ánh Sáng lan tràn trên chúng ta, chúng ta hạnh phúc
bởi vì chúng ta biết mình sẽ quay về lại nơi của mình, từ lòng Đức Chúa Trời.

Điều đó có thể làm loé lên với niềm vui mừng khi ánh mặt trời rọi vào nó, dĩ nhiên,
nó biết nó sẽ đi về nơi xuất phát.

Những điều thô thiển bé nhỏ song chúng ta có thể cứ tiếp tục với điều đó, nhưng
chúng ta hãy tìm điều gì khác.

27 Chúng ta biết trước khi hạt giống mới có thể ra khỏi hạt giống cũ, hạt giống cũ phải
thối rữa đi hoàn toàn, không chỉ là chết, song thối rữa đi sau khi chết. Chúng ta biết
điều đó là thật.

Sự sinh ra mới cũng giống như vậy. Chúng ta không bao giờ quay trở lại, song
chúng ta phải đi về phía trước nơi anh em được tái sinh.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều—đúng hơn không
quá nhiều những sự sinh hạ mới chân chính, bởi vì hạt giống, có lẽ sẽ thông cảm với Lời
hay người, song họ không muốn thối rữa ra khỏi hệ thống cũ mà họ đang ở bên trong.
Họ không muốn ra khỏi đó. Họ muốn ở trong hệ thống cũ và tuyên bố sự sinh ra mới
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hay Sứ điệp thời đại.

Chúng ta đã tìm thấy điều đó theo Luther, Wesley, Ngũ Tuần và tất cả những thời
đại khác. Họ vẫn còn cố gắng bám vào hệ thống cũ và tuyên bố điều này, song thời đại
hệ thống cũ phải chết, thối rữa ra, để sinh ra hệ thống mới.

28 Hãy lưu ý, họ biết hệ thống cũ đã chết, song họ không muốn thối rữa ra khỏi nó.
Giờ đây, sự mục nát phải thực sự là điều cần làm. Khi người ta tuyên bố họ được Tái
sinh, song lời tuyên bố chỉ là dấu hiệu sinh ra. Sự rữa nát mang lại sự sinh ra mới. Anh
em phải thối rữa tan ra như chúng ta đã có trong tất cả những thời đại, qua thời của
Wesley và giống như vậy hết thảy.

Song điều đáng nói ở đây là, sau sự sinh mới, Wesley hay Luther xuất hiện với một
lời: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Ồ, người ấy không thể bám vào hệ thống cũ
nữa. Anh ta phải ra khỏi.

Rồi khi những người Calvin có Giáo hội Anh quốc giáo trong tình trạng như thế,
theo tín lý Calvin, cho đến lúc Đức Chúa Trời dấy lên tín lý Arminian của John Wesley. Hệ
thống cũ phải chết để hệ thống mới tiếp tục.

Khi thời đại của Wesley ngừng lại và tất cả những thời đại nhỏ, hay các phiến lá
sinh ra từ các cọng, tua trong thời đại của Wesley... Xem đó, khi Ngũ tuần xuất hiện với
sự phục hồi các ân tứ, họ phải ra khỏi Giáo hội Báp-tít, Trưởng lão, Hành hương Thánh,
Na-xa-ren, Giáo hội của Đấng Christ (được gọi như vậy), tất cả những điều đó, họ phải
ra khỏi đó, thối rữa từ đó, chấp nhận sự Sanh ra mới.

29 Người ta luôn gọi anh em là điên khùng, song giống như Phao-lô nói khi ông đã
mục nát khỏi những gì mà một thời ông thuộc về, ông nói, “Theo cách mà các ông gọi là
dị giáo, đó là cách mà tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi,” Xem đó, ông
đã tin nhận Sự Sống mới mà Cựu ước đã sinh ra cho Tân ước, ông phải chết dần chết
mòn khỏi Phần Cũ (chỉ làm cho nó thành một bóng) để...

Đó là nơi chúng ta đang ở bây giờ. Bây giờ, hãy cùng chịu với tôi song đó là ý tưởng
của tôi. Các giáo đường đã trở nên hệ thống cho đến nỗi nếu không thuộc vào hệ thống
nào thì không thể gia nhập được. Anh em phải có một tấm thẻ thông công hay loại giấy
căn cước gì đó. Bởi tin điều này, cánh cửa duy nhất tôi hầu như mở toang là những
Thương gia này. Hễ chừng nào họ không phải là một tổ chức, tôi có thể gia nhập với họ,
nhưng đến để mang Sứ điệp mà tôi cảm thấy trong lòng mình cho dân sự. Song nó đã
trở nên quá hệ thống. Tôi yêu anh em, những người Ngũ Tuần. Dẫu sao, Ngũ tuần không
phải  là  một tổ  chức.  Anh em chỉ  gọi  chính mình là  như vậy.  Ngũ tuần là  một kinh
nghiệm, không phải là một hệ phái.

Song, anh em thấy, điều thật là khó cho nhiều người, khi họ nhìn vào, tin điều đó,
thấy nó thật được nhận diện bởi Đức Chúa Trời trong Lời, thật khó để tan rữa ra khỏi
những gì anh em đã lâu nay ở trong. “Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ kiếm bữa ăn của tôi ở đâu?”

Đức Chúa Trời là bữa ăn của bạn. Đức Chúa Trời là điều mà anh em phải nắm giữ.
“Hãy tìm kiếm hết Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.” Tôi sẽ để nó nằm tại
nơi đó, anh em biết tôi đang nói về điều gì.

30 Những Tiên tri của Đức Chúa Trời đã bảo rằng chúng ta có một trời mới, đất mới.
Nếu anh em muốn câu Kinh Thánh cho điều đó, đó là Khải huyền 21:1. Tôi có thể trích
cho anh em. Tôi có câu đó ở đây.

Giăng nói: “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã
qua rồi, biển cũng không còn nữa.”

Nếu chúng ta có đất mới, đất cũ và đất mới không thể cùng tồn tại cùng một lúc —
Hay thế giới mới và thế giới cũ không tồn tại cùng một lúc. Không thể có 2 trật tự thế
giới cùng với nhau đồng thời. Vậy thì, để có được đất mới, đất cũ phải chết đi. Giờ đây,
nếu đất cũ phải chết đi, nó sẽ sinh ra những cơn đau đau sinh nở cho một đất mới.

31 Thế thì nếu một Bác sĩ đến khám một bệnh nhân đang đau đẻ, một trong những
việc mà vị Bác sĩ sẽ làm — tôi đang nói trong sự hiện diện của 2 hay 3 Bác sĩ giỏi có mặt
tại đây, những Bác sĩ Cơ-đốc. Tôi muốn hỏi quí vị điều này. Một trong những điều đầu
tiên mà Bác sĩ làm sau khi ông đã quan sát người đang trong cơn sinh nở. Ông sẽ tính
thời gian các cơn đau, chúng gần với nhau như thế nào. Lần sau đau kinh khủng hơn lần
trước, lần kế tiếp còn đau hơn nữa: đến gần với nhau. Đó là cách ông chẩn đoán trường
hợp: Bởi những con đau sinh nở.
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Ồ, nếu thế giới nếu phải cho sự sanh ra một thế giới mới, chúng ta hãy kiểm tra
một vài cơn đau sinh nở mà chúng ta đang có trên đất. Rồi chúng ta sẽ thấy trái đất hầu
như ở trong cơn đau sanh nở thế nào.

32 Đệ Nhất Thế Chiến đã tỏ cho thấy những cơn đau sinh nở vĩ đại. Nó đã tỏ cho thấy
một trong những cơn đau sinh nở đầu tiên của thế giới, bởi vì thời gian đó, chúng ta đã
làm ra bom, chúng ta đã có những khẩu súng máy hay hơi độc. Anh em còn nhớ — có
lẽ, nhiều người trong anh em không thể. Tôi lúc ấy chỉ là một cậu bé 8 tuổi, song tôi còn
nhớ người ta đã nói về các loại hơi clorin và mù tạt này, giống như vậy, nó trông như thế
nào lúc nó khởi đầu và họ nói nó sẽ đốt cháy cả trái đất. Nó sẽ giết hại mọi người. Ồ, nó
sẽ là một sự phá vỡ của điều đó, những cơn gió thổi ngang qua đất, mọi người sợ những
vũ khí hơi độc lớn đó đến chết như thế nào. Đất đã đi qua — Nó đã mang cơn đau sinh
nở đầu tiên.

Bây giờ, chúng ta thấy có Chiến tranh Thế giới II, Thế chiến Đấng Christ, những cơn
đau của đất còn lớn hơn, kinh khiếp hơn suốt, những cơn đau sinh nở. Đất gần như phải
tan đi trong thời kỳ bom hạt nhân vì nó sẽ tàn phá cả thành phố. Nó lớn hơn những cơn
đau của Thế chiến I về sự tàn phá mặt đất.

33 Giờ đây, đất biết rằng thì giờ khai hoa nở nhụy của mình đã cận kề. Đó là lý do đất
đang run rẩy, bối rối lúc này, vì có bom khinh khí và các hoả tiễn trên không trung có
thể phá huỷ cả thế giới. Một quốc gia sợ một quốc gia khác, cho dẫu nó nhỏ bé như thế
nào. Họ đã có những hoả tiễn đó mà họ tuyên bố là sẽ, dùng chỉ một trong những hoả
tiễn đó, có thể hướng dẫn bằng những vì sao và thả xuống bất kỳ nơi nào trên thế giới
họ muốn.

Như tôi nghe tin tức ngày nọ, Nga Sô tuyên bố rằng nó có thể phá huỷ quốc gia này
và ngăn không cho những bom hạt nhân và các thứ phá vỡ nước của họ. Chúng ta
không biết làm gì với điều đó. Mọi người đang có những lời tuyên bố này và như vậy.

Khoa học của con người đã đột nhập vào phòng thí nghiệm vĩ đại của Đức Chúa Trời
cho đến nỗi họ sẽ tự huỷ hoại chính mình. Đức Chúa Trời luôn để cho sự khôn ngoan huỷ
hoại chính mình.

Đức Chúa Trời để cho—luôn luôn để cho sự khôn ngoan hủy hoại chính nó. Đức
Chúa Trời không huỷ hoại điều gì. Con người tự tàn phá chính mình bởi sự khôn ngoan
như mình đã làm từ ban đầu, lấy sự khôn ngoan của Sa-tan — thay vì Lời Đức Chúa Trời.
Giờ đây, thế giới biết nó phải tan đi. Nó không thể chịu nổi.

34 Tôi tin, Nga Sô sẽ phá huỷ đất nước này ngày hôm nay nếu nghĩ rằng nó có thể phá
huỷ được và rồi tự duy trì mình. Bất kỳ quốc gia bé nhỏ nào đều có thể làm điều đó song
họ sợ bởi vì họ biết rằng thế giới này sẽ không chịu đựng nổi quĩ đạo của nó trong những
điều kiện như thế.

Do vậy, thế giới biết rằng những cơn đau sinh nở của nó thật là lớn đến nỗi nó phải
bị mất đi. Sẽ có một lần sinh mới cận kề.Tôi lấy làm biết ơn về điều đó. Tôi đã mỏi mệt
với thế giới này. Bất kỳ ai đều biết đây là nơi của sự chết và buồn phiền, tất cả những
loại bất đồng, vân vân. Tôi mừng vui anh em phải sanh ra. Tôi mừng vui rằng thì giờ đã
gần. Như Giăng đã nói ngày xưa, “Thật vậy, xin hãy đến, lạy Chúa Jêsus.”

