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Đấng Christ Được Khải Thị Trong
Lời Của Ngài

Jeffersonville, Indiana, USA.

1 Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Chúa Jêsus, Đấng Chăn Bầy lớn, chúng con nợ Ngài thật
nhiều, Chúa ôi, đến nỗi chúng con không thể nào trả cho Ngài vì tình yêu Ngài đã trải
rộng trong lòng chúng con. Chúng con cảm thấy thật không xứng đáng khi cúi đầu và
đứng trong Sự Hiện Diện của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài tẩy sạch khỏi mọi lỗi lầm và
tội lỗi. Chúng con nguyện xin Ngài sẽ làm mạnh những thân thể chúng con hôm nay.
Nhiều người bị đau ốm và khốn khổ, như được tỏ cho thấy trên những khăn tay ở đây và
những yêu cầu đến qua điện thoại và mọi nơi.

Chúng con tin rằng chúng con đang tới gần sự chấm dứt lịch sử thế giới bây giờ và
chẳng bao lâu thời gian sẽ hoà vào vĩnh cửu. Chúng con muốn sẵn sàng cho thì giờ đó.
Đó là lý do tại sao chúng con nhóm họp tại đây sáng nay, để chuẩn bị cho thì giờ đó.
Con được cho biết rằng có nhiều đường dây điện thoại đã nối máy sáng nay trên toàn
quốc, từ duyên hải đến duyên hải. Bất kỳ nơi nào tiếng nói của chúng con đến, xin cho
nhóm nhỏ đó được ban phước. Xin chữa lành người đau ốm trong vòng họ. Con cầu
nguyện rằng Ngài sẽ tẩy sạch những linh hồn của họ khỏi mọi điều gian ác. Xin giúp đỡ
chúng con để sáng nay tại Nhà thờ nầy đây chúng con cũng hưởng đặc ân vĩ đại đó.

2 Chúng con cầu xin Ngài sẽ Phán với chúng con qua Lời đã được chép của Ngài, và
cầu xin Thánh Linh khải thị cho chúng con những điều mà chúng con cần, khi chúng con
nhóm họp trên toàn quốc giờ này, cảm thấy rằng chúng con là một dân bé nhỏ, nhưng
có một nơi trong vòng những người được cứu chuộc vì chúng con tin vào Chúa Jêsus
Christ. Xin ban những điều này cho chúng con, Chúa ôi.

Khi chúng con kết thúc buổi nhóm, đi về những ngôi nhà khác nhau trên toàn quốc,
xin cho chúng con nói giống như những người từ Em-ma-út, “Lòng của chúng ta há
chẳng nóng nảy trong chúng ta khi Ngài Phán với chúng ta dọc đường đó sao?”

Bây giờ, Cha ôi, con biết rằng hễ điều gì con nói chắn chắn sẽ không đầy đủ. Với
những Cơ-đốc nhân tốt đẹp trên toàn quốc giờ đây đang mở máy, điều con nói sẽ - sẽ
không đủ. Không phải là con có thể nói điều gì đó có thể làm được điều gì tốt đẹp vì tất
cả chúng con đều ở trong cùng một loại (category). Chúng con là con người, hay chết,
nhưng xin để cho Thánh Linh Phán; cầu xin Ngài nắm giữ lấy Lời và khải thị chính Ngài.
Chúng con đang chờ đợi Ngài bây giờ, trong Danh Chúa Jêsus. A-men!

Mời quí vị ngồi!

3 Chính mình tôi hầu như ngạc nhiên. Tôi đã bảo với vợ tôi, nếu bà có tình cờ nghe ở
dưới Tucson, rằng tôi không nghĩ mình có buổi nhóm nào khi trở về; thậm chí tôi chẳng
đem theo quần áo. Tôi nói với con dâu tôi — ủi áo khoác của tôi — và tôi nói,“Cha đang
đứng sau bục giảng... Hội chúng không biết quần thì một loại, còn áo khoác thì loại
khác.” Thế là những loại quần áo tôi đã mặc ở nhà... Nhưng Meda, cô ấy đã ủi áo sơ-mi
của tôi và mọi thứ, như vậy. Xin đừng lo; Mọi việc đều tốt đẹp.
4 Bây giờ, chúng ta có một yêu cầu ở đây, có một anh em rất yêu dấu... Tôi nghĩ đó
là Prescott, tôi tin là sáng nay, tại Prescott, Arizona cũng đang nối máy. Cha của chị
Mercier, theo tôi biết đang trên đường đến buổi nhóm tại đây và đã được đưa vào viện vì
lên cơn đau tim, Anh Coggins. Anh Junior Jackson nữa, tôi nghĩ anh đang nghe trên ra-
đi-ô hay điện thoại kế tiếp dưới Clarksville hay New Albany, cha của anh ở trong bệnh
viện, tôi biết, để được phẫu thuật ung thư gan trầm trọng. Do vậy, chắc chắn chúng ta
cần nhớ đến những anh em này trong những lời cầu nguyện của mình.

Bây giờ, cũng có những người khác ở đây nữa, nhưng chúng ta không muốn mất thì
giờ. Chúa biết tất cả về họ, vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho họ bây giờ

5 Lạy Chúa yêu dấu, vì Anh Coggins yêu dấu, cao tuổi, tay đã nhăn nheo, cựu chiến
binh của đồng ruộng (công trường thuộc linh), đang nằm trong bệnh viện nơi nào đó
sáng nay, đang lên cơn đau tim, Chúa ôi, trái tim đã già nua tội nghiệp đó đã trải qua
nhiều bệnh tật. Con nguyện xin Chúa giúp đỡ anh. Xin ban điều đó. Anh yêu sự sống
giống như hết thảy chúng con và anh muốn sống. Lạy Chúa, xin nhậm lời. Trên toàn
quốc chúng con nhơn Danh Đức Chúa Jêsus cầu nguyện cho anh, để Ngài chữa lành cho
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anh và mang anh ra khỏi bệnh tật. Chúng con tin rằng Ngài sẽ thực hiện điều đó và anh
sẽ đến ngay với buổi nhóm.

6 Chúng con cầu nguyện cho Anh Jackson, người cha yêu quý của anh, đang nằm gần
chết bây giờ. Ông đã mang vào thế giới một người con trai tốt đẹp giống Junior và con -
con cầu nguyện, lạy Chúa yêu dấu, Ngài sẽ chữa lành cho anh. Con biết dường như là
điều đó không thể được. Các chuyên viên y tế, các Bác sĩ, họ không biết làm gì trong
trường hợp đó... Chúng con cũng nhớ Anh Hall nữa, khi chính những thầy thuốc giỏi nhất
tại đây (Louisville) nói, “Ông chỉ còn sống được vài giờ,” với bịnh ung thư gan, ngày hôm
nay anh đang sống (điều đó xảy ra cách đây 25 năm), bởi vì ân điển của Ngài. Vậy con
cầu nguyện, rằng Ngài sẽ chữa lành Anh Jackson hôm nay, Chúa ôi. Xin cho ân điển và
sự thương xót của Ngài ở cùng với anh.

Tất cả chồng khăn tay lớn này, cùng những miếng vải và các thứ được đặt tại đây
và những yêu cầu, Cha ôi, Ngài biết tất cả. Con nguyện xin Ngài sẽ ban sự chữa lành
cho hết thảy họ, trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!

7 Sáng nay, thoạt tiên, tôi nghĩ mình sẽ không đi xuống nơi đầu tiên, Chúa nhật vừa
rồi. Rồi chúng ta lại loan báo điều đó, tôi đã đi xuống. Anh Neville bảo tôi giảng, rồi
chúng ta loan báo tôi sẽ đi xuống hôm nay, điều đó chưa được thông báo trên toàn quốc
cho dân sự. Bây giờ, chúng ta có hệ thống điện thoại này, rất, rất tốt đẹp. Dân sự có thể
ngồi ngay trong nhà của mình hay tập trung trong các Nhà thờ của họ, đại loại như vậy
để nghe buổi nhóm. Tôi biết ơn sâu sắc điều đó.
8 Tôi thấy có nhiều yêu cầu đặt tại đây tuần vừa qua, về những gì tôi đã giảng Chúa
Nhật vừa rồi với Sứ điệp. Tôi nghĩ tôi đã quên đầu đề lúc nầy. Nhưng tôi giảng điều gì đó
về trả các món nợ của anh em. Anh em biết, cho dù anh em nói điều gì, bị nhiều người
hiểu lầm. Không phải vì họ... họ không muốn hiểu lầm nhưng đơn giản là anh em hiểu
lầm.

Và có ai đó nói, “Chúng ta có nên mua xe hơi không?” hay “Tôi có nên...”

Vậy thì đó không phải là những gì Chúa Jêsus Phán hay trong Kinh thánh đã chép,
“Đừng nợ ai chi hết.” Những món nợ tồn đọng anh em có thể trả. Hãy trả. Anh em
đừng... Đó là đừng nợ ai điều gì. Ồ, chúng ta nợ tiền nhà, hoá đơn điện thoại, bất cứ cái
gì khác nữa. Chúng ta nợ những thứ này và chúng ta trả chúng. Nhưng một món nợ cũ
tồn đọng anh em có thể trả, hãy trả hết. Hiểu không? Bây giờ, đừng hành động với điều
gì bám trên người giống như thế.
9 Tôi nhớ có lần bị ốm khi tôi còn trẻ. Tôi ra khỏi viện nợ khoảng 2.000 đô-la. Trước
đây có một quầy thuốc tây tại đây, Ông Swaniger. Tôi nợ ông khoảng 300 hay 400 đô-la
hoá đơn thuốc. Thậm chí ông không biết tôi... Tôi đến gặp ông. Tôi không biết ông, dẫu
sao ông cũng đã gởi hoá đơn lên đó, không bao giờ không gởi. Tôi nói, “Tôi nợ ông.”...
Tôi tin, không phải là Swaniger, đó là ông Mason dưới đại lộ Court và Spring.

Tôi nói, “Tôi nợ ông. Tôi vẫn còn yếu kinh khủng, nhưng tôi đang cố gắng đi làm.
Bây giờ, nếu tôi không thể trả cho ông...” Tôi vừa mới trở nên Cơ-đốc nhân. Tôi nói,
“Ông Mason, điều đầu tiên như là bổn phận của mình đối với Chúa, tôi nợ Ngài những
1/10 (phần mười). Tôi muốn trả lại cho Ngài những 1/10 của tôi trước hết. Rồi bổn phận
kế tiếp của tôi là trả các món nợ của tôi. Cha tôi đau ốm, gia đình chúng tôi có 10 người.
Nếu tôi không thể trả ông hơn 25 xu cho mỗi hoá đơn mỗi ngày trả nợ, tôi sẽ đến bảo
cho ông biết về điều đó. Tôi bảo rằng tôi không thể làm điều đó lần này.” Bởi sự giúp đỡ
của Chúa, tôi đã trả được mỗi phần nhỏ hết. Hiểu không? Nhưng đó là những gì tôi
muốn nói, hiểu không? Chỉ đừng người nào đó nói...

10 Ồ, Cơ-đốc nhân nào đó ở Nhà thờ tại đây có lần đi ra và làm xe hơi, rồi đi xuống...
Ông ta bảo, “Tôi sẽ trả cho anh. Tôi trả vào Thứ Bảy,” hoặc điều gì đó hay điều khác,
ông ta chẳng hề trả cho anh. Tuần lễ nối tiếp trôi qua, ông chẳng hề trả cho anh, chẳng
hề nói một lời. Anh ấy đến gặp hỏi tôi... Hãy xem, điều đó làm mất uy tín Hội thánh,
chống lại Đấng Christ. Nếu ông không thể trả cho anh ta, đi bảo cho anh ta, “Tôi nợ anh,
tôi sẽ trả anh. Tôi là Cơ-đốc nhân, nhưng bây giờ không thể trả liền. Tôi nợ món này.”
Anh em nhớ, nó cũng nằm trong các sách của Chúa nữa, anh em biết điều mình làm. Tôi
đang cố gắng cho bản thân tôi và cho tất cả chúng ta với nhau, hãy cố gắng sẵn sàng, vì
chúng ta biết chúng ta đang gần kề điều gì đó, rất gần điều gì đó sắp sửa xảy ra. Vì thế
chúng ta cần sẵn sàng. Khi sự tái lâm của Chúa đang đến thật gần bây giờ, chúng ta cần
sẵn sàng cho thì giờ vĩ đại đó.
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11 Bây giờ, chúng ta muốn sẵn sàng và nói về một đề tài nhỏ tại đây mà tôi đã chọn
cho sáng nay bởi sự giúp đỡ của Chúa. Chúng ta sẽ nói thật ngắn gọn như có thể được,
vì dân sự đang lắng nghe. Tôi hy vọng tất cả quý vị trên toàn quốc có một buổi sáng
tươi đẹp giống như chúng tôi có tại Indiana đây: tốt đẹp, mát mẻ, thời tiết tốt, chúng ta
đang có lúc nầy kể từ mùa mưa, thời tiết thật là đẹp.