35 Giờ đây, thế giới phải thối rữa, dĩ nhiên, như tôi đã nói, để mang lại sự sanh ra mới.
Hãy nhìn thế giới đã chết trong điều gì. Hỡi anh em của tôi, hãy lưu ý. Thế giới bị tan rữa
hoàn toàn. Nền chính trị và các hệ thống của nó cũng bị thối nát như vậy. Không còn
một chiếc xương lành mạnh nào trong hệ thống thế giới. Nền chính trị, nền chính trị tôn
giáo và bất kể là cái gì — Người ta bảo, “Tôi là người thuộc Đảng Dân chủ” “Tôi là người
thuộc Đảng Cộng hoà.” “Tôi là người Giám lý.” “Tôi là người Báp-tít.” Phải có điều gì đó
được  chết  đi.  Thế  giới  không  chịu  đựng  nổi.  Anh  em đặt  George  Washington  hay
Abraham Lincoln trong mỗi quận tại nước Mỹ nầy, nó vẫn không thể quay trở lại. Nó đã
nằm bên kia sự cứu chuộc.

Chỉ có một điều có thể giúp được thế giới, đó là sự đến của Đấng Sáng Tạo. A-men!

Thế gian biết mình phải ra đi. Nó ở trong cơn đau quặn thắt. Người ta không biết
làm điều gì. Người thì trông theo lối này, người trông theo lối kia, mọi thứ, người thì sợ
người khác, người thì đang cố gắng làm điều gì đó hay tàn phá điều này, điều này đang
cố gắng làm mâu thuẫn điều kia và phá hoại người khác, cho đến nỗi giờ đây, chúng
nằm trong bàn tay của những con người tội lỗi, có thể phá huỷ cả thế giới trong thời
gian 5 phút. Đúng không? Vì vậy thế giới biết nó không thể chịu đựng nổi. Người ta biết
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nó không thể chịu đựng. Thế giới biết điều đó sẽ xảy ra.

36 Vì Đức Chúa Trời đã phán vậy. “Cả trời và đất sẽ bị lửa thiêu hủy.” Đó sẽ là sự đổi
mới của toàn bộ sự việc để thế giới mới có thể được sinh ra. Đức Chúa Trời đã nói tiên tri
về điều đó.

Nó đã bị thối rữa trong tất cả những hệ thống của nó và nó phải theo cách đó để
tan rữa đi.

Đó là lý do tại sao - tôi nói nó run rẩy, đỏ mặt, bối rối, các trận động đất ở mọi nơi,
khắp miền duyên hải, những ngọn thuỷ triều tại Alaska, gây chấn động cả miền duyên
hải với những trận động đất và những điều người ta đang viết, “Chúng ta rời bỏ nó
không? Chúng ta rời bỏ nó không?” Xem đó, họ không biết làm gì. Không có vùng an
toàn nào trừ một Đấng, đó là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Chỉ có một
điều duy nhất là vùng an toàn, đó là Ngài; tất cả những ai ở bên ngoài nơi đó sẽ hư mất
chắc chắn như Đức Chúa Trời đã phán vậy.

37 Bây giờ, chúng ta hãy xem Quyển Sách của Bác sĩ (nếu thế giới đang ở trong tình
trạng này) và xem thử đây có phải là điều xảy ra khi đất mới được sinh ra hay không:
Ma-thi-ơ 24 trong Quyển Sách của Bác sĩ là Kinh Thánh, chúng ta hãy xem những gì
được nói tiên tri, những triệu chứng của nó là gì.

Vậy, nếu Bác sĩ biết được những triệu chứng sắp sinh đứa bé, ngay khoảng thời
gian em bé ra đời, Bác sĩ chuẩn bị mọi thứ vì ông biết thì giờ, tất cả những triệu chứng
tỏ cho thấy đứa bé sẽ được sinh ra. Ối vỡ, máu, rồi đứa bé ra đời; đó - đó là giờ đứa bé
chào đời. Vì thế ông sẵn sàng hết mọi việc cho điều đó.

Chúa Jêsus phán với chúng ta một cách chính xác những gì xảy ra ngay vào lúc
này. Ngài đã phán với chúng ta trong Ma-thi-ơ 24 rằng Hội Thánh, Hội Thánh thật, và
Giáo hội khác sẽ (Giáo hội xác thịt, Hội Thánh thuộc linh) sẽ thật gần gũi nhau (những
kẻ giả mạo) đến nỗi nó sẽ lừa dối chính kẻ được chọn nếu có thể được. Như trong thời
Nô-ê người ta đã ăn, uống, cưới gả, và tất cả những sự bại hoại này của thế gian chúng
ta đang nhìn thấy hôm nay, Kinh Thánh, Quyển Sách, Quyển Sách của Bác sĩ, đã phán
điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy, khi chúng ta thấy điều này xảy ra, chúng ta biết sự sinh nở
đang gần kề. Phải như vậy. Vâng, thưa quí vị. Chúng ta không phải chỉ nhìn một quốc
gia, nhưng thế giới.

38 Hiện nay, Y-sơ-ra-ên, thưa Hội Thánh, chúng ta hãy quay lại với nó trong vài phút
và có lẽ hãy đi tiếp trong 10 phút kế tiếp. Y-sơ-ra-ên đã có những cơn đau sinh nở mỗi
lần một Tiên tri đến trên đất. Nó mang những cơn đau sinh nở tại Sứ điệp của Tiên tri.
Nhưng Tiên tri đã làm gì? Tiên tri có Lời — và Y-sơ-ra-ên đã gieo ra quá nhiều sư hư hoại
và đã làm quá nhiều trật tự hệ thống trong sự tồn tại của mình, cho đến nỗi Tiên tri này
lay động nó khỏi nền tảng. Họ bị mọi người căm ghét. Vì thế cho nên, khi Đức Chúa Trời
sai đến một Tiên tri, chính Hội Thánh đi vào những cơn đau sinh nở, vì Tiên tri — Lời Đức
Chúa Trời chỉ đến với Tiên tri. Đó là Lời được phán cho ngày đó được tỏ bày bởi Tiên tri
của thời đại đó: Luôn luôn như vậy. Các Giáo hội đã xây thật nhiều hệ thống chung
quanh Lời cho đến khi Tiên tri làm chấn động nền tảng của nó khi người đến. Nó mang
những cơn đau sinh nở.

Đó là gì? “Hãy trở lại với Lời. Trở lại với Sự Sống.” Các hệ thống không có Sự Sống.
Chỉ có Lời Đức Chúa Trời có Sự Sống. Các hệ thống được xây dựng chung quanh nó,
song chúng không có Sự Sống. Chính là Lời ban cho Sự Sống. Sứ điệp của Người sẽ rung
chuyển dân sót trở lại với Lời. Một lúc nào đó, một nhóm nhỏ sẽ ra khỏi và tin, có lẽ
trong thời của Nô-ê chỉ có 8 người, nhưng dù thế nào đi nữa Đức Chúa Trời đã làm rung
chuyển dân sót lại và phá huỷ phần còn lại của nó. Nó phải bị rung chuyển.
39 Qua suốt các thời đại, Sứ điệp đã thực hiện điều đó cho đến lúc cuối cùng, Con Loài
Người đã được ban cho Hội thánh, Con Loài Người đó chính là Lời được trở nên xác thịt.
“Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt,
ngự giữa chúng ta.” Ngài đã chinh phục mọi ma quỷ, mọi quyền phép trên đất chống lại
Ngài chỉ bằng Lời của Cha. Mọi cám dỗ mà Sa-tan đem cho Ngài, Ngài đã quở trách Sa-
tan — không phải bởi Quyền Phép chính Ngài có, song bằng Lời Đức Chúa Trời. “Có lời
chép.” “Có lời chép.” “Có lời chép.” Vì Ngài là Lời.

Khi Sa-tan xông vào Ê-va, nàng không phải là Lời, vì thế đã thất bại. Khi nó chống
lại Môi-se, cũng giống như vậy. Song khi nó đụng vào Con của Đức Chúa Trời này, Ngài
có điện 10.000 vôn. Điện thế đó đã đánh rụng những chiếc lông khỏi mình nó. Lúc trở
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lại, Ngài phán: “Có Lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mọi lời
ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Đó là Con Loài Người đã trở nên xác thịt, Chính Lời đời đời
của Đức Chúa Trời được tỏ bày trong thân thể xác thịt tại đây trên đất để đại diện cho
Lời.

40 Đó là cách Ngài biết điều gì ở trong lòng họ. Đó là cách Ngài có thể nói cho Phi-líp
ông ở đâu, ông là ai. Ngài có thể bảo cho Si-môn Phi-e-rơ ông là ai; và Ngài đã nói
chuyện với người đàn bà bên giếng. Tại sao? Ngài là Lời. Đúng như vậy. Kinh Thánh đã
nói trong Hê-bơ-rơ chương 4: “Lời Đức Chúa Trời sắc, mạnh hơn gươm 2 lưỡi, thấu vào
tận hồn linh, cốt tuỷ, Đấng Xét đoán những tư tưởng và ý định trong lòng.”

Ồ, những thầy Pha-ri-si mù quáng đó không thể nhìn thấy được đó là Lời được bày
tỏ vì họ bị bao bọc trong chức Tế lễ và hệ thống, hệ thống cũ phải bỏ đi. Chính là Lời.
Những gì đã được tuyên hứa đã được làm ứng nghiệm. Do vậy, cái cũ phải chết đi nếu
Lời hứa được làm ứng nghiệm. Do vậy, cái cũ phải được chết đi nếu Lời hứa được ứng
nghiệm. Đó là vỏ trấu. Hạt giống tiếp tục.

Môi-se không thể mang đến Sứ điệp của Nô-ê. Chúa Jêsus cũng đã không thể mang
Sứ điệp của Nô-ê bởi vì đó là thời đại khác, hạt giống cũ là Sự Sống song nó phục vụ
mục đích của nó, đã chết đi và tiếp tục. Sự biến đổi từ cái cũ sang cái mới nơi Sự Sống
đang hiện diện, là điều làm cho dân sự lo lắng, điều làm cho họ lo lắng cho đến nay.

Chúng ta không xây một bức tường, giống như chúng ta khởi đầu ra ngoài với Sứ
điệp của Luther, đi ngay xuống một đường thẳng hay ngay vào Sứ điệp Ngũ tuần...
Chúng ta đang rẽ sang bước ngoặc. Chúng ta đang xây một toà nhà. Lời Đức Chúa Trời
là bản thiết kế. Bất kỳ ai cũng có thể chạy một đường thẳng, song phải cần đến thợ nề
rẽ góc. Cần phải có quyền phép của Đức Chúa Trời để làm điều đó. Cần phải có Đấng
được xức dầu từ trời được sai xuống để làm điều đó. Điều ấy có trong mỗi thời đại. Trong
thời đại của Tiên tri... Lời Chúa đến qua những Tiên tri, họ đã rẽ qua những góc đó, làm
nên những sự khác biệt ấy, song những người xây muốn xây một bức tường. Nó không
phải là bức tường chút nào; đó là một toà nhà, một toà nhà của Đức Chúa Trời.

41 Vậy thì, chúng ta cảm biết rằng đây là Lẽ thật, rằng các hệ thống bị thối nát trong
mỗi thời đại, mỗi một trong những hệ thống của họ phải thối rữa và chết đi cho đến lúc
nó sanh ra Hội thánh đó, từ trong mớ tan rữa đó xuất hiện Chính Lời. Lời Đức Chúa Trời
đến với Tiên tri. Lời không hề đến với Thầy Tế lễ.

Hãy lưu ý, khi Lời thực hiện như vậy, cuối cùng thì Lời đó được sinh ra đầy đủ tại
đây trong xác thịt con người. Sự trọn vẹn của thần tính Chúa về thuộc thể yên nghỉ trên
Ngài. Ngài chính là Lời. Ngài là sự đầy trọn vẹn của Lời.