12 Bây giờ, tôi muốn đọc từ sách Hê-bơ-rơ chương 1, sách Tin lành Giăng chương 1,
Hê-bơ-rơ 1:1-3 và Giăng 1:1 cho bài giảng. Đề tài của tôi sáng nay là nghiên cứu trong
Kinh thánh. Bây giờ, chúng ta hãy đọc Hê-bơ-rơ 1:1:

“1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng Tiên tri Phán dạy tổ phụ chúng ta
nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài Phán dạy chúng ta bởi Con
Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế
gian;3 Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể
Ngài, lấy Lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội,
bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.”

Thật là hay. Bây giờ, Giăng 1:1:

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

13 Chủ đề của tôi sáng nay là: “Đấng Christ Được Khải Thị Trong Lời Ngài.” Bây giờ, tôi
đã đi đến kết luận để nói về đề tài này bởi vì... Biết rằng những gì chúng ta nói, chúng
ta không được chỉ nói bởi vì chúng ta nhóm họp với nhau không phải chỉ để nói bừa bãi
về bất kỳ điều gì, nhưng là điều gì đó giúp dân sự ổn định, vì chúng ta đang đi qua dòng
nước bội nghịch, nguy hiểm. Chúng ta đã chèo qua dòng nước đó. Đôi khi, tôi nghĩ nó
giống như vậy rất nhiều với anh em, thật đáng sợ hãi như vậy.
14 Cách đây một lát tôi đang nói với một thầy Truyền đạo trẻ và vợ ông trong phòng.
Cả hai người đều bồn chồn lo lắng giống như những người còn lại trong thế giới này, trên
đất này. Tôi nói, “Hãy nhớ, Sa-tan đang đấm vào quý vị.” Tôi không quan tâm quí vị là
ai, Đức Chúa Trời... Nó có quyền giáng quả đấm đó. Anh em sẽ ra sao với quả đấm đó,
bị mù, đau khớp, ngồi luôn trên ghế hay nóng nảy bực dọc? Hiểu không? Nó ở nơi nào
đó có thể đấm anh em. Nó có quyền ở một nơi rộng lớn ấy. Vậy thì, đó là chỗ anh em
phải cứ che đậy luôn luôn. Để thấy thời đại dễ bị kích động nầy mà chúng ta đang sống!

15 Tôi nghĩ trong những cuộn băng ghi âm vừa rồi, sẽ khải thị cho anh em những điều
kín giấu lớn lao mà chúng ta sẽ nói về vào một trong những ngày này khi chúng ta có
thể có được một nơi đủ chỗ, về sự mở ra những tai vạ cuối cùng đó được đổ ra trên đất,
đúng hơn là đổ ra từ 7 Bát, và 7 Tiếng Sấm... Những quang cảnh kín giấu đó sắp xảy
đến trên đất.

16 Con người ngày hôm nay ở trong một tình trạng loạn thần kinh như vậy, cả thế
giới... Anh em đã đọc “Tạp chí Bạn đọc” này trong những tháng vừa rồi. Anh em chú ý
đề tài đó. Nói về Billy Graham, nhà Truyền giáo vĩ đại. Ông quá mệt không thể tổ chức
các buổi nhóm của mình, ông đi đến Bệnh xá Mayo để được kiểm tra sức khoẻ. Trong
người ông không có gì trục trặc, ông chỉ không đủ sức làm việc. Người bảo ông chạy:
Tập thể dục. Ông chạy một dặm mỗi ngày. Rồi bài báo tiếp tục nói rằng khoa học đã
chứng minh, ngày hôm nay, những trẻ em, cậu trai, côgái đã ở thời trung niên vào tuổi
25. Nhiều khi, trong nhiều trường hợp, những cô gái đã mãn kinh khi mới 25 tuổi.

Tôi không biết là anh em có biết điều đó hay không nhưng cách đây một vài đêm
khi Thánh Linh đang Phán trong buổi nhóm tại đây, một cô gái đang ngồi tại đó, chính
xác có điều gì không ổn với người con gái đó khi Thánh Linh gọi ra. Tôi nhìn cô lần thứ 2,
nhìn lần nữa, tôi hiểu vấn đề là gì. Tôi nghĩ, “Không thể như vậy. Cô ấy trẻ quá.” Nhưng
nó đã xảy ra, sự mãn kinh, khoảng 20, hay 23 tuổi, gần như thế. Hiểu không?

17 Mẹ tôi và mẹ các anh em đến giai đoạn đó khoảng 40 đến 50 tuổi. Vợ tôi đến tuổi
đó khoảng 35. Bây giờ, nó giảm xuống còn 20. Cả dòng dõi loài người bại hoại. Ồ, nếu
thân thể của chúng ta bị tan nát giống như thế do ăn những đồ ăn lai tạp, những sự
căng thẳng làm cho bại hoại, điều đó há cũng chẳng làm hư hoại tế bào não sao? Lúc
đó, chúng ta có thể thấy phụ nữ đi trên đường lõa lồ như thế nào. Chúng ta có thể thấy
họ có thể chạy quá tốc độ qua các đường phố 120 dặm một giờ như thế nào. Tất cả
những điều này. Nó đi đến chỗ cả quốc gia, cả thế gian, không chỉ quốc gia này nhưng
mọi nơi, đã bị thần kinh.

18 Rồi khi chúng ta mở ra những điều đó, ý Chúa, về 7 Bát kia và tỏ cho thấy những
điều kín giấu ấy... Người ta sẽ bị điên sau một lát, cho đến nỗi họ sẽ tưởng tượng họ
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đang nhìn thấy những con kiến kích thước bằng một ngọn núi. Họ sẽ hành hạ những
người nữ, cào cào phủ đầy trên đất với tóc dài để hành hạ những người nữ cắt tóc ngắn,
tóc giống những người nữ xoã xuống, răng dài giống như sư tử, những vòi ở đuôi của
chúng giống như bò cạp, đại loại như vậy, hành hạ loài người trên đất. Nhưng lúc đó sẽ
quá trễ để làm gì về điều đó. Anh em hiểu được ngay bây giờ. Sự hành hại!

19 Chúa Nhật vừa rồi khi chúng ta đi vào các vòng tuần hoàn đó về cách nào 5 giác
quan hoạt động trên lãnh vực bên ngoài... Đó là 5 giác quan bên trong cơ thể. Chỉ có
một cách anh em có thể đi vào trong cơ thể, đó là bởi 5 giác quan kia: Thấy, ngửi, cảm
thấy, nếm, nghe. Không có cách nào khác để tiếp xúc với cơ thể.

Phần bên trong của người đó gọi là linh. Con người có 5 giác quan: Suy nghĩ, ý
tưởng, yêu thương, lương tâm; Đại loại như vậy. Được rồi.

Vậy thì, anh em không thể suy nghĩ với thân thể của mình mà suy nghĩ bằng đầu óc
mình. Đó là nơi quá nhiều người Cơ-đốc chỉ dừng lại. Họ có thể giống y như ngũ cốc và
cỏ dại ngoài đồng, họ có thể được xức dầu với cùng một Thánh Linh mà tín đồ thật được
xức dầu với. Nhưng sâu tận bên trong lãnh vực kế tiếp đó, lãnh vực thứ 3, là linh hồn;
thì điều đó được Đức Chúa Trời định trước. Đó là nơi hạt giống thực sự nằm ở trong đó.

Hãy nhớ, nếu tôi lấy một cây cỏ gai, chẻ nó ra, tháp vào lòng một cây lúa mì và đặt
tại đó, chôn xuống, nó sẽ sanh ra lúa mì từ cây cỏ gai, cho dẫu bên ngoài là gì, những
xúc cảm thế nào.

20 Ngày nay, rất lộn xộn về chứng cớ của Thánh Linh và đại loại như vậy. Sa-tan có
thể giả mạo bất kỳ loại ân tứ nào của Đức Chúa Trời, nhưng nó không thể mang Lời đó,
Lời tiếp Lời. Đó chính là chỗ nó thất bại trong vườn Ê-đen, đó chính là nơi nó luôn luôn
thất bại. Đó là nơi... Băng ghi âm về những người được xức dầu giả hay những người
được xức dầu giả... Họ có thể được xức dầu bằng Thánh Linh, nói tiếng lạ, nhảy, la hét,
rao giảng Tin lành song vẫn là ma quỷ.

Chính là điều ở bên trong! Vậy hãy nhớ, Chúa Jêsus đã Phán, “Tất cả những ai Cha
đã giao cho Ta, sẽ đến với Ta. Không ai có thể đến với Ta nếu Cha Ta không kéo đến.”

Chúng ta đi qua bài học để tỏ thấy rằng trong... Anh em đã có ở trong tổ phụ lớn
của mình luôn trước đây, nói về mặt thuộc thể. Đó là những gì anh em có về thuộc thể,
xác thịt. Đôi khi, một đứa con được sinh ra trong một gia đình tóc đỏ. Điều đó làm cho
người cha ngạc nhiên bởi vì không có ai biết trong người nhà mình có tóc đỏ, hay của
người mẹ. Nhưng nếu anh em quay trở lại một vài thế hệ trước, anh em sẽ tìm ra có ai
đó có tóc đỏ. Hạt giống đó cứ tiếp tục đi xuống, anh em sẽ đến với bản chất của một
người từ cách quay trở lại.

Giống như Hê-bơ-rơ chương 7 đã nói rằng, “Mên-chi-sê-đéc, Áp-ra-ham đã dâng
1/10 cho Ngài khi ông trở về sau khi trận chiến các vua. Người Lê-vi nhận các 1/10, đã
dâng những 1/10 vì đã ở trong lòng của Áp-ra-ham khi ông gặp Mên-chi-sê-đéc.

21 Bây giờ, điều giống như vậy là đây: Nếu anh em là con Đức Chúa Trời, nếu tôi là
con Đức Chúa Trời, hay con gái Đức Chúa Trời, chúng ta đã ở trong Chúa từ khởi đầu.
Khi Chúa Jêsus trở thành Sự Trọn Vẹn của Lời, lúc đó chúng ta đã ở trong Ngài, hình
thức mầm sự sống. Khi Ngài bị đóng đinh, chúng ta cũng đã bị đóng đinh trong thân thể
Ngài. Khi Ngài từ kẻ chết sống lại, chúng ta đã sống lại với Ngài. Bây giờ, từ khi chúng ta
nhận ra điều đó, chúng ta đã đồng ngồi với Ngài trong các nơi trên trời trong Chúa Jêsus
Christ. Hiểu không? Vì Ngài... Nếu chúng ta là những con trai, con gái của Chúa, chúng
ta là con cái của Đức Chúa Trời. Lúc đó, chúng ta đã là những thuộc tính của Chúa. Vậy
chúng ta đã có Sự sống Đời đời. Đức Chúa Trời là Sự sống Đời đời duy nhất. Thế thì
chúng ta ở trong Ngài từ ban đầu. Khi Chúa Jêsus trở thành tất cả Lời đó, lúc ấy chúng
ta là phần của Ngài. A-men! Anh em đấy. Khi anh em ở tại đó, không có ma quỷ, không
có các quyền lực, không gì có thể di chuyển nó. Đó là một trụ cột của linh hồn.

Anh em có thể được xức dầu tại đây trong linh này, ao ước, làm mọi điều khác này
nhưng khi đến với trụ cột này, đến Lời đó, anh em sẽ không bao giờ di chuyển khỏi đó
nữa. Nó cứ ổn định vững vàng và đúng với Lời đó như nó có thể có. Bên ngoài điều đó,
bất kể anh em làm gì, anh em vẫn bị hư mất.

22 Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê đó, “Lõa lồ, đui mù, khốn khổ, mà không biết điều đó.”
Hãy xem, nó không được — khộng được xức dầu bằng Thánh Linh thật. Hãy xem Thánh
Linh có thể giáng trên một người trong linh của ông, nhưng linh hồn của ông là dòng
giống của mình. Mầm sự sống đó là Lời. Tôi không quan tâm anh em rao giảng nhiều
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như thế nào, anh em làm điều này tốt như thế nào, anh em yêu thương nhiều như thế
nào... Đó là một trong những phần bên trong của linh. Anh em không thể yêu với thân
thể của mình, anh em yêu thương bằng linh của mình. Đó là một trong những phần bên
trong linh. Anh em có thể yêu thương thậm chí yêu thương Đức Chúa Trời nhưng vẫn
chưa đúng được. Anh em có thể đuổi quỷ, rao giảng làm những điều này, nhưng vẫn
chưa đúng. Chúa Jêsus đã Phán vậy. Ngài Phán nhiều người sẽ đến vào ngày đó. Lời đó
giải quyết điều đó.

“Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Lời trở nên xác
thịt, ở giữa chúng ta...”

23 Chú ý. Tôi sắp giảng đề tài này của Kinh thánh, Đấng Christ Khải Thị Trong Chính
Lời Ngài. Tôi đã rút ra kết luận này trong phòng của tôi.

Có người yêu dấu nào đó (có lẽ đang ngồi tại đây sáng nay)... Tôi có một tấm hình
treo trong phòng nghiên cứu của tôi, đó là tấm hình Đầu của Đấng Christ của Hofmann
được viết trong Bài Giảng Trên Núi. Ngay khi anh em đến một nơi giống như anh em cần
phân rẽ của tóc, họ sẽ ấn cây bút mạnh hơn một chút khi anh em đi qua phần đó. Ngài ở
tại đó, ngự trong Lời của Ngài, nhìn thẳng ra: Đấng Christ trong Bài Giảng Trên Núi. Có
ai đó, dẫu là ai, tôi cám ơn về điều đó. Có ai đó đã mang bức hình ấy, đặt trong phòng
nghiên cứu của tôi tại đó, Ê-li được cất lên xe ngựa lửa. Chúng tôi biết ơn những điều
này. Nhiều lần, những đám đông lớn, tôi không có dịp nói những điều này nhưng tôi thấy
điều đó, thưa các anh chị em. Tôi biết điều đó. Đức Chúa Trời biết điều đó.

Bây giờ, tôi sẽ giảng về đề tài này: “Đấng Christ Được Khải thị Trong Chính Lời
Ngài.” Trong Bài Giảng Trên Núi tại đó lại có một bức hình của Đấng Christ, đứng ngay
tại đó. Đó là nơi tôi suy nghĩ về đề tài này. Vậy, Đấng Christ và Lời cũng là một. Hiểu
không?

24 Người ta nói, “Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta ở đây trên đất, theo cách của chúng
ta, chúng ta chỉ biết hay chỉ có thể nói rằng chúng ta được cứu bởi vài câu chuyện
truyền thuyết của người Do-thái gọi là Kinh thánh.”

Tôi nói, “Thưa ông, tôi không biết làm sao ông lại nói như thế, nhưng tôi không tin
đó là một câu chuyện truyền thuyết Do-thái.”

Ông ta nói, “Ồ, ông cầu nguyện... Ông cầu nguyện để làm gì? Tôi đã cầu xin điều
nầy điều kia và những điều gì đó; Tôi đã không nhận được.”

25 Tôi nói, “Ông cầu nguyện sai trật. Chúng ta không bao giờ nên cầu nguyện để thay
đổi ý định của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên cầu nguyện để thay đổi tâm trí của chúng
ta. Ý định của Đức Chúa Trời không cần thay đổi gì cả. (Hiểu không?) Đúng vậy. Không
phải những gì ông cầu nguyện...”

Tôi biết có một anh chàng Công giáo có một quyển sách cầu nguyện với những lời
cầu nguyện cho mẹ mình sống. Bà ấy chết, cậu ném quyển sách cầu nguyện vào trong
lửa. Ồ, hãy xem... Tôi không hành động vì một quyển sách cầu nguyện, nhưng dù sao đi
nữa... Đấy, anh em có thái độ sai trật. Anh em đang cố gắng bảo Chúa phải làm gì.

Lời cầu nguyện nên là, “Lạy Chúa, xin thay đổi con để xứng hợp với Lời Ngài.” Chứ
không phải,  “Hãy để con thay đổi ý định của Ngài,  Ngài đổi  ý định của Ngài.  (Hiểu
không?) Ngài đổi trí của Ngài theo ý Ngài và ý của Ngài được viết ở đây trong Quyển
Sách. Lạy Chúa, xin đừng để con hành động cho đến lúc Ngài khiến cho tư tưỏng của
con giống tư tưởng của Ngài. Lúc đó, con sẽ tin mọi Lời Ngài đã chép. Trong đó, Ngài đã
Phán Ngài sẽ khiến cho mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Ngài, Chúa ơi, con
yêu Ngài. Mọi sự đang hiệp lại với nhau vì sự ích lợi.”

26 Tuần này, tôi đã đi xuống miền quê, ở lại với một vài người bạn rất thân thiết. Ngày
hôm qua, tôi hỏi một vài người trong số họ tại bàn khi chúng tôi đang ăn... Chúng tôi
ngồi quanh và nghiên cứu Kinh thánh một chút. Chúng tôi nói về tình yêu thương.

Có người nói với tôi; Anh ta nói, “Tôi nghĩ ông là kẻ chống Đấng Christ.”

Tôi trả lời, “Nếu điều đó làm hài lòng Chúa, đó là những gì tôi muốn. Tôi muốn trở
thành bất kỳ điều gì Ngài muốn tôi trở thành. Tôi yêu thương Ngài. Nếu Ngài đuổi tôi
vào địa ngục, tôi vẫn sẽ yêu Ngài, nếu như tôi đi cùng linh mà tôi có bây giờ.” Anh ta
nhìn tôi vẻ lạ lùng.

Tôi đã thấy 4 hay 5 người của họ tại đó — Những thanh niên, những người vợ trẻ,
những người nữ tốt đẹp: Tôi biết những chàng trai yêu vợ mình như thế nào, vì vậy tôi
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nói với họ, “Đây là cách để thử điều đó. Nếu vợ của anh trước khi kết hôn... Vậy anh em
quay trở lại, nói rằng mình đã từng mơ ước mình kết hôn. Anh em thực sự chưa kết hôn,
nhưng anh em mơ ước được kết hôn. Anh em thức dậy, đi bàn chuyện đó với bạn gái
mình, ”Em biết đấy, anh mơ ước rằng chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta có con cái,
chúng ta sống hạnh phúc, đợi Chúa tái lâm và mọi thứ.“ Lúc đó, cô gái này sẽ nói với
anh em, ”Anh biết đấy, em yêu một người đàn ông khác nhiều hơn là em yêu anh. Em
có thể hạnh phúc hơn với người đàn ông khác.“ Liệu anh em từ trái tim yêu thương của
mình có yêu cô ấykhá nhiều để nói, ”Xin Chúa ban phước trên em. Hãy đi với người đàn
ông đó.“ Bây giờ, hãy kiểm tra điều đó, mỗi người nam, người nữ trong anh chị em. Hiểu
không? Ồ, nếu tình yêu của anh các bạn đúng, các bạn sẽ làm điều đó, vì anh em lưu
tâm đến phúc lợi của cô. Anh em biết mình có thể có cô ấy, có thể sống với cô, cô ấy là
vợ của anh em, cô sẽ kết hôn với anh em nhưng sẽ không hạnh phúc. Cô sẽ hạnh phúc
hơn... Vậy thì nếu anh em yêu cô, anh em muốn cô hạnh phúc. Bởi vậy cho dù ý chỉ của
Chúa là gì, hãy để ý chỉ của Chúa được thực hiện dù là tôi có sung sướng hay không. Tôi
muốn sống để Ngài vui lòng với những gì tôi làm. Cho nên, hãy kiểm tra đối tượng và
mục tiêu của mình bằng điều đó, để anh em biết mình có yêu Đức Chúa Trời hay không.”

Nếu Ngài Phán, “Ngươi đã hầu việc Ta, nhưng Ta sẽ đuổi ngươi ra” thì sao?

“Dẫu sao con cũng yêu mến Ngài.”

27 Cho nên, nếu các Giáo hội thấy điều đó và tin theo cách đó, sẽ không phải là người
giật lấy quả bóng khỏi một người khác khi anh đang chạy với nó. Người sẽ bảo vệ người
đó (Hiểu không?), khi có động cơ và mục tiêu đúng thực sự. Chắc hẳn một người không
cố gắng để nói, “Này, tôi có cái này nữa... Đây là tôi...” Hãy xem, Chúa không thể dùng
một người. Có thật nhiều sự giả mạo theo sau, và đó chính là Sa-tan. Dân sự không thể
nhận biết thế. Họ đang cố gắng lấy quả bóng từ ai đó đã được trao cho. Hãy để Chúa
dấy lên linh vụ nào đó và quan sát có bao nhiêu người đi theo. Hiểu không?

28 Vậy thì, tình yêu thương chân thật đối với Đức Chúa Trời. “Cho dù tôi thuộc phần
nào, lạy Chúa, nếu tôi có thể chỉ nói một lời để giúp bảo vệ Lời, hãy để tôi làm điều đó.”
Đó cũng chính là điều giống như về vợ của anh em. Nếu anh thật sự yêu nàng, đó không
phải là tình yêu Phi-le-ô; Đó là tình yêu A-ga-pao, một tình yêu chân thật. Nếu nàng có
thể sống với một ai đó khác hạnh phúc hơn... Dĩ nhiên bây giờ, anh em chưa kết hôn,
anh em không thể...?...
29 Tiện đây, có những người đang nghe những băng ghi âm này. Có thật nhiều anh em
đã gọi cho biết, “Ồ, trong bài giảng 'Hôn nhân Và Ly dị', ông đã nói thế này, ông nói thế
kia.” Tôi đã nói điều đó rất nhiều lần: những băng ghi âm nầy chỉ... Thưa anh em, tôi
đang giảng cho hội chúng của tôi. Tôi không chịu trách nhiệm cho những gì mà Chúa
ban cho quý vị để chăn bầy. Tôi chịu trách nhiệm cho loại đồ ăn gì tôi sẽ nuôi những
người nầy. Điều nầy chỉ dành cho Hội thánh Đền tạm tại đây. Hiểu không? Bây giờ, nếu
dân sự muốn nghe những băng ghi âm, đó là tuỳ họ. Nhưng tôi đang giảng những gì mà
Chúa đã ban cho tôi. Chính là những tội lỗi của họ đã bị lơ là. Có ai đó đã viết và nói, “Ồ,
tôi đã làm điều này, tôi đã làm điều kia. Ông nói rằng những tội lỗi của chúng tôi...” Tôi
đã không nói điều đó.

Tôi nói, “Hãy xem điều này: Điều nầy chỉ là dành cho những người ngay tại đây,
những người trong Đền tạm ở đây, bầy riêng của tôi.” Bây giờ, nếu dân sự muốn ăn
những món ăn lai tạp và các thứ ở ngoài đó... Anh em nhận được sự khải thị từ Đức
Chúa Trời và làm những gì Chúa bảo anh em làm. Tôi sẽ làm giống như vậy. Nhưng
những Sứ điệp này là cho Hội thánh tại đây.

30 Hãy để ý. Bây giờ, chúng ta trở lại. Chúng ta phải có điều gì đó khác chúng ta phải
nắm chặt lấy. Điều gì đó phải là trụ cột; Nói cách khác, đó là điều tối hậu. Mọi người
phải có một điều tối hậu hay tuyệt đối. Tôi đã giảng về điều đó một lần cách đây nhiều
năm, trên sự xác thực, là lời tuyên bố cuối cùng.

Giống như một trọng tài trong một trận bóng, nếu ông nói đó là một đợt tấn công,
chính xác nó là như vậy. Cho dù anh em thấy như thế nào đi nữa, người trọng tài nói là
một đợt tấn công.

Anh em nói, “Tôi - tôi... Đó không phải là đợt tấn công. Tôi đã thấy...” Không cần
biết đó là gì, khi ông nói, “Tấn công”, nó là như vậy, nhất định như vậy rồi, lời nói của
ông là tối hậu.

Tín hiệu đèn xanh đèn đỏ là sự tối hậu (ultimate*). Nếu nó nói, “Hãy đi,” Anh em
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nói, “Ồ, tôi đang vội...” Không, không, nó nói, “Anh em đứng yên trong khi người khác
đi.” Hiểu không? Đó là tối hậu.

31 Vậy thì, phải có điều tối hậu cho mọi điều anh em làm. Phải có điều tối hậu cho anh
em chọn vợ của mình. Phải có một người nữ anh em phải chọn.

Anh em phải có thì giờ khi đi mua một xe hơi, anh em sẽ có kiểu tối hậu. Liệu nó có
thể là Ford, Chevy, Plymouth, xe hơi ngoại quốc, bất kỳ nó là gì, anh em phải có quyết
định cuối cùng. Đời sống Cơ-đốc cũng như vậy. Phải có sự tối hậu.