Khi họ buộc tội Ngài tự xưng Chính Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là
Con Đức Chúa Trời, họ nói, “Ồ, ông tự xưng mình là Đức Chúa Trời.”

Ngài phán: “Nếu luật pháp gọi những kẻ được Lời Đức Chúa Trời phán đến là các
thần, và nếu Kinh thánh không thể bỏ được, thì Ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và
sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo Ta là nói lộng
ngôn?”

42 Đó là nơi sự đầy trọn của thần tính Chúa về mặt thuộc thể ngự trong Con Đức Chúa
Trời, Ngài là sự bày tỏ trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đó là những gì trong những cơn đau
sinh nở cuối cùng theo những Tiên tri. Tại sao? Chính họ đã chỉ ra Sự Trọn vẹn của Lời
đó. Rồi sau cùng, các hệ thống chết đi cho đến lúc Lời được làm nên xác thịt và ngự giữa
chúng ta.

Hãy quan sát điều đó đã được miêu tả sinh động như thế nào trong Gia-cốp. Hãy
xem điều đó đã được miêu tả sinh động trong Giô-sép như thế nào. Một cách chính xác.
Chàng được cha yêu thương, các anh thì căm ghét vô cớ. Chàng là người thiêng liêng, có
thể nói ra trước những sự việc và thông giải những giấc mơ. Chàng không thể khác hơn,
chàng được sinh ra như thế. Chàng được định trước như thế song lại bị những người anh
mình căm ghét, cuối cùng, họ đã bán chàng với 30 miếng bạc (gần như 30 miếng), song
chàng đã được dấy lên, ngồi bên phải của vua Ai-cập. Hãy nhìn vào chàng ở trong tù, có
quan dâng rượu và quan dâng bánh. Một người bị chết và một người được cứu.

Chúa Jêsus trên cây thập tự, ở 2 bên là một người bị hư mất, một người được cứu.
Một cách chính xác, lúc ấy, Ngài được nhắc lên tận Thiên đàng, ngồi trên Ngai của Đức
Chúa Trời. Khi Ngài ra đi lần nữa, sẽ có một tiếng đi trước, “Hãy quỳ xuống,” và mọi lưỡi
xưng ra.
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Khi Giô-sép rời ngai, vi hành, có tiếng kèn trỗi lên, mọi đầu gối phải quỳ xuống,
“Giô-sép đang đến.”

43 Vậy ngày nào đó, chiếc kèn vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ vang lên, những người chết
trong Đấng Christ sẽ sống lại, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống, mọi lưỡi sẽ xưng ra Lời này. Ồ,
Ngài đến sau điều gì? Ngài đến đây vì điều gì?

Hãy để ý, Lời trọn vẹn này đã được trở nên xác thịt trong những cơn đau sinh nở
của những Tiên tri, có tiếng kêu lớn, “Ngài đang đến, Ngài đang đến, Ngài đang đến.”

Lúc bấy giờ, đã không có các vị Tiên tri trong 400 năm theo lịch sử và Kinh Thánh:
từ Ma-la-chi đến Giăng. Họ chỉ có những nhà Thần học, các Thầy Tế lễ, Mục sư. Bây giờ,
tại đây, chúng ta có thể tưởng tượng không có Tiên tri thì hệ thống của nó hẳn phải ở
trong một tình trạng hư hoại như thế nào: 400 năm đã không có một Sứ điệp trực tiếp
LỜI CHÚA PHÁN VẬY từ Đức Chúa Trời. Do vậy, những Thầy Tế lễ, những Tiên tri đã lâm
vào một mớ lộn xộn kinh khủng. Nó bị thối nát.
44 Rồi Giăng, Ê-li được hứa trong Ma-la-chi chương 3, không phải 4, Ma-la-chi 3, bởi vì
Chúa Jêsus cũng nói như vậy trong Ma-thi-ơ chương thứ 11.

Khi “mắt chim ưng của Giăng đã bị mờ đi”, như tôi nghĩ “Những Thời đại Đầu tiên ”
của Pember bày tỏ, khi ông bảo: “Hãy đi hỏi xem Ngài có phải Đấng đó hay chúng ta
nên tìm một Đấng khác?”

Sau khi các môn đồ của Giăng trở về, Chúa Jêsus đã bảo họ ở lại buổi nhóm, quan
sát những gì xảy ra, “Hãy đi tỏ cho Giăng những điều này và phước cho người nào không
bị vấp phạm.”

Ngài quay lại nhìn những môn đồ của Ngài mà phán. Ngài bảo, “Các ngươi đi ra
xem điều gì khi các ngươi đi gặp Giăng?” “Có phải các ngươi thấy một người mặc y phục
tốt đẹp chăng? Ta phán cùng các ngươi, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền
vua. Các ngươi đi ra xem cây sậy bị gió rung chăng?”

Nói cách khác, mỗi nọc độc xảy đến đều làm cho con người rúng động. “Tôi bảo các
ông, nếu các ông đến và tham gia nhóm của chúng tôi, chúng tôi có thể cung lương các
ông tốt hơn,” không phải Giăng. “Nếu các ông không giảng chống lại điều này, điều kia,
ồ các ông có thể tham gia nhóm của chúng tôi,” không phải Giăng.

Ngài phán, “Các ngươi đi ra thấy gì? Một Tiên tri? Ta nói cùng các ngươi, còn hơn là
một Tiên tri. Vì nếu anh em có thể nhận điều đó, đây chính là người đã được Tiên tri nói
về trong Ma-la-chi 4, ”Ta sẽ sai Sứ giả của Ta trước mặt Ta để dọn đường.“ Ma-la-chi 3:
1 .

Không phải Ma-la-chĩ chút nào. Đó là sự khác nhau. Bởi vì Ê-li đến, thế gian sẽ bị
thiêu hủy lập tức, người công bình sẽ bước ra trên những đống tro của kẻ gian ác.

45 Lưu ý, Sứ điệp của ông không hề làm họ xao động nhiều lắm khỏi giấc ngủ Giáo
hội. Họ chỉ nói, “Có một kẻ điên khùng ở dưới đó, làm ngơ đi... tự gọi mình là điên
khùng. Cố dìm nhiều người xuống nước. Ồ, chẳng có gì với lão già đó cả. Ồ, thậm chí lão
không mặc loại quần áo thích hợp. Lão chỉ có da cừu bao quanh người. Ồ, Lão nghèo
như gà tây của Gióp. Ồ, Lão từ viện nào ra vậy? Thẻ thông công nào? Chúng ta thậm chí
không hợp tác trong những buổi nhóm của lão. Ồ, cứ để kẻ ấy ở dưới dó và chết đói.”
Hiểu không? Thế giới đã không thay đổi gì nhiều, cả những hệ thống của nó. “Song,
chúng ta hãy để lão dưới ấy. Lão không có...”

Anh em biết tại sao người như vậy không? Hãy nhớ, cha người là Thầy Tế lễ. Song,
anh em có biết tại sao người không đi theo con đường của cha mình, phong tục những
người con phải làm trong những ngày đó? Vì người có một Sứ điệp thật là lớn lao. Người
được giới thiệu về Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ], Đức Thánh Linh đã phán như vậy.
Những người còn lại ít ỏi đã được mang trở lại bởi Sứ điệp của Gáp-ri-ên dưới ấy biết sẽ
xảy ra như vậy. Vì thế chúng tôi được kể lại khoảng 9 tuổi, người đã đi vào đồng vắng
sau khi mất cha, mất mẹ, vì người phải nghe một cách chính xác.

Vì trong toà nhà thần học lớn đó, họ nói, “Bây giờ, tôi biết ông được cho là người
tuyên bố về Đấng Mê-si. Ê-sai nói ông sẽ đến, do vậy, ông là Tiếng Nói đó. Vậy thì, liệu
ông có nghĩ rằng Anh Jones tại đây đáp ứng điều đó một cách chính xác chứ?” Ông sẽ dễ
dàng bị thuyết phục.

Song ông chưa hề học điều gì thuộc về hệ thống của họ. Sứ điệp của ông quá quan
trọng. Ông đi ra, ở lại trong đồng vắng.
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46 Để ý, Sứ điệp của ông không giống như những nhà thần học. Ông dùng những hình
bóng. Ông nói, “Các ngươi là dòng dõi rắn lục,” gọi những Giáo sĩ kia là hệ thống rắn lục.
Một trong những thứ xấu xa ông tìm thấy trong đồng vắng là rắn lục. Ông nghĩ, “Đó là
sự so sánh tốt nhất mà tôi biết. Các ngươi là dòng dõi rắn lục, ai đã cảnh cáo các ngươi
khỏi cơn thịnh nộ sẽ đến? Đừng bắt đầu nói, 'Chúng tôi thuộc về điều này, điều đó,' bởi
vì Đức Chúa Trời có thể khiến cho những hòn đá này dấy lên thành những con cái của
Áp-ra-ham.”: Những hòn đá này, những gì ông đã tìm trong đồng vắng và bên bờ suối.

“Cũng vậy cái rìu,” thứ ông đã sử dụng trong đồng vắng, “đã được đặt kề rễ cây”,
thứ ông đã thấy trong đồng vắng. Mọi cây không sinh ra những hoa trái tốt (Ông biết nơi
mình lấy củi đốt.) bị chặt xuống, ném vào lửa.“ — Nó được làm củi chụm. Hãy xem, Sứ
điệp của ông không giống một Giáo sĩ chút nào. Đó là theo bản chất trong đồng vắng.

Song ông có Sứ điệp để loan báo và có đức tin trong Sứ điệp của mình khi nói,
“Đấng Mê-si đó sẽ đến, Ngài sẽ không ở tại đây giữa vòng các ngươi bây giờ. Ta nói
cùng các ngươi, có một Đấng đứng giữa các ngươi mà các ngươi không biết, ta không
xứng đáng cởi dây giày Ngài. Ngài sẽ báp-têm các ngươi bằng Đức Thánh Linh và Lửa.”

“Ngài là ai, Giăng?”

“Tôi không biết.”

47 Nhưng một ngày kia, có một Người trẻ đi xuống dòng sông, một Người trông bình
thường, giống như... Giăng Báp-tít đang đứng tại đó, vị Tiên tri được ban phước, ông
nhìn ngang qua sông Giô-đanh, và nói:

“Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.”

“Giăng, làm sao ông biết được?”

“Đức Chúa Trời đã bảo ta trong đồng vắng đi làm phép báp-têm bằng nước, có
phán, ”Trên Đấng đó, ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống, Ngài là Đấng sẽ làm báp-
têm bằng Đức Thánh Linh.“

Sứ điệp của ông không thể đến từ quan điểm thần học hay hệ thống tín điều nào đó
do con người tạo nên. Nó phải đến một cách trực tiếp từ Đức Chúa Trời.

Ồ, Sứ điệp của ông không lay động họ nhiều lắm. Họ nghĩ, “À, ông ta nói đã thấy
điều đó. Ta nghi ngờ rất nhiều. Ta không thấy gì cả... Ta không thấy gì về điều đó cả.”
Các Thầy Tế lễ và họ nói.

Song ông đã thấy điều đó, bây giờ, chúng ta biết ông đã thấy điều đó. Chắc chắn
ông đã thấy. Song anh em có để ý nó mang lại điều gì không?

Nó không hề khuấy động họ ra khỏi giấc ngủ.

48 Nhưng nó khuấy động dân sót lại, những người có Sự Sống bên trong, một vài
trong số tất cả những người chờ đợi Chúa đến. An-ne ở trong Đền thờ, một nữ Tiên tri
mù lòa hầu việc Chúa bằng những lời cầu nguyện, rồi một ngày kia bà được đầy dẫy Đức
Thánh Linh.

Si-mê-ôn đã nói tiên tri (một người tuổi đã cao), “Đức Thánh Linh bảo ta rằng ta sẽ
không thấy sự chết cho đến khi ta thấy Đấng Christ của Chúa.”