32 Bây giờ, nếu một người đi gặp một người khác, nghe họ bảo, “Ồ, anh nên được
báp-têm,” Người này chưa bao giờ chịu phép Báp-têm... Có lẽ... Giáo hội nào đó đã
không làm phép Báp-tem, họ chỉ rảy nước. Ví dụ, tôi nghĩ như là Giám-Lý, họ tiến hành
phép Báp-têm nếu được yêu cầu. Tôi nghĩ như vậy. Hay có lẽ, người Công giáo tôi nghĩ
họ chỉ rảy nước. Thế thì, nếu một người nghe điều gì đó về việc dìm trong nước, ồ, anh
ta không hiểu điều đó. Anh ta được nuôi lớn lên là người Công giáo, như vậy, anh ta đi
đến Linh mục và nói, “Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con phải chịu phép Báp-têm bằng
cách dìm mình. Giáo hội của chúng ta nói gì về điều đó?”

“Ồ, Giáo hội nói rằng — chúng ta phải được rảy nước.” Vậy, nếu Giáo hội đó là tối
hậu, đã giải quyết xong. Tất cả những tranh cãi chấm hết. Giáo hội nói như vậy, tất cả
chỉ thế thôi.

33 Chuyện gì sẽ xảy ra — nếu một anh em Báp-tít nghe chúng ta nói rằng chúng ta tin
vào báp-têm bằng dìm mình, anh ấy nói, “Tôi tin điều đó,” và nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ. Bây giờ, thành viên này của Giáo hội trở lại với Mục sư và nói, “Thưa Mục sư, tôi
nghe một người nói với tôi rằng chúng ta nên được báp-têm bằng cách dìm mình tốt
thôi, nhưng nhơn Danh Chúa Jêsus Christ.”

Ông ấy nói, “Ồ, nào, hãy để chúng tôi xem. Ở đây, quyển sách nói rằng chúng ta
chịu Báp-têm dùng Danh Cha, Con, Thánh Linh.” Nếu Giáo hội đó là tối hậu, điều đó đã
giải quyết. Ông không cần quan tâm về những gì ai khác nói; đó là quyết định tối hậu
của ông.

34 Mọi Giáo phái có quyết định tối hậu với tín hữu của họ. Nhưng với tôi và đối với
những người mà tôi hi vọng mình đang dẫn dắt đến với Đấng Christ, và bằng Đấng
Christ, Kinh thánh là sự Tối hậu của chúng ta. Cho dù... Bởi vì Đức Chúa Trời đã Phán,
“Hãy để mọi lời của con người là dối trá, và Lời Ta là Lẽ Thật.”

Kinh Thánh không phải là quyển sách của các hệ thống. Không, thưa quí vị. Nó
không phải là quyển sách của những hệ thống, cũng không phải là bộ luật về luân lý.
Kinh Thánh không phải là quyển sách của những hệ thống, quá nhiều hệ thống và vân
vân. Không thưa quí vị. Nó không phải là một quyển sách đạo đức. Không, thưa quí vị,
không phải. Nó cũng không phải là quyển sách lịch sử với nhau, cũng không phải là một
quyển sách thần học, vì đó là sự khải thị của Chúa Jêsus Christ. Bây giờ, nếu anh em
thích đọc điều đó, anh em dùng giấy của mình, đánh dấu, đó là Khải huyền 1:1-3... Kinh
Thánh là sự khải thị của Chúa Jêsus Christ.

35 Chúng ta hãy đọc trong khi chúng ta có thời gian. Tôi tin... Không có quá nhiều ghi
chú tại đây để giảng. Nếu Chúa chậm trễ, ồ, chúng ta sẽ cố gắng lấy ra từ đó...

Sự Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra
cùng các đầy tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, và Ngài sai Thiên sứ mình đem các
điềm tỏ những điều đó cho đầy tớ Ngài là Giăng, là kẻ để làm chứng về Lời của Đức
Chúa Trời và về chứng cớ của Đức Chúa Jêsus Christ, tức là về mọi điều mình đã thấy.

Phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ những điều đã chép ở trong
đó, vì thì giờ đã gần rồi.

36 Vậy, Kinh Thánh là sự khải thị hoàn toàn của Đức Chúa Jêsus Christ đã được viết
bởi các Tiên tri, Hê-bơ-rơ 1:1, “Đời xưa Đức Chúa Trời đã nhờ các Tiên tri Phán cùng tổ
phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, ngày sau rốt này Ngài Phán cho chúng ta qua Con
Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ,” là những lời Tiên tri, tất cả gộp lại với nhau. Đức Chúa
Jêsus đã là Ma-la-chi; Đức Chúa Jêsus đã là Giê-rê-mi, Ê-sai, Ê-li. Tất cả họ đều ở trong
Ngài. Tất cả những gì anh em có, những gì tôi có, đều ở trong Ngài: Những Lời, những
lời chứng về Lời. Như vậy, Kinh Thánh không phải là quyển sách của những hệ thống,
một bộ luật đạo đức luân lý; Cũng không phải là một quyển sách lịch sử hay sách thần
học. Không phải như vậy. Nhưng Kinh Thánh là sự Khải thị của Jêsus Christ. Chính Đức
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Chúa Trời khải thị từ Lời trở nên xác thịt. Đó là như vậy. Kinh Thánh là Lời, Đức Chúa
Trời trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời ở trong... Đúng hơn Đức Chúa Trời là Lời, và Chúa
Jêsus trong xác thịt, đó là sự khải thị Đức Chúa Trời, Lời đã được bày tỏ trong xác thịt
con người như thế nào và đã được khải thị cho chúng ta. Đó là lý do vì sao Ngài trở
thành Con Đức Chúa Trời. Ngài là một phần của Đức Chúa Trời. Anh em hiểu không? Vậy
thì, thân thể là một phần của Đức Chúa Trời, thật như là một Con.
37 Một Con, như người Công giáo đặt Ngài là “Con Đời đời,” và tất cả những Giáo hội
còn lại nữa, từ (word) đó thậm chí không mang ý nghĩa. Con được sinh ra. Ngài là Con
đời đời. Không thể là đời dời mà là một con, bởi vì 'con' là điều gì đó được sanh ra từ
cha. Và từ 'đời đời'... Ngài không thể là một... Ngài có thể là một Con, nhưng Ngài không
thể là Con đời đời. Không, thưa quí vị. Ngài không thể là một Con đời đời.

Nhưng Ngài là Con, thật nhiều đến nỗi tất cả các Lời đã ở trong Giê-rê-mi, Môi-se
và tất cả những Lời đó, giống như Ngài đã Phán, “Họ đều nói về Ta.” Tất cả sự khải thị
Thiêng liêng của Lời được gói lại trong một thân thể con người và Đức Chúa Trời đã đắp
xương thịt xung quanh Nó. Đó là lý do Ngài được gọi, “Con”, lý do Ngài đã để đề cập,
“Cha.” Ồ, thật là đơn giản, nếu anh em để cho Chúa đổ đầy điều đó vào trong tâm trí
anh em. Hiểu không? Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong hình hài xác thịt, để ý, được bày tỏ
từ xác thịt — hay từ Lời vào xác thịt. Đó là trong Tin lành Giăng 1:14 “Lời đã trở nên xác
thịt ngự giữa chúng ta.”

38 Bây giờ, hãy để ý Kinh Thánh này. Một vài người trong họ nói, “Ồ, Nó đã làm điều
này. Nó đã làm điều kia.” Nhưng xin để tôi bảo cho anh em đôi điều. Hãy đi vào lịch sử
của Kinh thánh trong một phút và xem Kinh thánh xuất phát từ đâu. Kinh thánh được
viết bởi 40 người viết khác nhau. 40 người đã viết Kinh thánh trong khoảng 1.600 năm
tách biệt và vào những thời kỳ khác nhau, nói trước những biến cố quan trọng nhất từng
xảy ra trong lịch sử thế giới, nhiều khi hàng trăm năm trước khi nó xảy ra. Không có một
lỗi nào trong toàn bộ 66 sách. Ồ. Không một tác giả nào ngoài chính Đức Chúa Trời, có
thể chính xác như vậy. Không một từ nào mâu thuẫn với từ khác. Hãy ghi nhớ, 1.600
năm tách biệt, Kinh thánh đã được viết từ Môi-se cho đến cái chết của Giăng tại đảo Pát-
mô, 1.600 năm. Đã được viết bởi 40 tác giả khác nhau. Có người thậm chí không biết
người khác, và họ chưa hề có Kinh thánh đó như Lời. Một vài người trong họ chưa hề
thấy. Nhưng khi họ viết, Kinh thánh được hiểu từ những Tiên tri, rồi khi đặt những lời
tiên tri cùng với nhau, mỗi lời đó nối tiếp nhau.
39 Hãy nhìn Phi-e-rơ, người đã loan báo vào ngày Lễ Ngũ Tuần, “Hãy hối cải, ai nấy
phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép Báp-têm, để được tha tội mình.”

Phao-lô chưa hề nghe về điều đó. Ông trên đường đi xuống Ả-rập trong 3 năm để
nghiên cứu Cựu ước thì thấy Đấng ở trong Trụ Lửa Phán với ông, “Hỡi Sau-lơ, sao ngươi
bắt bớ Ta?” Ông đã sai trật như thế nào? Ông chưa hề tư vấn với Giáo hội. 14 năm sau
đó, khi ông gặp Phi-e-rơ, họ rao giảng cùng một điều, từng từ từng từ. Đó là Kinh Thánh
của chúng ta. Hãy để cho những lời của người khác thất bại. Không một người nào có
thể thêm vào Kinh Thánh. Anh em không được thêm gì vào Kinh thánh. Không, thưa quí
vị. Đây là sự khải thị trọn vẹn. Chỉ thế thôi.

40 Giống như 7 Ấn. 7 Ấn... Có người cứ bảo tôi, “Anh thấy đấy, Anh Branham, Chúa sẽ
Phán với anh, khi nào những ấn này được khải thị và sẽ bảo cho chúng ta làm thế nào
để đến gần Chúa hơn, cách để làm.”

Tôi đáp, “Không, thưa ông. Không thể được, bởi vì Kinh Thánh, 7 Ấn trong đó có 7
sự Mầu nhiệm ẩn giấu. Điều đó đã được chép rồi nhưng họ không hiểu đó là gì.” Hãy
quan sát họ cày xới với phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus đó. Hiểu không? Đó không
phải là Danh của Chúa Jêsus Christ sao? Tất cả những điều đó, làm thế nào... Bởi vì có
nhiều Đức Chúa Jêsus... Tôi có nhiều người bạn trên thế giới nầy tên Jêsus, bạn bè Mục
sư Truyền đạo của tôi. Không phải là thế; Chính là Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta.
Không một tác giả nào ngoài Đức Chúa Trời có thể chính xác được như vậy.

41 Bây giờ, chúng ta hãy xem Kinh thánh này đã được viết như thế nào. Chẳng hạn...
Nếu chúng ta bây giờ, lấy 66 quyển sách y khoa, liên quan với cơ thể, được viết bởi 40
trường Y khoa khác nhau, trong 1.600 năm thì thế nào? Hãy tự hỏi xem chúng ta có
được sự liên tục loại gì?

Khi Tổng thống, George Washington của chúng ta, cách đây khoảng 200 năm, bị
sưng phổi, người ta đã kéo ngón chân ông ra và làm ông mất gần nửa lít máu. Điều gì
xảy ra nếu chúng ta...
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Chúng ta hãy đi xa hơn một chút về một số sự việc mà chúng ta rất quan tâm đến
ngày nay; đó là khoa học. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta lấy 40 khoa học khác nhau từ
1.600 năm cách biệt và xem xảy ra điều gì? Một nhà khoa học Pháp cách đây 300 năm
đã chứng minh bằng khoa học, bằng cách lăn một quả bóng, rằng nếu bất kỳ tốc độ kinh
khủng nào được đạt đến trên 30 dặm một giờ, vật đó sẽ rời mặt đất và rơi ra khỏi. Anh
em nghĩ khoa học có từng tham khảo trở lại với điều đó. Có gì liên tục với điều đó bây
giờ, khi họ lái xe xuống đường phố ở đây, 150 dặm 1 giờ? Hiểu không? Nhưng ông ta đã
chứng minh một cách khoa học rằng bởi áp lực của quả bóng lăn ngang qua đất, 30 dặm
1 giờ, bất kỳ vật thể nào đều có thể nhấc lên khỏi mặt đất và bay ra ngoài không gian.
Không, không có sự liên tục với điều đó,

42 Nhưng không một từ nào trong Kinh thánh mâu thuẫn với từ khác. Không một Tiên
tri nào mâu thuẫn với Tiên tri khác. Mỗi người trong họ đều hoàn hảo, khi một người đi
vào và một Tiên tri, Tiên tri thật sự đó dấy lên, kêu gọi ông. Lúc đó có sự bày tỏ. Đấy,
hiểu không? Như vậy, Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời cho tất cả những tín đồ thật
sự.