Anh em biết là một vài Thầy Tế lễ nói, “Ông già tội nghiệp, ông ta hơi chướng một
chút, gần đất xa trời rồi. Ồ, cứ mặc kệ lão. Ông ta đáng trọng, cao tuổi, nhưng hầu
như...”

Song anh em thấy, ông có điều gì? Đức Thánh Linh đã khải thị cho ông.

Điều đó cũng giống như vậy được tỏ bày cho anh em chiều hôm nay. Đức Thánh
Linh đã mang anh em đến đây vì lý do nào đó. Với một số... Đức Thánh Linh... Hãy nhìn
những Linh mục, Mục sư Truyền đạo ở đây từ Giáo hội Giám Lý, Báp-tít, Công giáo, và
hết thảy. Họ được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Thì giờ là đây cho đến lúc Đức Thánh
Linh hành động trên họ, họ đang tìm kiếm điều đó, đang đói khát.

49 Ngày đó, họ chưa có ti-vi. Cám ơn Chúa.

Họ đang ở dưới đó trên sườn đồi Giu-đê. Có một Con Trẻ được sinh ra, một vì sao
xuất hiện, đại loại như vậy.

Song, sau 8 ngày, mẹ đã mang Con Trẻ vào, được bọc bằng khăn. Họ không có gì
che cho Con Trẻ. Tôi có được kể đó là miếng giẻ nhỏ xé từ ách bò. Giô-sép đã đến đây
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và họ đang đến với Con Trẻ này.

Tôi tưởng tượng những người mẹ đứng lùi lại một khoảng với những đứa bé của họ,
các khâu, kim, chỉ và mọi thứ. Họ bảo, “Nhìn kìa. Thấy không? Bà ta đấy. Bà ta mang
thai với người đàn ông ấy và đến đây, hãy tránh xa bà ta. Giữ khoảng cách với bà ta.”
Họ vẫn còn nghĩ giống như vậy.

Song Mary, với Hài Nhi đó trong tay mình, đã không làm cho họ nghĩ khác đi chút
nào. Nàng biết Con Ấy của Ai.

50 Giống vậy, mỗi tín đồ tin nhận Lời Đức Chúa Trời vào lòng mình. Tôi không quan
tâm các hệ thống nói gì, anh em biết nó là gì. Đó là Lời hứa của Đức Chúa Trời, điều đó
được khải thị cho anh em bởi Đức Thánh Linh khi anh em được che phủ với quyền phép
của Ngài. Anh em biết nó nằm ở đâu. Không ai có quyền rao giảng Tin lành cho đến lúc
người đó gặp Chúa ở phía sau đồng vắng trong Bụi Gai Cháy đó, nơi không có một hệ
thống truyền giáo nào trên thế giới giải thích sai lạc cho anh em. Anh em có mặt tại đó,
nó xảy đến với anh em. Tôi không quan tâm những gì những hệ thống nói. Anh em là
người làm chứng. Ha-lê-lu-gia! Tôi cảm thấy giống như ông lão da màu đó mà tôi đã nói.
Tôi không có phòng ở trên đây bây giờ. Vào lúc này, tôi cảm thấy rất tin kính khi nghĩ
điều ấy là đúng: Chính Đức Chúa Trời khải thị cho anh em.

51 Si-mê-ôn có Lời hứa, đặt trên sự suy nghĩ của ông sáng hôm đó. Ồ, tôi đoán có lẽ
có nhiều trăm em bé được mang vào mỗi buổi sáng, có khoảng 2 triệu rưỡi người Do-
thái trong quốc gia, nhiều con trẻ được sinh ra, cứ mỗi 8 ngày, mẹ phải đến dâng con
trẻ để làm thanh sạch. Bấy giờ, Si-mê-ôn cũng đến ngồi tại đó, anh em biết, có thể đọc
sách Ê-sai. Tôi không biết. Nhưng đột nhiên...

Giờ đây, nếu Đức Thánh Linh có một Lời hứa với anh em, Đức Thánh Linh phải giữ
Lời hứa đó. Nếu đó thật sự là Đức Chúa Trời, Ngài... Nếu Ngài...

Nếu một người đến, nói một điều nào đó, Đức Chúa Trời không hổ trợ, không phải
là Kinh Thánh từ đầu, hãy quên điều đó. Nếu người nói nó là vậy, Chúa vẫn không hỗ
trợ, nó vẫn sai trật.

Bởi vì Chúa thông giải Sứ điệp của Ngài. Ngài là Đấng Thông Giải của chính Ngài.
Những gì Ngài phán ứng nghiệm, thế thì Chúa phán hãy nghe Ngài vì đó là Lẽ thật. Đó là
Lẽ thật duy nhất. Nếu Ngài phán điều đó xảy ra, nó sẽ xảy ra, hãy nói điều đó. Mỗi lần
nó phải là Lẽ thật một cách chính xác bởi vì Chúa không nói dối.

52 Thế thì ở đây Si-mê-ôn đang ngồi tại đó, chịu sự bắt bớ này. Ông là dân sót lại.
Ông đã nghe Giăng. Chỉ có một nhóm nhỏ những người còn sót lại trong ngày đó. Tại
đây, ông đang ngồi nghe quyển Kinh Thánh này và biết — tôi có ý nói ông biết rằng
Giăng sắp đến vì ông là một phần của dân sót lại; Lời đã được khải thị cho ông. Lập tức,
khi Con Trẻ vào trong Đền thờ, lúc ấy bổn phận của Đức Thánh Linh là khải thị rằng Con
Trẻ có mặt tại đó. Vì vậy, ông được Thánh Linh cảm động, ra khỏi căn phòng nghiên cứu
bé nhỏ, đi xuống qua phòng lớn, sát hàng những người phụ nữ đó, đi dọc theo hàng
những người phụ nữ đó, cho đến lúc đến nơi Con Trẻ, chỗ mà họ tránh xa, nhấc Con Trẻ
trong tay mình, nói, “Lạy Chúa, xin để cho đầy tớ của Ngài ra đi trong bình an vì mắt
của tôi đã nhìn thấy Sự Cứu Rỗi của Ngài.”

Lúc ấy, một người được lựa chọn bé nhỏ vào ngày đó là nữ Tiên tri An-ne. Bà đang
ngồi tại đó, trong một góc, bà được Thánh Linh dẫn dắt, giữa vòng những người nữ, đám
đông dân sự bên trong và bên ngoài Đền thờ. Cho đến lúc bà đến ngay nơi Con Trẻ,
Đấng Christ.

Nếu Thánh Linh có thể dẫn người nữ đó đến với Ngài, thế còn nhóm Ngũ tuần được
cho là có tầm nhìn thì sao. Tôi không đi xa hơn nữa, anh em đã biết từ đó diễn biến thế
nào rồi. Hãy lưu ý, ồ, Giáo hội đó hẳn lại ở trong một mớ rối tung kinh khiếp như thế
nào... Chắc chắn vào ngày đó phải như vậy. Song như tôi đã nói, điều đó làm rung
chuyển những người còn sót lại ít ỏi.

53 Bây giờ, chúng ta hãy trung thực. Nếu chúng ta thấy Giáo hội trong tình trạng đó
ngày hôm nay, há chúng ta lại đến với thời ấy một lần nữa sao? Bây giờ, anh em nhìn
vào những điều được hứa trong Kinh Thánh sẽ xảy ra trong Hội thánh vào thời đại này.
Chúng ta thấy những gì đang xảy ra trên thế giới và nó đang ở hồi kết cuộc. Bây giờ,
chúng ta hãy nhìn vào Hội Thánh.

Hội Thánh đã có những cơn đau sinh nở dưới thời Luther. Bây giờ, chúng ta biết có
7 thời kỳ Hội thánh và 7 Sứ giả cho những thời kỳ đó theo sách Khải huyền. Khi Luther



Cơn Đau Sinh Nở 15

xuất hiện, chắc chắn, nó sẽ đặt Hội thánh vào trong cơn đau sinh nở, điều ấy mang đến
Luther. Đúng vậy.

Sau đó, nó lại gặp rắc rối, vì vậy xuất hiện một Wesley. Đúng thế. Lại sinh ra lần
nữa, Ngũ tuần.

Mỗi một trong những Sứ giả của thời đại mình làm rung chuyển — trở lại với Lời Sứ
điệp của Thời đại, Sứ điệp của... Theo Lời Kinh thánh... Tôi đã có điều đó, lấy ra từ
những lời chép trong 4 chương đầu tiên của Sách Khải Huyền. Hãy đọc nó, ngay khi
được in ra, nó chứng minh một cách chắc chắn Sứ điệp của Luther là gì: Sự xưng công
nghĩa... Sự thánh hoá nằm trong tiến trình kế tiếp sự sinh ra xác thịt, rồi đến phong trào
Ngũ tuần. Chính xác.
54 Lưu ý, mỗi thời đại làm rung chuyển Hội Thánh và đem đến những cơn đau sinh nở.
Nhưng họ đã làm gì? Sau khi những cơn đau sinh nở đến, thay vì tiếp tục đi với Lời, họ
lại tập hợp một nhóm người lại giống như nhóm đầu tiên đã làm. Chính xác như vậy.
Ngay sau sự rung chuyển của những Sứ đồ, lúc ấy, chúng ta nhận thấy Hội Thánh lại
xuất hiện. Rồi chúng ta nhận thấy nhiều Hội thánh khác cũng xuất hiện nữa. A-ga-buýt
và nhiều nhà Cải chánh vĩ đại trở lại thuở ban đầu. Mỗi thời đại đã thực hiện (như anh
em đã học trong Giáo hội nghị Tiền Nicaea, Các Bậc Tiền bối của Nicaea, tất cả những
người đó, anh em tìm thấy tất cả ở tại đó) mỗi thời đại được rung chuyển mỗi lần một
Sứ giả xuất hiện với LỜI CHÚA PHÁN VẬY.

Giờ đây, nó đang ở trong giai đoạn tệ nhất, theo Lời Kinh thánh, chưa hề có trước
đây. Chúng ta đang ở trong thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, một thời đại Giáo hội giàu có
song mù loà mà không biết.

Không có chỗ nào trong Kinh thánh Đấng Christ bị đặt ra ngoài Giáo hội ngoài Thời
đại Lao-đi-xê. Nó ở trong giai đoạn tồi tệ nhất; nó ở trong sự hư hoại chưa từng có. Họ
nói, “Ta là nữ hoàng, không cần gì nữa.”

“Mà không biết mình bị loã lồ, khốn khổ, mù loà, nghèo ngặt.” Vâng, thưa quí vị.
Ngài phán, “Ta khuyên ngươi, hãy đến mua thuốc xức mắt của Ta để Ta có thể mở mắt
các ngươi.” Điều đó là chắc chắn, thuốc xức mắt của Chúa sẽ chắc chắn mang Ánh Sáng
đến cho Giáo hội nếu họ muốn mở mắt với những gì Chúa phán.

55 Bây giờ để ý nhanh lên. Họ đang ở trong giai đoạn đó. Một cách chắc chắn chúng ta
đang ở trong thời đại Hội thánh Lao-đi-xê.

Sứ giả của họ đã được hứa trong Ma-la-chi chương 4. Ông đã được hứa thực hiện
điều đó. Sứ điệp là mang lại Lời — Mang dân sự trở lại với Lời. Họ được giải cứu trong
một lần sinh mới — theo Ma-la-chi 4.