43 Vậy thì, anh em không thể có sự chính xác trong những gì mà các nhà bác học
đồng ý với nhau. Anh em thậm chí không thể nhận được sự chính xác từ họ trong trường
hợp đó. Anh em không thể nhận được sự chính xác về khoa học bây giờ.

Anh em biết, cách đây một thời gian, họ bảo với chúng tôi rằng khi Kinh thánh nói
rằng ông thấy có 4 Thiên sứ đứng trên 4 góc quả đất, điều đó không thể có được. Quả
đất thì tròn. Nhưng Kinh thánh nói, “4 góc.” Ồ, bây giờ, anh em đã thấy cách đây 2 tuần
(đến giờ là 3 tuần), các báo chí đã đăng tải bài báo này, họ tìm ra rằng thế giới thì
vuông. Có bao nhiêu đã thấy điều đó? Chắc chắn. Hiểu không? Tôi đã sao lại hết và
đang đợi ai đó nói điều gì đó.
44 Ngày nào đó họ sẽ tìm ra rằng họ cũng đang không nhìn thấy không gian 150 triệu
năm ánh sáng. Chúng đang đi vòng quanh một vòng tròn. Điều đó chính xác. Anh em sẽ
tìm ra một trong những ngày này khi anh em lên thiên đàng, anh em không bay ra một
nơi nào khác, anh em cũng vẫn còn ở ngay đây, chỉ trong một không gian 3 chiều nhanh
hơn điều này.

Ngay qua gian phòng này với những màu sắc sẽ đến. Mỗi áo sơ mi, áo váy màu,
bất kỳ điều gì anh em chạm đến là vĩnh cửu, nằm ngay trên những băng ghi âm đi khắp
thế giới. Mỗi lần anh chị em nháy mắt, nó ghi lại ngay trên băng ghi âm. Hãy quan sát,
vô tuyến truyền hình sẽ chứng minh điều đó.

45 Khi anh chị em sinh ra, Chúa đã có một sổ ghi lại. Được ghi vào sổ điều đó không
gây ồn ào lắm trong một lát, anh em biết đấy; Đó là đứa bé sơ sinh cho đến lúc nó
thành hình. Lúc đó tiếng ồn bắt đầu. Nó bắt đầu nói những điều, làm những điều nó phải
trả lời. Rồi khi đời sống đó chấm dứt, sổ ghi lại đó hay băng ghi âm được cất đi và được
đặt vào trong thư viện lớn của Đức Chúa Trời, bây giờ, làm thế nào anh em tránh được
điều đó tại vành móng ngựa phán xét? Nó được quay trở lại ngay trước anh em: Mỗi
hành động anh em làm, mỗi tư tưởng đi qua đầu anh em. Anh em có thể thấy điều đó
không? Bây giờ, anh em có thể thấy Chúa ở đâu...

46 Đêm nọ, tôi đang đứng tại đây, có một người cao, đầu hói, trông thật đẹp trai và
khoẻ mạnh trên bục. Anh đi ra... Chúa đã bảo cho anh nhiều điều về gia đình của anh và
những gì anh nên làm. Anh đã đi ra và ngồi xuống. Trong một vài phút, một người khác
đến trước tôi giống như thế nhưng đầu anh cúi xuống. Tôi không thể phân biệt được, tôi
nhìn người ấy tại đó lần nữa. Không phải là anh ta bởi vì đó là điều gì khác. Người này,
tôi không thể tìm thấy anh. Tôi nhìn chung quanh không có ai phía sau. Tôi nói, “Người
đó đang ngồi bên trong những tấm màn tại đó.” Đó là một anh em đến Nhà thờ tại đây,
cao, đầu hói, đẹp trai, kiểu một người ngồi giống như thế. Đầu anh cúi xuống, đang cầu
nguyện vì anh sắp chết với cơn đau bao tử.

Anh định mua một đôi giày. Vợ anh muốn anh mua một đôi giày mới. Anh đáp,
“Không, anh không phải mua, vì anh sẽ không sống để mang chúng.”

Anh đang hấp hối. Đang ngồi tại đó. (Anh em hiểu không?) trong không gian 3
chiều đó... Ha-lê-lu-gia! Đức Chúa Trời di chuyển qua ngay đó và Phán, “Anh ta ngồi tại
đó,” chỉ vị trí anh đang ngồi. Hiểu tôi muốn nói gì không?

47 Bây giờ, để ý. Không có một lỗi nào trong Kinh Thánh. Chúa Jêsus, Lời Đức Chúa
Trời, hiểu thấu tư tưởng trong lòng. Lời của Chúa mạnh hơn, sắc hơn, Hê-bơ-rơ 4:12 “Vì
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lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm 2 lưỡi, thấu vào đến đỗi
chia hồn, linh, cốt, tủy, Đấng xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Đi vào trong ý
định, kéo ra và phân biệt. “Phân biệt” là gì? “làm cho biết, tỏ bày ra.” Đó là những gì Lời
Đức Chúa Trời thực hiện. Ngày nay chúng ta nói, “Giáo hội Công giáo là Lời Đức Chúa
Trời; Giáo hội Báp-tít, Giám lý, Ngũ Tuần, Giáo hội Đền tạm [cũng vậy].” Sai trật. Lời là
sự khải thị, Đức Chúa Trời được khải thị bằng Lời.
48 Không, chúng ta không thể có được tính liên tục nào giữa các chuyên viên y khoa,
các nhà khoa học, những người khác nhau. Nếu Einsten có được sự ứng dụng thuộc linh,
như ông đã có sự ứng dụng thuộc thể, khi ông nghiên cứu luật sự sáng và đại loại như
vậy, ông đã có thể bảo cho chúng ta điều gì đó. Khi tôi nghe thông điệp của ông trên
trung tâm vĩ đại đó nơi nào đó trên các từng trời, rằng, “Từng tiếp xúc với trung tâm đó,
bạn có thể tạo ra những trái đất, hay bất cứ điều gì và quyền năng sẽ không giới hạn.”
Hiểu không? Ông đã thấy điều đó.

49 Anh em thấy những túi nhỏ này đi qua không trung họ gọi là những “đĩa bay,” đại
loại như vậy. Nhiều người cũng thế... Ồ, tốt hơn, chúng ta nên để mặc nó. “Nghe những
người nầy đi lên bị mất tích như thế nào không?” Đừng nghe họ. Họ đang đứng tại đó,
song lại không hiện diện đó.

Sự Cất lên (rapture) sẽ xảy ra cách ấy. Một trong họ sẽ rơi ngay xuống, thân thể
thuộc về đất này sẽ khoác lấy thân thể thuộc về trời. Họ sẽ bị chôn giấu, để lại da, tóc
và xương. Nó sẽ được biến hoá trong chốc lát, rơi ngay ra ngoài không gian và đi về nhà
mà... Chúng ta thấy tất cả điều này sẽ diễn ra bây giờ, và Ngũ Giác Đài đang tự hỏi về
những ánh sáng này, những ánh sáng bí mật, mọi thứ họ thấy trên trời. Anh em thấy họ
đã có một bài báo trong báo chí tại Jeffersonville tuần này, giống như vậy, đã thấy một
luồng sáng bí ẩn. Ồ, họ không biết đó là cái gì. Nhưng hỡi con cái bé mọn, hãy lắng
nghe, nó sẽ nhấc anh em lên một trong những ngày này. Đấy, hiểu không? Đừng lo
lắng.

Chúa Jêsus Phán, “Việc đã xảy ra trong thời Sô đôm thể nào...”

50 Điều gì đã xảy ra ngay trước khi thiêu hủy Sô đôm? Đức Chúa Trời đã giáng xuống
với một vài Thiên sứ, đi thị sát trước khi phán xét. Chúa Phán, “Ta đã nghe tiếng kêu la
về tội lỗi, quá lớn, vì vậy, Ta giáng xuống để tìm hiểu xem có đúng hay không.” Đúng
thế không? Hãy quan sát, Đấng yêu quí nhất đó đã ở lại với Áp-ra-ham có thể phân biệt
những ý tưởng trong lòng của Sa-ra phía sau Ngài.

Bây giờ, anh em nhìn chung quanh một chút và để ý (Hiểu không?); hãy quan sát
nó đang làm gì, ngày hôm nay cũng giống vậy. Đó là sự thị sát trước khi phán xét. Rồi
sau đó, khi Hội thánh có thể đứng trong nơi đó và mỗi hạt giống được mang đến chỗ của
nó, chúng không còn nữa. Người ta sẽ đi một đường. Người ta sẽ đi tới nhà Mục sư, và
sẽ ở đây hay ở dưới đó; và trước tiên anh em biết, họ không có ở đó. Vì Hê-nóc là hình
bóng, Đức Chúa Trời đã cất ông đi, ông không còn tìm thấy nữa. Đi xuống đó để điều
tra! Sự liên tục, sự cất lên đó của Hê-nóc đã xảy ra như thế nào, hình bóng của dân Y-
sơ-ra-ên được đưa vào tàu...

51 Thật là hoàn hảo, Lời của Chúa thật hoàn hảo, thậm chí Tân ước và Cựu ước là 2
nửa hợp thành một. Đúng vậy, Cựu ước là một nửa của Kinh thánh, Tân ước là một nửa.
Đặt vào cùng nhau, anh em có cả sự khải thị về Jêsus Christ. Đó là vị Tiên tri đang
giảng. Ngài hiện ra tại đây trong Con Người. Hiểu không? 2 nửa thành một. Bây giờ,
chúng ta không muốn mất quá nhiều thì giờ.

52 Hãy nhớ, Cựu ước không trọn vẹn nếu không có Tân ước. Tân ước không thể trọn
vẹn, nếu không có Cựu ước. Đó là lý do tôi đã nói, 2 nửa: Hợp một. Vì vị Tiên tri đã nói,
“Ngài sẽ ở đây, Ngài sẽ ở đây; Ngài sẽ ở đây. Họ sẽ làm điều này đối Ngài; họ sẽ làm
điều nầy với Ngài.” Và Ngài đây nầy. “Ngài đã ở đây. Ngài đã ở đây. Họ đã làm điều này
đối với Ngài, và họ đã làm điều nầy với Ngài.” Tôi vừa rao giảng về điều đó cách đây một
vài đêm.
53 Bây giờ, để học hỏi Lời Kinh Thánh, Phao-lô đã bảo Ti-mô-thê, “Hãy học hỏi Lời, lấy
lòng ngay thẳng giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời là Lẽ Thật.” Vậy có 3 điều phải làm
trong Kinh Thánh. Trong việc dùng Lời Chúa, có 3 điều anh em không được làm. Bây giờ,
chúng ta hãy nghiên cứu những điều đó trong 10 phút kề tiếp: 3 điều anh em không
được làm... Trên khắp xứ bất kỳ nơi nào anh em đi qua, phải chắc chắn ghi những điều
này trong tâm trí mình nếu anh em không có bút chì. Anh em không được làm những
điều này. Chúng tôi luôn bảo cho anh em rằng anh em phải làm như thế nào. Bây giờ,
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tôi sẽ bảo cho anh em không được làm điều gì.

Anh em không được diễn giải sai Lời. Anh em nói, “Ồ, tôi tin Lời có nghĩa thế này.”
Lời có nghĩa đúng những gì Lời nói. Nó không cần người thông giải. Anh em không được
đặt Lời sai chỗ. Nếu chúng ta làm một trong những điều này, nó sẽ ném cả Kinh thánh
vào trong sự hỗn loạn và hoang mang.

54 Hãy để ý. Diễn dịch sai lạc Chúa Jêsus trong hình dạng của Đức Chúa Trời trong con
người, anh em sẽ khiến cho Ngài thành một trong 3 thần. Diễn giải sai lạc Chúa Jêsus
Christ là Lời, anh em sẽ khiến cho Ngài là một trong 3 vị thần hay anh em sẽ làm cho
Ngài là người thứ 2 trong thân vị của Đức Chúa Trời. Làm thế, anh em sẽ làm lộn xộn
toàn bộ Kinh thánh. Anh em chẳng đi tới đâu cả. Như vậy, Kinh Thánh không được diễn
dịch sai lạc.

Nếu anh em nói một điều nào đó, anh em đặt sự diễn giải vào Lời, và áp dụng Nó
cho một lần khác hay Lời được áp dụng cho một thời khác, anh em cũng sẽ diễn dịch
không chính xác.

55 Nếu bất kỳ ai diễn dịch sai lạc Đức Chúa Jêsus Christ trong Kinh thánh không phải
là Chính Đức Chúa Trời, anh em làm cho Ngài thành người thứ 2 hay một trong 3 vị
thần, điều này sẽ làm đảo lộn mọi Lời trong toàn bộ Kinh Thánh. Nó sẽ vi phạm điều răn
đầu tiên, “Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác.” Được rồi. Điều đó sẽ làm cho cả
dòng dõi Cơ-đốc thành một nhóm người thờ phượng ngoại giáo, tôn thờ 3 thần khác
nhau. Hãy xem anh em có loại Kinh thánh nào? Rồi nó sẽ khiến cho chúng ta trở thành
những người  mà người  Do-thái  nói  chúng ta  là  ai,  “Thần nào trong đó là  thần của
ngươi?” Hiểu không? Như vậy, anh em thấy, anh em không được diễn dịch sai lạc Kinh
Thánh, vì chính Chúa Jêsus là Sự Thông Giải của Kinh thánh khi Ngài được bày tỏ trong
thời đại mà một phần của Thân thể Ngài đang được bày tỏ. Nếu nó là thời đại bàn tay,
nó phải là bàn tay; nó không thể là thời đại của đầu. Nếu nó là thời đại của tiếng nói, ồ
khi đó, nó không thể là thời đại bàn chân. Hiểu không? Bây giờ, chúng ta ở thời đại mắt.
Vậy điều kế tiếp là chính Ngài sẽ đến. Hãy xem; Lời Tiên tri!
56 Trải qua các thời đại chúng ta đã đi ra khỏi nền tảng, từ Thời đại Hội Thánh đầu tiên
khi Hạt giống đi vào trong đất, Hạt giống trọn vẹn. Rồi nó đi đến chân, Luther, trở lại
qua Wesley, rồi vào Ngũ Tuần, nói các thứ tiếng và tiếng lạ. Bây giờ, nó nằm trong mắt,
được nói tiên tri trong Ma-la-chi 4 và giống như vậy. Bây giờ, không còn điều gì khác để
lại cho nó đến nhưng chính Ngài bước vào đó vì đó là điều cuối cùng.

Kế tiếp là sự thông minh, chúng ta không có sự thông minh riêng của chúng ta.
Điều đó thuộc về Ngài. Chúng ta không có tầm nhìn của riêng mình. Làm thế nào một
người có thể thấy trước những điều đó? Người ấy không thể làm điều đó. Đó là chính
Đức Chúa Trời. Hãy nhìn, nó đang trở thành một nơi chốn... Ngài cai trị thân thể suốt
đường. Rồi Thân thể trọn vẹn của Đấng Christ được khải thị trong hình dạng của một
Nàng Dâu được lấy ra khỏi hông Ngài, đúng hơn là giống A-đam từ lúc ban đầu.
57 Vâng, “thần (god)”, điều này sẽ làm cho cả Kinh thánh ở trong sự lộn xộn, phạm
giới răn thứ nhất, tạo nên một thần, một trong 3 thần của người ngoại giáo. Nó sẽ thực
sự — phá hỏng toàn bức tranh Kinh thánh, vì vậy anh em không được diễn dịch sai Kinh
thánh. Bây giờ, đó chỉ là một điều.

Vì, mỗi đoạn Kinh thánh có cùng sự áp dụng, anh em phải đặt Nó trong chỗ của Nó.
Nếu đặt nó sai chỗ, anh em có thể làm cho Ngài là Chúa trong một thời đại, thời đại kế
tiếp anh em sẽ làm cho Ngài thành lịch sử: Hay đặt sai chỗ. Như vậy, anh em không
được đặt sai chỗ Kinh Thánh. Ngài luôn luôn là Đức Chúa Trời. Nếu anh em khiến cho
Ngài hôm nay là Đức Chúa Trời của lịch sử, thì quay trở lại bên kia là gì, Ngài không phải
giống như vậy hôm nay, anh em sẽ làm gì với Hê-bơ-rơ 13:8? Đức Chúa Jêsus Christ
hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi.

Như vậy, bây giờ xem điều này sẽ làm gì, nó đã làm điều gì. Nó đã làm rồi. Làm
cho Ngài phủ nhận Lời của chính Ngài đặt sai chỗ lời Kinh Thánh.

58 Làm sai trật Kinh Thánh, anh em có thể đặt thân thể của Ngài với nhau sai trật,
chân sẽ là đầu hay điều gì đó. Thật giống như là một... Nói một cách khác, anh em có
thể có Chúa Jêsus đang giảng dạy Sứ điệp của Môi-se. Anh em thậm chí có Wesley giảng
dạy Thời đại của Luther. Bây giờ, anh em có thể có, thời đại của chúng ta giảng dạy Sứ
điệp Ngũ Tuần. Anh em sẽ xem nó sẽ ở trong một mớ lộn xộn như thế nào? Ngũ Tuần đã
cho thấy nét đặc trưng của nó. Luther đã cho thấy sắc thái của mình: Đi ra để vào hệ
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phái, nó chết ở tại đó. Thời đại tác động, nó chết ở đó.

Hãy để ý, ngay khi nó được tổ chức, nó chết. Bây giờ, thử xem điều đó có đúng
không. Hãy nhìn lại suốt những trang lịch sử. Mỗi lần nó tổ chức, nó chết ngay tại đó.
Không bao giờ có gì thêm nữa. Nó trở thành một người tôn thờ thần của thế gian này.
Nó đi vào những tổ chức, các hệ phái và những ảo tưởng. Một nhóm Ricky vào trong đó,
đưa ra những điều phản đối của riêng họ, tiêm những ý riêng của họ vào đó. Điều gì đã
xảy ra? Nó trở nên một mớ lộn xộn. Đi đầu trong thần của thế gian này nơi họ tôn chính
Sa-tan lên ngôi, nghĩ rằng họ đang có một lãnh tụ thế giới vĩ đại để mang cho họ hoà
bình.

59 Ngày nọ tôi đã nói với các anh em. Tôi lại nói nữa; Thậm chí chính nền văn minh
hôm nay là hoàn toàn đối kháng với Đức Chúa Trời. Nền giáo dục cách xa Ngài hàng
triệu dặm. Khoa học cách xa Ngài hàng triệu dặm. Khoa học và giáo dục đang cố bác bỏ
Đức Chúa Trời. (Hiểu không?) Qua các thần học viện, trường học, các phòng khoa học,
đại loại như vậy. Họ đã bị chấn động. Thế còn về khải tượng đêm nọ về một người khi
ông la lớn với những người khoa học đó, đổ xuống những chất liệu giống như thế. Họ chỉ
xoay lại, nhìn lên, đi tiếp. Sẽ còn có một lần lừa đảo nữa.

60 Hãy để ý. Ồ, 3 điều phải có này, phải có. Anh em không thể... Chúa Jêsus đã không
đến để rao giảng Sứ điệp của Nô-ê. Ngài không đến để rao giảng Sứ điệp của Môi-se,
hay Môi-se không đến để rao giảng... Hãy xem, dừng đặt sai chỗ Kinh thánh. Nó phải
đúng lúc. Khi con người vĩ đại, John Wesley xuất hiện, hay con người vĩ đại Luther... Khi
Luther xuất hiện với Sứ điệp xưng công bình của mình... Luther là con người vĩ đại. Ông
đã kêu gọi Hội thánh ra khỏi sự tối tăm, ông đặt sự xưng công bình bởi đức tin. Khi ông
làm điều đó, họ đã xây nên một tổ chức trên chóp của nó; và nó đã chết. Sự Sống đi lại
giống như nó trong một thân lúa mì, đi ngay vào trong thời đại Wesley thành tua. Từ
trong Luther, xuất hiện những chiếc lá đã chết, là Zwingli, Calvin và tất cả những người
còn lại ra từ Cuộc Cải chánh vĩ đại đó.

61 Rồi đến Wesley, một thời đại khác nảy nở trong tua. Wesley, Atterbury và tất cả
những điều đó, John, người anh của ông, và tất cả họ những người vĩ đại của Đức Chúa
Trời, với một Sứ điệp quét ngang qua đất nước. Họ đã tổ chức lại và nó chết. Rồi nó đi ra
trông chính xác giống như đã sinh ra hạt bây giờ, đi để tìm ra, nó là vỏ trấu: Ngũ Tuần.
Nhưng trở lại đằng sau tất cả những điều đó, có một chồi nhỏ. Anh em lưu ý, thường
thường... Tôi nghĩ khoảng 3 hay 4 năm sau khi Luther trên cánh đồng, Giáo hội Luther
được tổ chức. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Wesley trên cánh đồng, nó được tổ chức.

62 Tại Tucson, chúng ta đã có một chương trình làm thế nào mà Giáo hội Wesley hay
Giám lý, xuất hiện. Khi họ đến Mỹ tại đây, nhiều người trong họ đã trở lại, nói rằng họ
đã thiết lập một hiến chương hay giống như vậy từ Anh để mang qua đây. Và tất cả đã
được kịch hoá ra như thế nào. Tôi đã thấy ngay lúc đó những gì đã xảy ra. Nó đã chết tại
đó.

Ồ, từ trong đó ra (phong trào) Ngũ Tuần, những người la lớn cổ xưa trong những
ngày cách đây đã lâu, được ân tứ nói tiếng lạ và bắt đầu với việc nói tiếng lạ. Rồi họ đặt
tên cho nó là chứng cớ của Thánh Linh. Rồi họ đi vào tổ chức. Người nói nó sẽ làm điều
này, rồi người khác nói điều kia. Họ có những vấn đề tranh cãi. Nó đã làm gì? Mỗi ột
chiếc` lá cứ bày ra, giống như nó đã từng làm trong cuống và tua. Họ có 'Một, Hai, Ba
Ngôi', Hội thánh của Chúa và tất cả những điều khác, cứ bày ra, bày ra, lộ ra. Nhưng
bây giờ, theo tự nhiên, là một ví dụ hoàn hảo, anh em sẽ không hề có điều gì để giáo
dục ra từ đó.

63 Một gia đình trong các người bạn của tôi dưới Kentucky vừa có một đứa con ngày
nọ, người mẹ dậy khi họ đang nấu bữa ăn tối cho chúng tôi. Chị giúp một chị khác nấy
ăn tối cho một nhóm người đi săn chúng tôi. Đứa bé bắt đầu khóc. Tôi đang nói chuyện.
Tôi nghĩ người mẹ cảm thấy bối rối một chút, do vậy, cô chạy và ẵm con bắt đầu cho nó
bú. Tôi nói, “Bạn biết đấy, đó chỉ là tự nhiên.” Người ta chưa bao giờ tìm được cách nào
tốt hơn cho một đứa bé để có được những gì nó muốn, phải khóc để đòi; Giờ đây, anh
em có thể cho nó một quyển sách luân lý và ngồi tại đây, nói “Ba muốn dạy cho con
thần học, con trai à. Nào, con đừng có đi la cà ở đây giống như những đứa trẻ khác. Con
thì khác. Bây giờ, khi con muốn được cho bú, con cứ rung chiếc chuông nhỏ ở đây.” Thật
không thể thực hiện điều đó. Không, nó thật sự không có tác dụng.

64 Vì thế khi anh em quan sát thiên nhiên, chúng ta thấy ở mỗi thời đại được thiết kế
trực tiếp để xảy ra điều đó trong Thời kỳ Sau Rốt chúng ta. Vỏ trấu đã bị tróc khỏi,
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chúng ta đã có 15 năm, gần 20 năm bây giờ, những năm của Sứ điệp lan tràn qua từ
quốc gia này đến quốc gia kia và sáng nay được truyền đi khắp quốc gia này. (Hiểu
không?), không có tổ chức nào hết. Nó không thể được tổ chức. Không có điều gì từng
có giống như nó hay sẽ như thế sau nầy. Điều quan trọng đối với Sứ điệp ngày hôm nay
là, những người nhận lấy nó trong lòng mình phải đặt trong Sự Hiện Diện của Con để
được chín muồi [trưởng thành]. Hiểu không? Anh em có thể lựa ra Sứ điệp, rồi để cho
Con nung cho hết sự non nớt của anh em, làm cho anh em trở thành những Cơ-đốc nhân
trưởng thành. Anh em hiểu ý tôi muốn nói gì không? Chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ đến để
tiếp nhận Hội Thánh của Ngài và chúng ta phải thuộc loại Cơ-đốc nhân đó để Ngài tiếp
nhận. Lúa mì phải chín. Đúng thế.

65 3 điều phải này, phải có: Không được diễn giải sai hay xử lý sai Lời, hoặc đặt Lời sai
chỗ. Nó phải được giữ một cách chính xác theo cách mà Đức Chúa Trời Phán Lời.