Có 2 hệ thống đang hoạt động trong thế giới Giáo hội ngày hôm nay. Nào, hãy lắng
nghe thật kỹ. Bây giờ, tôi muốn xem thử anh em sẽ nói “A-men!” về điều này không?
(Tôi sẽ lấy điều này khỏi vai tôi và rồi tôi để nó lên) Tất cả chúng ta biết điều đó, rằng
Lời Đức Chúa Trời và hệ thống hệ phái. Có 2 hệ thống đang hoạt động. Cũng giống như
chúng là Gia-cốp và Ê-sau, một người theo Thánh Linh, người kia theo xác thịt. Điều đó
là gì? Ê-sau và Gia-cốp đang tranh chiến trong lòng mẹ thậm chí cho đến lúc họ được
sinh ra. Các hệ phái và Lời cũng đanh tranh chiến nhau như vậy kể từ khi Luther mang
đến cuộc Cải chánh đầu tiên này. Tôi hy vọng điều đó khá đơn giản để anh em có thể
hiểu được.

Những người này, nếu họ có thể chọn ra điều này, đi ra với điều đó, họ có thể tạo
nên nhiều ý nghĩa hơn đối với điều đó để mang nó đến một nơi... Tôi chỉ muốn đặt hạt
giống này, tôi hy vọng họ sẽ khiến cho nó sinh ra Sự sống. Hãy lưu ý.

56 Nó luôn luôn như thế. Đó là lý do Hội Thánh mang những cơn đau sinh nở vì có một
sự tranh chiến bên trong.

Có một Ê-sau, chỉ là con người của thế gian, rất sùng đạo, ồ, anh ta được lắm, tốt,
sạch sẽ, đạo đức như tôi biết; nhưng anh ta không biết gì về quyền trưởng nam. Anh ta
được sinh ra theo cách đó, được hình thành theo cách đó.

Gia-cốp, tôi không quan tâm người là gì, song người muốn có quyền trưởng nam
đó. Người là con người thuộc linh.

Cả 2 đều ở trong lòng Hội Thánh ngày nay. Có một hệ thống lớn đang cố gắng hình
thành gọi là Hội đồng Giáo hội thế Giới. Từ trong lòng Hội thánh sinh ra 2 con. Anh em
cứ đánh dấu lời của tôi.
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Lời phải giải cứu Hội Thánh Nàng Dâu Lời. Hội Thánh phải được giải cứu ra khỏi để
làm một Nàng Dâu cho Đấng Christ. Những người đã rơi vào giấc ngủ trong tất cả những
thời đại sẽ tạo nên Nàng Dâu đó đi ra trên Lời. Giống như từ chân anh em lên đầu mình.
Nàng trở nên to lớn hơn và anh em phải có nhiều hơn, giống như vậy. Khi thân thể lớn
lên, Thân Thể của Đấng Christ cũng lớn lên như vậy. Rồi cuối cùng, Đầu sẽ xuất hiện;
Đầu của nó sẽ xuất hiện.
57 Nếu chúng ta để ý, bởi vì, hết thảy đều được kết nối với Đầu, Đầu thực hiện xoay,
kéo. Song những hệ thống này sẽ lớn lên ra khỏi điều đó, bởi vì đó là hệ thống, nó
không thể sinh ra được... Một cây cỏ gai không thể sinh ra một bó lúa mì. Song, cả hai
đều ở trong một cánh đồng, được tưới bởi cùng một thứ nước, rọi bởi cùng ánh sáng mặt
trời. Một là Lời, một không phải là Lời. Họ đang tranh chiến. Họ đã đang tranh chiến kể
từ cuộc Cải chánh đầu tiên, họ vẫn còn đang tranh chiến.

Vậy thì, tôi không phải đi xa thêm về điều đó, phải không? Chắc chắn, anh em biết,
tôi đang nói về điều gì. Chúng ta đang ở đấy. Đấy là hệ thống của anh em. Anh em đang
ở trong hệ thống nào?

Hãy tưởng tượng. Nếu anh em muốn sống lại những ngày nọ dưới cú xóc của những
Tiên tri của Đức Chúa Trời và Lời sinh ra, anh em muốn trở lại bên nào?

Ồ, anh em cũng có cùng sự lựa chọn hôm nay. Hội Thánh đang định sinh ra Lời
hoàn hảo trở lại đó, Lời đang đến cho Nàng Dâu Lời. Như người nữ là một phần của
người nam, vậy Hội Thánh sẽ phải là một Hội Thánh ở với Lời, mỗi Lời của Kinh thánh,
không phải là những hệ thống, giáo điều, không được thêm điều gì vào đó. Đó sẽ phải là
Lời trinh nguyên, thanh khiết và không ngoại tình. Đúng vậy.

58 Dưới thời  ánh sáng của Luther khi  Hội  Thánh tách ra, trải  qua những cơn đau,
Luther đã nổ lực... một trong những cơn đau của nó, nhưng ông xuất hiện, “Người công
bình sẽ sống bởi đức tin. Đây không phải là sự thông công.”

Chúng ta nhận thấy rằng dưới thời John Wesley, Hội Thánh lại trải qua những cơn
đau một lần nữa. nhưng có Wesley được sinh ra. Song ông đã làm gì? Đi trở lại giống
như người mẹ đã làm.

Rồi dưới thời Ngũ tuần, cha mẹ của anh em đã đi ra khỏi và căm ghét nó. Họ đi
xuống đường, mẹ của anh em, không mang vớ, đập trên hộp thiếc cũ, nói về phép báp-
têm bởi Đức Thánh Linh. Họ đã nằm trên những góc phố, những đường mòn, bị bỏ trong
ngục suốt đêm. Còn chúng ta quá nghi thức và đi vào lại ngay tổ chức, làm cho chính
mình chúng ta bị vấy bùn giống vậy (Họ đã kéo con cái vào lại đó.) chỗ mà họ đã đi ra.
Họ đã trở mình trong mộ phần của họ. Họ xấu hổ về anh em. Tôi biết điều đó thật khó
chịu song đó là Lẽ thật.

59 Anh em bảo, “Tôi nghĩ ông yêu thương dân sự.” Nếu tình yêu thương không đúng,
thế thì làm thế nào anh em có thể sinh ra tình yêu thương? Tình yêu thương là sửa lại
cho đúng, và tôi thật yêu thương thế gian. Tôi - tôi nóng nảy về Hội thánh của Chúa.

Khi thấy những hệ thống này đang trói buộc nó dưới những giáo điều làm cho hư
hoại, Đức Chúa Trời tuyên bố Lời Ngài là Lẽ thật, họ nắm vẫn giữ điều đó. A-men! [Hội
chúng nói, “A-men!” - Bt] Đúng vậy. Anh chị em biết nó là thật. Đó là một cách đơn giản
nói. Nó không phải phân chia nhỏ tiếng Hy-lạp và các thứ song nó đang phân chia nhỏ
và tỏ cho thấy kinh nghiệm. Anh em có thể hiểu điều đó một cách chắc chắn như 2 với 2
là 4. Phải không? Bây giờ, chúng ta biết rằng điều đó là đúng.

Giờ đây, Lời phải sinh ra Nàng Dâu.

60 Song hệ thống cũ phải giữ loại của nó, nó phái sinh ra một Ê-sau, người đã bán
quyền trưởng nam của mình.

Nó đã đến tại đây, tôi cảm thấy điều đó. Tôi hy vọng anh em không nghĩ tôi điên
khùng, song hãy để mặc tôi nếu tôi như vậy. Tôi cảm thấy hay theo cách này hơn là
theo cách khác. Tôi có thể điên khùng đối với thế gian, song tôi biết mình đang ở đâu.
Tôi biết mình đang đứng ở đâu.

Hãy xem, nó sẽ sinh ra một con đỏ vẫn còn tình trạng sơ sinh, một hệ thống Giáo
hội sẽ mang tất cả các hệ phái lại với nhau để sinh ra Ê-sau, căm ghét Gia-cốp. A-men!
Tôi hy vọng anh em thấy điều đó. Một giáo phái vẫn còn sơ sinh, chết, tất cả hội lại cùng
nhau.

Ồ, những người tin Lời, hãy lắng nghe Sứ điệp của tôi. Không phải Sứ điệp của tôi



Cơn Đau Sinh Nở 17

song là Sứ điệp của Ngài mà Ngài đã tuyên bố một cách chắc chắn là Lẽ thật... Anh em
phải chọn từ nơi nào đó. Anh em không thể ngồi yên sau điều này. Anh em phải có sự
lựa chọn của mình.

61 Anh em còn nhớ ngày nọ dưới khách sạn Westward Ho đó (Vào sáng hôm ấy, hết
thảy anh em dùng bữa điểm tâm), Chúa đã cho tôi tỏ cho anh em về lúa mì đó như thế
nào, nó đã xuất hiện như thế nào qua Luther, qua Wesley, qua các tua, vân vân, một ít
nảy lên: Mỗi hệ thống đại diện trong một nhánh bắp, rồi quay lại vào trong lúa mì như
trước đây, có vỏ trấu nhỏ đó, trông chính xác giống như hạt lúa mì thực sự. Khi đi ra
nhìn, nếu anh em không biết lúa mì của mình, anh em sẽ nói có lúa mì tại đó, song đó
chỉ là vỏ. Rồi mở vỏ đó ra, không có lúa mì trong đó gì cả. Quay trở lại có một búp sự
sống nhỏ sinh ra. Anh em lấy kính và nhìn nó. Khi phong trào Ngũ tuần xuất hiện lần
đầu tiên, nó thật gần gũi, Chúa Jêsus đã phán trong Ma-thi-ơ 24:24, nó sẽ lừa dối ngay
chính người được chọn nếu có thể được. Nó làm gì? Một sự hỗ trợ cho hạt. Đúng thế
không?

Hãy nhìn đây, tán không trông giống hạt đi vào, tua cũng như vậy. Song một ít hơn
giống như thế, vỏ trấu trông giống nó thật nhiều. Song, nó vẫn chưa là lúa mì. Nó chỉ là
vật mang lúa mì.

62 Anh em há không thấy những Sứ điệp đó đã đến với những cơn đau sinh nở sao?
Song Sự Sống ra ngay khỏi đó để đi vào Sứ điệp kế tiếp. Sự Sống đi ra khỏi Luther vào
trong Sứ điệp của Wesley, ra ngay khỏi Sứ điệp của Wesley vào Sứ điệp Ngũ tuần. Bây
giờ, đã đến lúc rời vỏ trấu một lần nữa. Có chuyện gì vậy? Đó là bản chất trong mỗi hình
thức tuyên bố đó là Lẽ thật.

Anh em nghĩ tôi... tôi bị điên khùng. Có lẽ là vậy (như tôi đã nói), song có điều gì
đó ở trong tôi. Tôi không thể dừng lại. Tôi chưa bao giờ đặt nó tại đó. Nó chưa hề đến
bởi sự lựa chọn của riêng tôi. Đó là Đức Chúa Trời. Ngài đã khẳng định, chứng minh đó
là Lẽ thật — làm cho nó là Lẽ thật. Không phải vì tôi có điều gì chống lại Luther, Wesley,
Ngũ tuần hay Báp-tít hay bất kỳ ai — Không có gì chống lại ai. Tôi chống là chống các hệ
thống, vì Lời chống lại hệ thống, không phải chống những con người. Hãy nhìn những
Linh mục và chức sắc đang ngồi tại đây hôm nay. Họ sẽ không có mặt tại đây nếu họ
lắng nghe hệ thống, song họ có sự táo bạo chung về Lời Chúa để bước ra và đón nhận.
“Ha-lê-lu-gia” có nghĩa là “Ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta”. Điều đó sẽ không làm tổn
thương anh em. “A-men” có nghĩa là “Xin được như vậy”. Tôi tin điều đó. Tôi biết đó là
Lẽ thật. Nó được khẳng định là Lẽ thật. Ngày nào đó anh em sẽ thấy có thể quá trễ.

63 Bây giờ, hãy quan sát, hãy xem. Kinh Thánh chép rằng Vợ của Ngài chính Nàng
phải sẵn sàng vào cuối thời đại. Nàng sửa soạn Chính Nàng như thế nào? Để trở thành
Vợ của Ngài. Nàng mặc loại quần áo gì? Lời của chính Ngài. Nàng được phục sức bằng sự
công nghĩa của Ngài. Đúng vậy.

Khải tượng! Để ý. Chúng ta sắp kết thúc bây giờ. Tôi muốn nói một điều, ngay
trước khi kết thúc. Đó là những gì thôi thúc tôi nói điều này. Tôi đã nói, “LỜI CHÚA PHÁN
VẬY.” Nếu một người nói điều đó đặt vào trong ý riêng mình, người đó sẽ là kẻ giả hình
và sẽ đi về âm phủ vì điều đó. Đúng vậy. Nếu kẻ đó cố gắng có một nhóm người, những
người tốt đẹp giống như thế này, và lừa dối họ, người đó sẽ là ma quỷ trong xác thịt con
người. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ tôn vinh người. Anh em nghĩ Đức Chúa Trời sẽ
tôn vinh ma quỷ hay lời nói dối sao? Không bao giờ. Xem đó, nó đã lên trên đỉnh đầu
của họ, họ không có được, Ngài đã kéo những người được Chọn ra.

64 Hãy nhìn tất cả những Tiên tri qua thời đại, Ngài đã có những người được chọn như
thế nào.

Hãy xem, đi xuống thậm chí đến cuộc Cải chánh, giống như Giáo hội Công giáo La-
mã đã đốt thiêu Gian-đa trên giàn thiêu vì cho bà là phù thuỷ. Đúng vậy. Sau đó, họ đã
thấy bà không phải, bà là một vị thánh. Dĩ nhiên, họ đã thực hiện sự trừng phạt: đào lên
thi hài của Linh mục đó và ném xuống sông. Song, anh em biết, điều đó không giải
quyết ổn thoả trong những quyển sách của Đức Chúa Trời. Không.

Họ cũng từng gọi Thánh Patrick như vậy (Anh em hiểu không?), ông cũng giống tôi
thật là nhiều. Hãy xem con cái ông, hãy nhìn có bao nhiêu người bị giết, hãy nhìn vào
danh sách những người tuận đạo và xem có bao nhiêu bị giết tại đó. Anh em thấykhộng
phải vậy.

Nhưng người ta tuyên bố không phải là như vậy. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã
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phán và chứng minh là thật. “Chứng minh mọi điều. Hãy nắm giữ chặt những điều gì là
tốt đẹp.”

65 Chúng ta tìm thấy tại đây cách đây một vài tháng, một sáng nọ, tôi đang bước ra
khỏi nhà và một Khải tượng đến.

Tôi thách thức bất cứ người nào tại đây đã từng biết qua tất cả những năm này nói
rằng bất kỳ lúc nào Chúa đã từng cho phép tôi nói LỜI CHÚA PHÁN VẬY mà nó đã không
xảy ra. Bao nhiêu anh em biết đó là Lẽ Thật, hãy đưa tay lên. Có thể bất cứ ai nói ngược
lại không? Đó là thật.

Đừng chú ý gì đến Sứ giả, hãy nhìn vào Sứ điệp. Đó là những gì xảy ra. Đừng để ý
con người bé nhỏ đầu hói nầy (anh em biết đấy), bởi vì đó chỉ - chỉ là một con người,
anh em biết đấy, thế thì tất cả chúng ta đều giống nhau. Song hãy quan sát những gì
đang xảy ra. Đó là những gì nó tuyên bố.

Bây giờ, tôi biết người ta nói tất cả các thứ, chúng ta biết nhiều điều không đúng.
Tôi không thể trả lời cho điều bất kỳ ai nói, tôi phải trả lời cho những gì tôi nói. Tôi chỉ
nói đúng hay không, tôi chính là người phải chịu trách nhiệm cho nó, không phải là
những gì người khác nói. Tôi không thể đoán xét ai cả. Tôi không phải được sai đến để
đoán xét, song để rao giảng Sứ điệp. Hãy lưu ý.

66 Tôi được xem trước về Hội thánh. Tôi được Ai đó nắm lấy mà tôi không thể thấy,
đặt trên cái gì giống như một cái bục. Tôi nghe tiếng nhạc êm dịu nhất mà tôi từng
nghe. Tôi nhìn thấy một nhóm các thiếu nữ đi đến, ồ, tuổi chừng 20, 18. Hết thảy đều
tóc dài và mặc những bộ váy dài khác nhau, những váy dài đủ loại. Họ đang diễn hành
theo nhịp bước hoàn hảo hết sức với tiếng nhạc đó. Họ đi từ phía bên trái của tôi, đi
vòng lối này, tôi quan sát họ. Lúc ấy, tôi nhìn xem ai đang trò chuyện với tôi, tôi không
thể thấy ai cả.

Rồi tôi nghe một ban nhạc kích động (rock and roll) tiến đến. Khi tôi nhìn qua phía
bên phải của mình, tiến tới theo lối này là những Giáo hội thế tục. Mỗi nơi mang biểu
ngữ nơi xuất phát của mình, một trong những điều nhơ nhớp nhất mà tôi đã từng thấy
trong đời tôi. Khi Giáo hội người Mỹ xuất hiện, đó là cảnh kinh khủng nhất mà tôi đã
từng thấy. Cha Thiên Thượng là Quan Xét của tôi. Họ mặc những chiếc váy xám cũn cỡn,
giống một trong những cô gái bán bar, không có phía sau, xẻ lên đến đây, giữ nó lên
trông giống như một mẩu giấy trông giống màu xám, trong điệu nhảy hỗn loạn: Sơn
phết, tóc cắt ngắn bồng bềnh, hút thuốc, uốn éo như họ đang đi trong điệu nhạc kích
động.

Tôi hỏi, “Đó là Giáo hội tại Mỹ sao?”

Có Tiếng Nói đáp, “Đúng thế.”

67 Rồi khi họ đi qua, họ giữ nó lên giống như thế này, đặt tờ giấy phía sau khi họ đi
qua.

Tôi bèn khóc. Tôi suy nghĩ, “Hết thảy những gì tôi lao khổ và đã làm.” Và mọi sự
mà các Mục sư Truyền đạo chúng ta thực hiện cùng nhau... Thưa các anh em, tôi không
biết anh em tin đến bao nhiêu về những Khải tượng này, song đó là Lẽ thật đối với tôi,
nó luôn được chứng minh đó là thật. Khi tôi nhìn thấy điều đó và biết những gì đang xảy
ra, lòng tôi tan vỡ. “Mình đã làm gì? Mình đã bỏ lỡ Ngài điều gì?... Con đã ở lại sống
đúng với Lời đó, Lạy Chúa, làm sao con có thể làm điều đó?”

Tôi nghĩ, “Sao Ngài cho con một Khải tượng cách đây không lâu và con đã thấy
trong đó? Ồ, họ sẽ phải bị xét đoán không?”

Và Ngài phán, “Nhóm của Phao-lô cũng vậy.”

“Con đã rao giảng Lời giống như Phao-lô đã giảng.” Các Thương gia Cơ-đốc đã đăng
tải bài báo về điều đó. “Tại sao lại ra thế này?”

Nhìn thấy nhóm người nữ đi qua giống như thế, tất cả trang phục giống như thế,
cái gọi là “Giáo hội của Hoa hậu nước Mỹ.” Và tôi thật sự ngất đi.

68 Rồi tôi nghe một cách trực tiếp tiếng nhạc thật êm dịu đó xuất hiện trở lại, cũng
Nàng Dâu ấy đến đây một lần nữa. Ngài phán, “Đây là những người ra khỏi, mặc dầu.”
Khi Nàng đi qua, Nàng trông chính xác giống như người ở chỗ ban đầu đầu, nhịp bước
trong tiếng nhạc Lời Đức Chúa Trời, diễn hành ngang qua. Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi
đứng tại đó, cả 2 tay đưa lên la lớn tiếng, giống như thế. Khi tôi hồi tỉnh, tôi đang đứng
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trên hàng hiên của mình tại đó nhìn ngang qua cánh đồng.

Cái gì vậy? Nàng cũng chính là Nàng Dâu, cũng được dựng nên bởi cùng loại vật
liệu mà Nàng đã có ban đầu. Bây giờ, hãy đọc Ma-la-chi 4, xem thử chúng ta có một Sứ
điệp trong những ngày sau rốt sẽ làm tấm lòng của những người con trở lại với những tổ
phụ không, trở lại Sứ điệp Ngũ tuần nguyên thuỷ từng lời một. Hỡi các anh em, chúng ta
ở tại đây.

Vậy thì, Hội thánh này được cho là có một dấu hiệu, và Dấu hiệu cuối cùng của nó,
chúng ta tìm thấy tại đây trong Lời Kinh thánh. Hãy xem, những cơn đau sinh nở lớn lao
đã có trong thời đại Lao-đi-xê này. Hội thánh được sinh ra một lần nữa.

69 Sẽ không bao giờ có một tổ chức khác. Ai biết rằng mỗi thời đại đều có một Sứ điệp
xuất hiện... Hãy hỏi những nhà sử học..Sau khi một Sứ điệp phát ra, có một tổ chức ra
từ đó, ồ, Alexander Campbell, Sứ điệp của ông, mọi điều khác, Martin Luther và mọi thứ,
họ đã tạo nên một tổ chức ra từ đó. Thường một Sứ điệp chỉ hoạt động chừng khoảng 3
năm: Một cuộc phục hưng. Sứ điệp này đã đi qua trong 15 năm, không có tổ chức nào ra
từ đó. Vì sao? Vỏ trấu sau chót. Chúng ta đang ở trong Thời kỳ Sau rốt.

Anh em có thấy những cơn đau sinh nở không? Hãy xem có chuyện gì xảy ra? Chỉ
có một nhóm nhỏ những người còn lại được đem ra khỏi. Đó là lý do vì sao tôi đang kêu
khóc, căng thẳng, gắng sức, quăng hết mọi ân huệ của con người trên đất để tìm ân huệ
với Đức Chúa Trời và chỉ tiến tới trong Lời Ngài.

Hội Thánh đang ở trong cơn đau. Đó là vấn đề Nó sẽ sinh hạ. Nó phải có sự lựa
chọn. Những dấu viết tay trên tường. Chúng ta thấy thế gian hầu như sắp sửa tiêu tan.
Đúng vậy. Chúng ta thấy Giáo hội quá thối nát; nó gần như sửa soạn chấm dứt. Những
cơn đau sinh hạ diễn ra trên cả trần gian và Hội thánh.

Phải có một thế gian mới được sinh ra, một Hội thánh mới được sinh ra để đi vào đó
cho Ngàn năm Bình an. Chúng ta biết thế.

70 Hãy xem. Đức Chúa Trời đã ban cho nó. Lắng nghe điều này kỹ càng trước khi kết
thúc, dấu hiệu cuối cùng của nó, Dấu hiệu cuối cùng của nó là nó phải ở trong những
điều kiện mà nó đã có ban đầu; Thế gian, Hội thánh.

Hãy nhìn xem nó lúc khởi đầu như thế nào, suốt những năm không có Tiên tri, từ
Ma-la-chi cho đến Chúa Jêsus. Hãy nhìn vào tất cả những năm ấy lúc nầy. Hãy nhìn lại
hết thảy tại đó, sự hư hoại đã len vào. Hãy nhìn vào đất, nó như thế nào mỗi lần, giống
như thời Nô-ê, giống như vậy. Chúng ta thấy điều đó, “Như trong thời Nô-ê...” Chúng ta
nhìn thấy tất cả những điều này đang hình thành nên kiểu mẫu.