Đối với thế gian, đó là Quyển Sách mầu nhiệm. Dân sự tin đó là thật sự là một
Quyển Sách mầu nhiệm. Có một lần tôi đang nói chuyện với một người rất nổi tiếng tại
đây trong thành phố, ông có một lập trường lớn về Cơ-đốc giáo, ông nói, “Tôi cố đọc
Sách Khải huyền đêm nọ. Giăng hẳn phải ăn nhằm một miếng ớt thật lớn và gặp phải
cơn ác mộng.” Xem đấy, một Quyển Sách của sự mầu nhiệm.

66 Nhưng đối với người tin thật sự, thì đó là sự khải thị của Đức Chúa Trời được bày tỏ
trong thời đại chúng ta đang sống. Ngài Phán, “Những Lời của Ta là Thánh Linh và Sự
Sống.” Chúa Jêsus đã Phán như thế. Một lần nữa, “Lời là Hạt Giống mà một người gieo
giống đã gieo.” Chúng ta biết điều đó đúng làm sao. Đó là Đức Chúa Trời trong hình
dạng Lời và chỉ có thể được thông giải bởi chính Ngài.

Tâm trrí loài người không thể thông giải tư tưởng của Chúa. Làm thế nào một đầu
óc bé nhỏ, hạn hẹp có thể thông giải Trí Óc vô hạn, khi mà chúng ta thậm chí không thể
thông giải trí óc của nhau.

Anh em lưu ý, Ngài là Đấng duy nhất có thể diễn giải Lời, Ngài thông giải Lời cho
những ai Ngài khứng. Lời không nói, “Những người hay chết thời xa xưa, khi họ trải bước
trên đất trong những đời xưa và bằng nhiều cách khác nhau.” Đức Chúa Trời từ đời xưa
và nhiều cách khác nhau đã bày tỏ chính Ngài cho các Tiên tri của Ngài.

67 Hãy để ý, Ngài sẽ bày tỏ Lời cho những ai... Ngài đã có ý định thật hay đến nỗi Ngài
có thể giấu chính Ngài trong Kinh thánh đối với nhà thần học thông minh nhất. Ồ, Ngài
có thể thật sự giấu chính Ngài, ngay tại đó trong Kinh thánh, anh em cứ nhìn suốt ngày
mà không bao giờ thấy được, suốt cuộc sống mình và không hề thấy. Ngài kín giấu chính
mình Ngài ngay tại đó.

Bây giờ, mọi nơi, làm ơn, hãy để điều đó thấm vào, rằng Chúa ở trong Lời có thể
giấu chính Ngài ở trong Lời để không ai trong thế gian có thể từng tìm thấy Ngài. Tuy
nhiên, Ngài vẫn đang ngồi tại đó. Anh em nói, “Có đúng vậy không, Anh Branham?”

Thế còn về người Pha-ri-si và Sa-đu-sê? Thế còn về mỗi thời đại? Ngài đã thực hiện
điều đó. Chúng ta hãy nghĩ về thời của Nô-ê, thời thông tuệ, nhạy bén, làm thế nào Ngài
đã giấu chính Ngài trong Lời được hứa của Ngài; vào thời của Môi-se, Ngài đã giấu chính
Ngài như thế nào; trong thời của Ê-li, Ngài đã giấu mình như thế nào; trong thời Chúa
Jêsus Ngài đã tự giấu mình như thế nào, “Ngài đã ở trong thế gian, và thế gian được tạo
nên bởi Ngài, thế gian không biết Ngài. Ngài đã đến với dân mình, song dân mình chẳng
nhận lấy.”

68 Ngài đã giấu chính Ngài khỏi người thông minh, khôn ngoan nhất trên đất. Anh em
bảo, “Ồ, đây là Tiến sĩ, cha thánh A hay B gì đó.” Tôi không quan tâm ông ta là ai; Đức
Chúa Trời đã giấu chính Ngài khỏi ông và sẽ khải thị điều đó cho những con trẻ của Đức
Chúa Trời, hạt giống đã được định trước.

Hãy suy nghĩ. Đức Chúa Trời Toàn năng, ngự trong Lời của chính Ngài, đã làm mù
những người khôn ngoan, có học vấn của thời hiện đại nầy, họ không thấy được. Họ nghĩ
đó chỉ là một nhóm cuồng tín. Hãy nhìn Ngài đang đứng tại đó giấu mình với những
người Ngũ Tuần, Báp-tít, Giám lý, Trưởng lão: Khải thị chính Ngài một cách công khai, tỏ
ra mọi điều, thậm chí đưa lên báo chí và những điều giống như thế, tuy vậy họ vẫn
không thấy được. Ồ, Đức Chúa Trời của chúng ta, thật vĩ đại, đang bày tỏ chính Ngài cho
những ai Ngài muốn.

Anh em bảo, “Anh Jones hay Anh A hoặc B gì đó là một người vĩ đại. Anh ấy sẽ thấy
nó.” Ồ, không. Ngài khải thị cho những ai Ngài muốn. Anh em nói, “Vợ tôi không thấy
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được. Cô ta là một phụ nữ Cơ-đốc.” Ngài khải thị chính Ngài cho những ai Ngài muốn.
“Ồ, Mục sư của tôi là người vĩ đại.” Đúng như vậy. Nhưng Ngài khải thị chính Ngài cho
người nào Ngài muốn. Bây giờ, hãy kiểm tra bằng những gì đã được khải thị đối với
những gì đang xảy ra, rồi anh em sẽ — có thể hoàn toàn hiểu được.

69 Bây giờ, chúng ta lưu ý, điều đó đã tạo nên một Quyển Sách của Đức Chúa Trời mà
không phải là quyển sách của người. Nếu nó là của con người... Bây giờ, chúng ta hãy
xem Lời diễn tả chính mình như thế nào về tội lỗi của những người đã chép Lời. Chú ý
những người sống trong thời kỳ đó. Ví dụ Áp-ra-ham, ông được gọi là cha của những
người có đức tin. Anh em có nghĩ Áp-ra-ham sẽ viết Quyển sách này về chính mình, về
sự hèn nhát của chính mình không? Anh em có nghĩ rằng ông sẽ chép ra về lời nói dối
với vị vua sáng hôm đó, nói rằng đó là em gái ông trong khi đó là vợ ông không? Nó sẽ
viết ra những việc làm hèn nhát mà ông đã làm không? Chắc chắn là không bao giờ làm
điều đó.

Còn về Gia-cốp trong sự lừa dối của mình, Gia-cốp, một kẻ lừa dối tầm thường đó
thì thế nào? Một người anh em Hê-bơ-rơ mà trong ông mà cả dân Y-sơ-ra-ên được kêu
gọi, kẻ lừa dối cũng chính là tổ phụ của cả dân tộc không? Từ Gia-cốp mà ra các tổ phụ;
từ các tổ phụ xuất hiện các chi phái. Vầng đá nền móng của tất cả, Kinh thánh phơi bày
ông như một kẻ lừa dối. Đúng thế không? Quí vị nghĩ con người có thể viết điều đó
không? Không, thưa quí vị.
70 Còn vị vua vĩ đại nhất mà họ đã từng có trên đất, vị vua được tôn lên làm vua Đa-
vít và tội tà dâm của ông thì thế nào? Những người Do-thái đó từng viết về vị vua đáng
kính nhất của họ là người phạm tội tà dâm không? Ồ, chúng ta có lịch sử giống như
George Washington chưa hề nói dối, sự việc giống như thế, nhưng đây là một người —
Kinh thánh gọi Đa-vít là kẻ phạm tội tà dâm, mà ông là vua của Y-sơ-ra-ên, một kẻ
phạm tội tà dâm là con... Chúa Jêsus được gọi là Con vua Đa-vít, chính Hòn Đá Góc đó,
mà cha Ngài theo xác thịt là kẻ phạm tội tà dâm. Đức Chúa Jêsus chắc hẳn không bao
giờ viết một quyển Sách như thế. Con người sẽ viết điều nầy về chính mình không? Chắn
chắn không..

71 Làm thế nào dân tộc đầy tự hào Y-sơ-ra-ên đó, (anh em biết họ đã tự hào như thế
nào), dân tộc đầy tự hào Y-sơ-ra-ên đó, đã hành động và viết về sự thờ hình tượng của
họ, về sự nổi loạn của họ chống lại Đức Chúa Trời, viết chống lại những điều dơ dáy, ô
uế mà họ đã từng làm, viết ra trong một Quyển Sách sao? Chắc chắn họ hẳn che giấu
điều đó. Họ chỉ tỏ cho thấy những điều tốt đẹp. Nhưng Kinh thánh này cho biết điều gì
đúng, điều gì sai... Ai cũng biết người Do-thái sẽ không hề viết một Quyển Sách như vậy
về sự ô uế của chính họ, sự thờ hình tượng, sự thất bại và mọi điều họ đã làm. Họ không
bao giờ viết thế. Ồ, không.

Vậy thì ai đã chép Kinh Thánh? Kinh Thánh nói trong Hê-bơ-rơ 1:1 “Đời xưa Đức
Chúa Trời đã nhờ các Tiên tri Phán cùng tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách.” Thế thì
không phải là các đấng Tiên tri. Không phải con người hay chết. Đức Chúa Trời, không
phải các đấng Tiên tri nhiều lần nhưng, “Đức Chúa Trời đã dùng các đấng Tiên tri Phán
dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách.”

Tôi đã chép ra một câu Kinh thánh ở đây. Tôi không biết Nó là gì, tôi không thể
nhắc đến. Thường khi tôi tham khảo điều gì, tôi nhìn vào một câu Kinh thánh. Tôi sẽ tìm
câu Kinh thánh trong một phút. Tha lỗi cho tôi. Đó là II Ti-mô-thê 3:16. Tôi nghĩ mình
nhớ thế nhưng xin lỗi. Tôi sẽ dừng một phút để tìm ra đó là gì.

72 “Đời xưa Đức Chúa Trời đã nhờ các Tiên tri Phán cùng tổ phụ chúng ta nhiều lần
nhiều cách.” Bây giờ, chúng ta hãy xem Kinh thánh nói gì trong II Ti-mô-thê 3:16,

Cả Kinh thánh... (Đúng thế.) ...đều là bởi... (Các đấng Tiên tri ư? Không. Sự soi dẫn
của ai?) ...Đức Chúa Trời soi dẫn (hà hơi), và có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy
người trong sự công bình; Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm
sẵn để làm mọi việc lành.

Đúng vậy, tất cả Kinh thánh được viết bởi sự hà hơi. Chúa Jêsus khi còn trên đất
này đã Phán rằng trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ngài sẽ không qua. Ngài Phán rằng tất cả
Kinh thánh phải được ứng nghiệm. Vậy thì, Quyển Sách này không phải là quyển sách
do con người viết. Đó là Quyển Sách do Đức Chúa Trời viết.

73 Bây giờ chúng ta biết Chúa đã chọn Hội Thánh Ngài bởi sự định trước, nơi chốn của
Ngài, các Tiên tri của Ngài và tất cả về điều đó. Bởi sự biết trước, Ngài đã định trước
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Tiên tri của Ngài. Khi thời đại đến, Ngài cho Tiên tri của Ngài đến cùng lúc và hà hơi cho
người như Ngài tỏ trong Kinh thánh bởi người. Vậy, Đức Chúa Trời chỉ sử dụng Tiên tri
để viết Kinh thánh vì đó là cách của Ngài làm điều đó. Như vậy, hãy xem, đó là lời Chúa,
không phải lời con người.

74 Đức Chúa Trời là Con Người. Chúa có thể Phán. Đức Chúa Trời có thể nói chuyện.
Đức Chúa Trời có thể viết. Ngài không phải làm điều đó theo cách ấy nhưng đó là cách
Ngài đã chọn để làm. Bây giờ, anh em nói, “Chúa đã viết bằng ngón tay của Ngài, ngón
tay của chính Ngài, 10 Điều Răn. Như vậy Chúa có thể viết tự mình nếu Ngài muốn.”
Nhưng Ngài đã chọn viết Kinh thánh qua những Tiên tri của Ngài, vì đó là những thuộc
tính của Ngài, Lời Ngài, Ngài đã diễn tả qua họ, tạo thành tất cả là phần của Ngài. Ngài
đã có thể viết bằng ngón tay của Ngài. Ngài cũng đã dùng ngón tay của Ngài, viết trên
những bức tường của Ba-by-lôn, “Ngươi đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu.”