71 Rồi chúng ta có một dấu hiệu cuối cùng. Chúa Jêsus phán trong Lu-ca chương 17,
câu 28: “Việc đã xảy đến trong thời Sô-đôm thể nào, ngày Con Người hiện đến cũng
giống như vậy.” Vì, như trong thời Sô-đôm, đấy. Bấy giờ, Chúa Jêsus đã đọc quyển Kinh
Thánh này, cũng Sáng thế ký mà chúng ta đọc. Nào, hãy nghe kỹ, đừng bỏ lỡ. Chúa
Jêsus đã đọc quyển Kinh Thánh mà chúng ta đọc. Ngài phán với Hội thánh của Ngài,
“Hãy nhìn lại khi thời Sô-đôm trở lại lần nữa,” những con người bội nghịch, những con
người đánh mất bản chất của họ.

Hãy nhìn những kẻ đồng tính luyến ái, nó đang tăng lên như thế nào khắp thế giới
hôm nay. Trong một tờ báo gần đây... Anh em nên đến văn phòng của tôi và đọc những
bức thư từ những bà mẹ vì những đứa con trai của họ. Tình trạng đồng tính luyến ái
đang gia tăng. Tôi nghĩ là 20% hay 30% (phần trăm) chỉ tại California năm qua. Một số
lớn nhân viên chính phủ được chứng minh là đồng tính luyến ái. Các vị trong chính phủ
biết điều đó. Tôi đã đọc điều đó trong những tạp chí. Những điều khác đã xảy ra, nếu
anh em... [Có người nói tiếng lạ và có lời thông giải... - Bt]

72 Nếu tôi có sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh, đó là chính xác những gì Chúa nói
sẽ xảy ra, “Kẻ nói tiếng lạ cũng hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy.”

Đúng vậy. Tôi đã bảo cho anh em sự thật, rồi Đức Chúa Trời có mặt tại đây khẳng
định điều đó. Đó là Lẽ thật; điều đó đúng.

Nào, hãy xem. Sứ điệp cuối cùng Chúa Jêsus đã phán là gì? “Việc đã xảy ra trong
thời Sô-đôm,” ngay trước khi thế giới Ngoại bang bị đốt cháy trong lửa. Bây giờ, hãy cố
gắng hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Có một nhóm người, những thành viên hâm hẩm của
Giáo hội giống như Lót và nhóm xủa ông dưới Sô-đôm. Có một người khác ra khỏi đó.
Ngay từ đầu, ông đã không ở trong đó. Đó là Áp-ra-ham, người có Lời hứa về một con
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trai sắp đến. Anh em hiểu không? Hãy nói, “A-men!” Được rồi.

Bấy giờ, ngay trước cao trào của cơn hủy phá xảy đến, Đức Chúa Trời đã xuất hiện
với Áp-ra-ham trong nhiều hình thức, song lần này Ngài xuất hiện như một Người. Ngài
là Người. Ông đến với Đức Chúa Trời...

Anh em bảo, “Đó không phải là một Người.”

Đó là Đức Chúa Trời ở trong Con Người. Áp-ra-ham gọi Ngài “Đấng Toàn Năng
(Elohim)”. Đó là Con Người.

Hãy nhìn, Ngài ngồi xuống, lưng xoay về phía trại, Ngài hỏi, “Sa-ra, vợ ngươi, ở
đâu?”

Ông đáp, “Nàng đang ở trong trại phía sau Ngài.”

Ngài Phán, “Ta sẽ thăm viếng ngươi theo kỳ đã định, Ta hứa với ngươi.” Sa-ra cười.
Ngài hỏi, “Vì sao Sa-ra cười?” Thấy không?

73 Đó là những gì diễn ra ngày đó. Chỉ tỏ ra dấu hiệu cuối cùng mà Áp-ra-ham đã
thấy, nhóm người được chọn được kéo ra khỏi Sô-đôm. Giờ đây, xin đừng bỏ qua ẩn dụ
này dẫu anh em làm gì. Nhóm được kéo ra khỏi, thoạt đầu không phải trong Sô-đôm.

Song, 2 Thiên sứ đã giáng xuống Sô-đôm, chúng ta tìm thấy Lót, Thiên sứ đã tìm
thấy ông trong tình trạng sa ngã: Tất cả đều đồng tính luyến ái và hư hoại, anh em biết
câu chuyện đó. Song, có một Đấng ở cùng với Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Họ đã rao giảng Lời dưới đó; rao giảng Lời khiến cho dân chúng mù loà, họ không
thể tìm được cánh cửa. Đó là những gì xảy ra ngày nay.

Song Đấng ở cùng với nhóm được kéo ra khỏi đã thực hiện một phép lạ trước Áp-
ra-ham để tỏ ra Ngài là Ai, Ai đang ở với Áp-ra-ham.

Ngài phán, “Vì sao Sa-ra cười?” có liên quan đến đứa con này. Sa-ra bước tới và nói
là bà không cười. Ngài phán, “Song ngươi đã làm như vậy.” Ngài hẳn sẽ giết bà nếu bà
không phải là một phần của Áp-ra-ham.

Chúa cũng sẽ giết chết chúng ta nếu chúng ta không phải là một phần của Đấng
Christ. Sự thương sót của Đấng Christ hết thảy giữ chúng ta, những kẻ nghi ngờ và bội
nghịch về Lời lại với nhau.

74 Nhưng để ý. Để ý những gì đã xảy ra. Giờ đây, Chúa Jêsus quay trở lại và nói, “Như
trong thời của Lót thể nào, trong thời kỳ sau rốt khi Con Người bắt đầu tỏ ra Chính Mình
cũng vậy.”

Con người trong Kinh Thánh luôn là một Tiên tri. Xem đó, Ngài đã đến trong 3 Danh
Con: Con người, Con Đức Chúa Trời, Con Đa vít. Ngài đã tuyên bố Danh Ngài là Con
người, vì đó là công việc Ngài thực hiện — của một Tiên tri, Đấng Tiên Kiến. Ngài phán,
“Giống như trong thời Nô-ê, khi con người bắt đầu bày tỏ Chính Mình, đó sẽ là thời kỳ
sau rốt.”

75 Bây giờ, chúng ta hãy suy nghĩ trong một phút. Chưa bao giờ có một Sứ giả trên
thế giới... Chúng ta đã có Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, vân vân, tất cả những
Sứ giả khắp thế giới, cho Hội thánh trong những cơn đau sinh nở này. Nhưng chưa bao
giờ chúng ta có một người đi ra với một Sứ điệp quốc tế cho đến ngày hôm nay, chấm
dứt tên mình bằng: 'ham' — Á-p-r-a-h-a-m: 7 mẫu tự.

Hôm nay, chúng ta có một danh G-r-a-h-a-m: 6 mẫu tự. “6” là con số của “thế
gian”, ngày sáng tạo. Cho đến bây giờ, thế giới đã lúc nào, từng có một người giảng
trong thế giới (dưới thế gian) kêu gọi dân sự ra khỏi, “Hãy ăn năn, ăn năn. Hãy ra khỏi
hay bị hư mất!” Cho đến thời đại này. G-r-a-h-a-m, hãy nhìn những gì ông đang làm —
Rao giảng Lời, làm mù loà những kẻ bên ngoài, kêu gọi, “Hãy ra khỏi,” một Sứ giả đến
từ Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus phán điều đó sẽ xảy ra ngay khi Con Người sẽ tỏ bày
Chính Ngài. Bây giờ, điều đó ở đâu? Bên ngoài kia trong các trật tự Giáo hội: Thế gian.
Họ bắt đầu căm ghét con người vì điều đó.

76 Song hãy nhớ, cũng có một nhóm là nhóm thuộc linh, nhóm của Gia-cốp, không
phải là nhóm của Ê-sau, có nhóm của Gia-cốp đang tìm kiếm người con không ở trong
Ba-by-lôn đó. Họ đã nhận một Sứ giả. Anh em có hiểu không? Áp-ra-ham, Á-p-r-a-h-a-
m... Điều vĩ đại, xuất chúng nào Ngài đã thực hiện để tỏ cho thấy họ đang ở trong thời
kỳ sau rốt? Ngài đã biết rõ những suy nghĩ trong đầu của Sa-ra.
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Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, đã trở nên xác thịt, tỏ cho thấy rằng Linh của
Đức Chúa Trời sẽ trở lại trong nhóm được lựa chọn bé nhỏ đó — vào Thời ky Sau rốt và
sẽ tỏ bày Chính Mình theo cùng một cách.

Những cơn đau sinh nở... Ồ, người anh em, xin hãy cố gắng để hiểu. Hãy cố sức.
Mở lòng mình chỉ trong một phút. Ngước nhìn Đấng Christ. Cũng chính Đức Chúa Trời đó
đang có mặt ngay tại đây lúc này. Cùng một Đấng. Ngài đã hứa những điều này. Nếu
Ngài đã hứa, chắc chắn Ngài có thể thực hiện.

Chúng ta hãy cúi đầu trong một phút. Tôi muốn anh em suy nghĩ một cách trang
trọng.

77 Lạy Cha, điều ấy đang ở trong bàn tay của Ngài bây giờ, Con đã làm tất cả con có
thể làm. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ giúp dân sự hiểu. Hạt giống đã được gieo trồng,
lạy Chúa, xin đổ nước Thánh Linh trên giống ấy vì sự vinh quang của Ngài. Nếu con có
phạm một lỗi lầm, Chúa ôi, con không có ý như vậy. Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng
Ngài sẽ thông giải điều ấy ngay với lòng họ để họ có thể thấy và hiểu. Xin nhậm lời,
Chúa ôi. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men!

Đức Chúa Trời ban phước anh em. Tôi yêu thương anh em. Chúa này đã rao giảng
Lời này, Chúa này chịu trách nhiệm cho Lời này... Tôi chỉ chịu trách nhiệm nói ra Lời.
Ngài chính là Đấng phải làm cho Lời sống động. Chính Đức Chúa Trời đó đang có mặt tại
đây.

Bây giờ, bao nhiêu anh em ở ngoài kia có nhu cầu, hãy đưa tay mình lên. Ngài há
chẳng hứa thực hiện những điều này trong những ngày cuối cùng sao? Bây giờ, anh em
hãy nhìn vào tôi. Giống như Phi-e-rơ và Giăng đã nói, “Hãy nhìn chúng ta.” Sứ đồ đã bảo
người què như vậy. Vậy thì, anh em nhìn theo lối này. Xin đừng đi lại. Tôi đang cố gắng
hết lòng. Cứ thật sự kỉnh kiền. Xem đó, mỗi người trong anh em là linh. Dĩ nhiên, anh
em là một linh, tôi đang cố gắng nắm bắt đức tin của dân sự.

Một phụ nữ đi qua và đã rờ đến áo Ngài, đi ra và ngồi xuống. Chúa Jêsus đã bảo
cho bà biết bà đang mắc bịnh gì và bà đã được chữa lành.

Bây giờ, Ngài hứa sẽ thực hiện điều đó một lần nữa nếu Con Người tỏ bày Chính
Mình giống như Ngài đã thực hiện tại Sô-đôm. Thế giới đang ở trong tình trạng đó. Hội
Thánh đang ở trong tình trạng đó. Giờ đây, Chúa có giữ Lời của Ngài không? Hãy xem
Ngài có giữ hay không. Ồ, chúng ta đã có những dấu hiệu, nhảy múa, nói tiếng lạ, nói
tiên tri, vân vân. Song hãy đợi: Có dấu hiệu khác. Ồ, chúng ta có quá nhiều những sự
giả mạo xác thịt. Điều ấy chỉ làm cho điều thực sự chiếu sáng. Bất cứ đồng đô la giả nào
sẽ khiến cho đồng thật toả sáng.

78 Giờ nầy, anh em cầu nguyện, anh em tin. Tôi thách thức anh em làm điều đó. Anh
em nhìn và tin những gì tôi đã nói với anh em. Bao nhiêu người tin điều này là Lẽ thật?
Đừng quan tâm anh em là ai, anh em ở đâu.

Mọi người ở tại đây, như tôi biết, lạ hoàn toàn ngoại trừ Bill Dauch và Vợ của anh
đang ngồi ngay tại đó như tôi biết họ. Tôi nghĩ tôi biết Thầy giảng nhỏ bé này từ nước
Đức, đang ngồi tại đó... 2 hay 3 người đang ngồi ngay tại đó.

Có ai đó ở phía sau kia trong hội chúng. Tôi thách thức anh em tin những gì tôi bảo
cho anh em là Lẽ thật.

Thế còn về Thiên Thần của Chúa giáng xuống trên dòng sông cách đây hơn 33 năm
và Ngài đã có nhận xét này? Làm thế nào tôi biết?

Mục sư Báp-tít của chính tôi đã đuổi tôi khỏi Giáo hội, ông nói, “Billy, anh bị ác
mộng.”

Tôi đáp, “Tiến sĩ Davis, chẳng ác mộng gì cả. Nếu đó là thái độ ông có, ông có thể
lấy lại thẻ thông công của tôi.”

Tôi biết có người nào, nơi nào sẽ tin điều đó. Đức Chúa Trời sẽ không gởi Sứ điệp
trừ phi có điều gì đó nhận lãnh.

Ồ, chắc chắn, khi tôi đi cầu nguyện cho người đau, rất là tốt đẹp. Song khi tôi bắt
đầu nói với anh em Lẽ thật của Lời thì lại khác. Tất cả anh em đều biết mọi Sứ điệp đều
đã diễn ra theo cách đó.

79 Chúa Jêsus thật là tuyệt vời khi Ngài đi vào Nhà thờ, chữa lành cho dân sự và mọi
điều, song một ngày kia Ngài ngồi xuống, nói, “Ta và Cha Ta là Một.” Ồ, quả như vậy.
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“Nếu các ngươi không ăn thịt Con người và uống huyết Ngài, các ngươi không có Sự
sống trong các ngươi.” Ngài đã không giải thích điều đó. Ngài muốn thấy ai đứng bên
cạnh Ngài. Đúng vậy.

Anh em nghĩ gì, một đám đông Bác sĩ, và nhiều người, nói, “Ồ, Người đó là kẻ uống
huyết. Ăn thịt của người và uống huyết người.” Ngài không bao giờ giải thích điều đó.

Song Lời đó vẫn đang nắm giữ các Sứ đồ đó. Họ không quan tâm, họ không hiểu
được, họ vẫn tin nó dù thế nào đi nữa. Họ biết, vì họ đã thấy công việc của Đức Chúa
Trời, họ biết là như vậy. Ngài phán, “Chúng làm chứng về Ta.”

80 Có một người phụ nữ đang ngồi ngay tại đây, đưa tay lên. Bây giờ, anh em có thể
gọi tôi là kẻ cuồng tín nếu anh em muốn, Song Chính Trụ Lửa đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi
qua đồng vắng ở ngay trên người phụ nữ đó.

Vậy, hãy nhớ những gì Chúa Jêsus phán, “Một ít lâu, thế gian không còn thấy Ta
nữa, tuy nhiên, các ngươi sẽ thấy Ta. Ta đến từ Đức Chúa Trời. Ta đi về cùng Đức Chúa
Trời.” Sau sự chết, sự chôn của Ngài, Ngài đã phán với những người Do-thái.

Ngài là Vầng Đá trong đồng vắng. Ngài là Trụ Lửa đó. “Ta Là Đấng Tự Hữu Hằng
Hữu.” ĐẤNG TỰ HỮU là ai? Trụ Lửa đó đang cháy trong bụi gai. Có đúng vậy không? Lời
đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. Ngài phán, “Ta đến từ Đức Chúa Trời và trở về
cùng Đức Chúa Trời,” để trở lại trong hình thái Đức Thánh Linh.

Ngài đang có mặt ở đây với chúng ta hôm nay, các bức ảnh khoa học đã chụp về
Lời. Tại đây, Ngài đã chứng minh hơn bất cứ bức hình khoa học nào, bất cứ điều gì. Ngài
có mặt tại đây để chứng minh điều đó. Vì đó chính là Ngài. “Ta, Con người sẽ được tỏ
bày trong ngày hôm nay.” Bây giờ, Ngài đấy, tôi đang nhìn ngay vào Lời.

Anh em hỏi, “Anh có thấy Lời không?” Giăng đã cũng nhìn thấy Lời, song những
người con lại đã không thấy.

81 Hãy nhìn, chứng minh bây giờ. Người phụ nữ đó là người lạ đối với tôi. Tôi chưa bao
giờ nhìn thấy bà trong đời. Song, bà gặp điều gì không ổn với một trong các chi của bà
mà bà đang cầu nguyện. Có phải vậy không? Đúng vậy, thưa bà. Bà đã một lần giải
phẫu.  Chồng  của  bà  đang  ngồi  cạnh  bà.  Ông  không  phải  là  người  ở  đây,  ông  từ
California. Tên của ông là Rowan. Bệnh bao tử của ông cũng đã chấm dứt, thưa ông.
Ông bị bệnh đau bao tử, có phải không? Ồ, nó hết rồi. Chân của ông đã được chữa lành.
“Trong ngày đó, Con người...”

Tại đây, có một người nam đang ngồi ở phía sau. Anh là một người da màu: Có điều
gì đó không ổn với đôi mắt anh. Vâng, công việc của anh anh làm, anh làm việc gì đó về
xe hơi, sơn láng các xe hơi, phủ sáp xe hơi. Đúng vậy. đôi mắt của anh đang trở nên tệ
hại. Anh vừa mới tin, phải không? Điều gì đó thực sự lạ lùng đã xảy đến với anh. Tên
anh là Fred. Đúng vậy. Họ của anh là Conner. Đúng vậy. Anh có tin tôi bây giờ không?
Đôi mắt anh sẽ không còn làm phiền anh nữa. Tôi chưa hề thấy người đó trong đời.
82 Người nam đang ngồi ngay sau đó, anh cũng không phải người tại đây: ông từ
California đến. Anh bị đau lưng nặng. Ông Owens? Thấy không? Chúa Jêsus làm cho anh
khoẻ. Tôi chưa hề thấy người ấy trong đời tôi, không biết gì về anh. Tôi chỉ đang đi theo
Ánh Sáng đó như Nó đi.

“Nếu các ngươi có thể tin, mọi sự đều có thể cho những người tin.”

Chàng bé nhỏ đang ngồi tại đây, bị chứng thoát vị, anh đang mang kính và mặc đồ
màu xám. Fred, Đức Chúa Trời chữa lành cho anh nếu anh tin. Anh có tin nhận điều đó
không? Được rồi. Tôi chưa hề thấy anh trong đời.

Bà Holden đang ngồi tại đó, từ chỗ anh ấy, đang bị bệnh về mắt. Tôi không biết
người nữ, chưa hề thấy bà trong đời tôi, song đó là thật. “Nếu bà có thể tin.”

Chị đang khóc về điều gì? Chị bị suy nhược thần kinh, viêm cuống phổi, đau tim.
Chị có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho chị khoẻ không (Đang ngồi cuối ghế đằng kia)?
Nếu chị tin hết lòng, Đức Chúa Jêsus Christ sẽ làm cho chị khoẻ mạnh, tất cả cơn đau
thần kinh đó sẽ lìa khỏi chị, chị sẽ cảm thấy giống như chị quay trở lại tình trạng tốt của
mình. Ma quỷ đang nói dối với chị. Chị tin điều đó không? Bây giờ, hãy đưa tay lên và
nói, “Tôi sẽ tin nhận.” Được rồi. Tất cả đã qua rồi.
83 Tại sao? Hội Thánh này đang đi qua một cơn đau sinh nở. Anh em có thực hiện sự
lựa chọn của mình bây giờ trong sự Hiện hữu của Ngài không? Tôi đã tỏ cho anh em một
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cách chính xác Lời, những gì Ngài nói Ngài sẽ thực hiện.

Hãy rà soát hết toà nhà này, hỏi  bất kỳ ai  đã từng bị  tác động, từng được trò
chuyện hay bất kỳ điều gì, xem thử tôi có từng gặp họ, biết họ, hay bất kỳ điều gì về họ.
Anh em nghĩ một người có thể làm điều đó. Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra được.

Vậy đó là gì? Con người. “Lời Đức Chúa Trời sắc hơn dao 2 lưỡi, nhận biết rõ linh,
các bí mật của lòng.” Hoàn toàn chính xác giống như Lời khi Lời trở nên xác thịt tại đây
trên đất trong Con Đức Chúa Trời, bây giờ, đang được khải thị bởi Con Đức Chúa Trời
trong khi Ngài đến gọi Nàng Dâu ra khỏi hệ thống đó.

“Hãy ra khỏi đó. Hãy phân rẽ,” Chúa phán. “Đừng động đến những đồ ô uế của
chúng, Đức Chúa Trời sẽ nhận các ngươi.”

Anh em có sẵn sàng đầu phục cả cuộc đời mình cho Chúa không? Nếu anh em sẵn
sàng, hãy đứng lên và nói, “Bởi ân điển Đức Chúa Trời tôi sẽ đón nhận điều đó ngay bây
giờ vì mọi điều ở trong tôi.”

84 Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh em có tin Ngài không? Thế thì chỉ đưa
tay lên và cầu nguyện với tôi.

Hãy xưng ra sai trật của anh em. Những cơn đau sinh nở, thật khó chết. Song chết
ngay bây giờ. Chết đi. Hãy ra khỏi đó. Đây là Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ, cũng như
Lời khi Chúa Jêsus đến trên đất, đó là Đức Chúa Jêsus Christ được minh chứng ở giữa
anh em một lần nữa.

Áp-ra-ham đã nhận được một con trai ngay lập tức (con trai lời hứa) sau khi điều
đó xảy ra.

Chúa Jêsus đang trở lại. Đó là Thánh Linh của Ngài. Ngài thật là gần với đất, thật
gần đến nỗi khi đến Ngài sẵn sàng tiếp nhận anh em nếu anh em sẵn sàng tin nhận
Ngài. Nào, hãy đưa tay lên và cầu nguyện với tôi.

85 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin để cho tất cả những Thầy Tế lễ nắm giữ những bàn
thờ. Hãy để cho dân sự la lớn tiếng. Chúa ôi, xin cho Trụ Lửa, Trụ Mây vận hành vào
trong dân sự hôm nay, làm cho họ thức tỉnh, để nhận ra Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời
hằng sống và quyền năng. Lạy Chúa, xin ban điều đó. Xin nhận họ. Con nguyện xin lời
này cho mỗi người trong họ trong Danh Chúa Jêsus Christ.

Xin đổ đầy mỗi người bằng Đức Thánh Linh cho những ai chưa có Đức Thánh Linh.
Lạy Chúa, cầu xin sự phục hưng của chiến dịch này, buổi nhóm này, tan vỡ ra ngay bây
giờ thành một cơn tuôn đổ vĩ đại, đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin cho người
đau ốm được chữa lành, người mù được thấy, người què được đi. Nguyện xin sự bày tỏ
của Đức Chúa Trời hằng sống được mang vào trong sự hiện diện của dân sự, như đã xảy
ra trong chiều nay, xin cho dân sự nhận lãnh điều đó. Con cầu xin trong Danh Chúa
Jêsus Christ.

Anh chị em hãy đưa tay lên giờ nầy, dâng cho Ngài sự ngợi khen và nhận lãnh
những gì mình cầu xin.
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