75 Chúa có thể nói chuyện. Anh em có tin Chúa có thể nói chuyện không? Ngài đã trò
chuyện cùng với Môi-se trên núi trong một bụi gai cháy. Anh em có tin điều đó không?
Vâng, thưa quí vị. Ngài đã nói chuyện với Giăng trong hình dạng một con bồ câu. Anh
em có tin điều đó không? Ngài Phán, “Nầy là Con yêu dấu của Ta, trong Con Ta vui lòng
ngự.” Đức Chúa Trời đã nói với Ngài. Đức Chúa Trời đã Phán với Chúa Jêsus trên Núi Hoá
Hình trước Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Ngài có thể nói chuyện, Ngài không phải câm. Ngài
đã Phán với Chúa Jêsus trên Núi Hoá Hình. Ngài đã Phán với Chúa Jêsus trước toàn thể
đám đông dân sự. Dân sự nói, “Đó là tiếng sấm.” Nhưng đó chính là Đức Chúa Trời đang
nói cùng Chúa Jêsus. Hầu như tất cả các sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng cũng chép
Chúa Jêsus Phán. Ngài là Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời có thể trò chuyện.

76 Ngài cũng dùng ngón tay riêng của Ngài và viết trên đất vào một ngày. Ngài đã
Phán, rao giảng, nói Tiên tri bằng lưỡi của chính Ngài; Đức Chúa Trời đã thực hiện khi
Ngài trở nên xác thịt ngự giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã biểu lộ trong xác thịt.
nếu Ngài có thể nói, viết, há Ngài chẳng thể bảo những người khác điều gì để là sao?
Chắc chắn là có thể. Ngài có thể trò chuyện với họ bằng tiếng của một con người. Ngài
có thể viết và tỏ cho họ điều gì để làm. Ngài đã thực hiện điều đó. Như vậy, Đức Chúa
Trời từ đời xưa bằng nhiều lần nhiều đã Phán với các tổ phụ qua các Tiên tri. Ngài đã
Phán trên bản viết nầy, rằng không một chấm một nét sẽ qua đi cho đến khi Lời được
ứng nghiệm và rồi được bày tỏ. Chính Lời đã trở nên xác thịt. Vì “Chấm” có nghĩa là “lời
nhỏ”. “Nét” nghĩa là “dấu nhỏ,” thậm chí không một dấu chấm, một thành ngữ, bất kỳ
điều gì từng không đúng trong Lời của Đức Chúa Trời. Lời không thể sai bởi vì đó chính
là Đức Chúa Trời, Chúa đã biểu hiện trong hình hài xác thịt. Chính Đức Chúa Trời trong
hình thư thư tìn, lời Tiên tri, được tỏ bày trong xác thịt. Bây giờ, đó là lý do Chúa Jêsus
có thể nói, “Những người đã nói với các ngươi, các ngươi gọi họ là các thần, đã nói với
các ngươi bằng Lời của Đức Chúa Trời.” Những nhà Tiên tri này vì được xức dầu với
Thánh Linh của Đức Chúa Trời và đưa ra một cách chính xác Lời Đức Chúa Trời. Chính
Lời Đức Chúa Trời được Phán qua họ.

77 Họ chỉ có thể thông giải khi Đấng Tác giả cho phép họ để thông giải. Bây giờ, nếu
anh em muốn tìm thấy điều đó, đó là II Phi-e-rơ chương 1 và 20-21. Được rồi. Bởi vì
đây... Không có một người thông giải theo ý riêng dịch riêng nào. Ngài có sự thông giải
của chính Ngài. Đức Chúa Trời đã Phán và thông giải chính Ngài, rồi khải thị cho người
nào mà Ngài muốn, che giấu khỏi tất cả những người khác. Ngài không phải khải thị cho
bất kỳ ai trừ người nào Ngài muốn. Ngài biểu lộ cả mọi điều của Ngài trong Kinh Thánh,
bởi vậy cả toàn bộ được tỏ cho biết rồi, Ngài chỉ đang ngồi tại đó quan sát nó xảy ra.
Không. Chỉ xem Thân thể được tạo nên và trở lại hình hài Nàng Dâu của Ngài. Đúng thế.

78 Những tín đồ tin vào Lời, giống như Áp-ra-ham đã gọi những điều nghịch lại với Lời
dường như là không có vậy.

Lời nầy cũng phân biệt rõ những bí mật của lòng. Hê-bơ-rơ 4:12. Xem xét những bí
mật của lòng.

79 Các Tiên tri không phải luôn luôn hiểu những gì họ đang viết hay đang nói hay
ngược lại họ đã không nói nếu họ có thể hiểu được. Nhưng Kinh thánh nói rằng họ được
Thánh Linh cảm động: được cảm động [soi sáng]. Khi Thánh Linh cảm động anh em, anh
em hành động. Đời xưa Đức Chúa Trời đã bằng nhiều lần nhiều cách Phán với các Tiên
tri được Thánh Linh cảm động. Đó là lý do tại sao mọi thời đại, những người được cho là
thiêng liêng cầu vấn những Tiên tri về các thời kỳ và những gì xảy ra.

Tác giả Tiên tri (The prophet-writer) phải luôn luôn ở trong sự tương giao với Đấng
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Tác giả (the Author). Thấy không? Người đó phải liên tục sống trong Sự Hiện Diện của
Đấng Tác Giả để biết Quyển Sách sẽ viết ra sao. Hiểu không? Tác giả Tiên tri phải có cây
bút và sẵn sàng bất cứ lúc nào, luôn ở trong sự thông công với Đấng Tác giả, chính là
Đức Chúa Trời, để viết xuống bất cứ điều gì Ngài Phán phải viết. Tỏ cho thấy ông phải có
đời sống như thế nào... Một đời sống được biệt riêng ra khỏi hết thảy anh em mình.

80 Vậy, đó là lý do Tiên tri luôn để tâm trí mình vào những gì Chúa Phán, không phải
những gì là con người nghĩ, những gì thời đại nghĩ, những gì Giáo hội nghĩ, những gì
Vương quốc nghĩ; mà chính là những gì Đức Chúa Trời nghĩ. Tiên tri chỉ diễn tả những ý
nghĩ của Chúa đối với Lời vì một “Lời” là một ý tưởng khi được diễn tả.“ Bây giờ anh em
nắm được chưa? Lời là ý tưởng được biểu lộ, cho nên nhà Tiên tri chờ đợi những ý tưởng
của Chúa. Khi Chúa khải thị những ý tưởng của Ngài cho ông, ông diễn tả thành lời: VÌ
LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Không phải, ”Vì ta là Tiên tri, đã Phán vậy, mà VÌ LỜI CHÚA PHÁN
VẬY.“ Hiểu không? Đúng thế.

Đó là vì sao họ đã bất chấp các Vương quốc, các thời đại Giáo hội mà làm như vậy
trong thời của họ mà chịu hình phạt tử hình. Ai có thể đi thẳng đến trước một nhà vua
và bảo ông, “VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, điều nầy điều kia sẽ xảy ra”? Anh em chắc hẳn sẽ
bị chém đầu. Giáo hội sẽ giết chết anh em ngay bây giờ vì làm điều đó. Nhưng những
Tiên tri nầy thì bạo dạn. Tại sao? Họ được Thánh Linh cảm động, đó là vì sao họ trở nên
táo bạo. Họ đã viết Lời Chúa không thể sai lầm.
81 Có nhiều người cố gắng giả mạo những Tiên tri, giống như những Thầy Tế lễ hay
đại loại như vậy. Họ làm gì? Chỉ là mớ lộn xộn, chỉ thế thôi. Họ không thể làm được điều
đó.

Vì Chúa đã chọn con người cho thời đại, chọn Sứ điệp, thậm chí bản chất của con
người và những gì sẽ đi qua trong thời đại đó — Những gì Ngài có thể đặt lên, làm sao
Ngài có thể... Với bản tính của con người đó, Ngài có thể làm loà mắt những người khác.
Những lời mà Tiên tri đó nói, cách ông hành động, có thể làm lòa những người này, mở
mắt những người khác. Ngài đã trang phục cho người theo kiểu của người, bản chất,
tham vọng, mọi thứ, theo cách mà người phải có, thật hoàn hảo, được chọn lựa cho
những người nào đó mà Ngài kêu gọi cho thời đại ấy. Trong lúc những người khác đứng
nhìn và nói, “Ồ, tôi không thể... Tôi không thể...” Xem đấy, họ đã bị mù loà.

82 Chúa Jêsus đã đến cùng một cách như vậy, là Chúa bất tử mang xác thịt loài người,
vì Ngài được sinh ra trong một máng cỏ chuồng bò dơ đầy phân, không chỗ để gối đầu,
cộng thêm cái tên con hoang cho Ngài... Tất cả những điều mà Ngài có, và Ngài đã trở
thành con một người thợ mộc như thế nào, Ngài đã không đến trường như thế nào.

Ít nhiều sự khôn ngoan của trần gian nầy, Ngài không có gì liên quan với điều đó.
Không có văn minh, giáo dục hay bất kỳ điều gì khác của thế gian nầy, Ngài không có
liên quan với nó. Ngài là Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ xung khắc. Nếu Ngài cố gắng đến
một thần học viện nơi nào đó và học điều gì mà những gì những Giáo hội trong thế gian
này đang làm, điều đó sẽ không phù hợp với sự hiểu biết của Ngài bởi vì Ngài là Đức
Chúa Trời.

Như vậy sự giáo dục, nhà trường, các thần học viện và các thứ hoàn toàn nghịch lại
ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cả hệ thống giáo dục là nghịch lại với Đức Chúa Trời. Mọi điều
giảng dạy đi ra khỏi Chúa luôn. Khi tôi nghe một người nói rằng ông ấy là Tiến sĩ, Tiến sĩ
Triết, Tiến sĩ Luật, điều đó chỉ làm cho ông ta cách xa Chúa hơn đối với tôi. Ông ta chỉ tự
giáo dục mình xa nhiều hơn những gì ông thực sự được kêu gọi để làm. Đúng thế.

83 Hãy chú ý rằng bây giờ họ được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Vậy điều đó không
có nghĩa những người có học vấn không có. Hãy xem Phao-lô. Tôi nghĩ trong thời Phao-
lô, không có ai khôn ngoan hơn ông, là Sau-lơ thành Tạt-sơ. Ông được Ga-ma-li-ên giáo
dục, một trong những Giáo sư vĩ đại nhất của thời đó, một người Do-thái nghiêm ngặt,
một người theo giáo phái Pha-ri-si, Phao-lô đã được nuôi dưỡng bởi con người đó. Ông
biết mọi tôn giáo Do-thái; nhưng khi ông đến với Hội thánh, ông nói, “Tôi không bao giờ
đến với anh em trong học vấn của loài người hay đại loại như vậy, bởi vì nếu anh em
muốn, thì tin vào đó. Song tôi đến với anh em trong quyền năng và sự bày tỏ của Đức
Thánh Linh, để đức tin của anh em sẽ ở trong Chúa.” Chính là chỗ đó. Đúng thế.

84 Nhiều người cố gắng giả mạo những người này nhưng họ đã làm tất cả mọi thứ lộn
xộn giống như họ làm ngày hôm nay.

Đã có một người dấy lên trước thời Chúa Jêsus, dẫn lạc 400 người. Anh em biết
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Kinh thánh đã chép về những điều này như thế nào, cố gắng làm điều đó trước khi thời
giờ đến. Một vài người trong họ cố gắng giả mạo Ngài, tất cả họ là thế này, thế nọ, thế
kia. Ngài đã Phán trong Thời kỳ Sau Rốt sẽ dấy lên những Christ giả trong những ngày
sau rốt như thế nào, những tiên tri giả, tỏ những dấu kỳ phép lạ. Chúng ta có tất cả điều
đó. Nhưng điều đó không che khuất được điều thực sự. Bởi vì chúng ta có một Đấng
Christ thật, không phải là giả.
85 Bây giờ, chúng ta nhận ra rằng Chúa đã sai các Tiên tri của Ngài đến. Đó là cách
Ngài đã mang Lời Ngài đến cho dân sự, qua môi miệng của những Tiên tri của Ngài. Chú
ý, anh em biết đấy, Môi-se đã nói, nếu anh em muốn đọc... Trong Xuất Ê-díp-tô 4:10-
12, Đức Chúa Trời Phán với ông. Ông nói, “Tôi là người chậm nói. Tôi không đủ khả
năng. Tôi - tôi - tôi không thể đi.”

Ngài Phán, “Ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng,
làm mờ? Có phải Ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ, hãy đi; Ta sẽ ở cùng miệng
ngươi?”

Giê-rê-mi đã nói, nếu anh em muốn đọc trong Giê-rê-mi 1:9, ông nói, “Đức Chúa
Trời đặt lời Ngài trong miệng của tôi.” Ngài đã Phán rõ ràng với một Tiên tri và nói qua
một Tiên tri khác, người đó không có sự kiểm soát gì cả và Ngài Phán qua môi miệng
người đó.

86 Ngài có những cách Phán những Lời Ngài ra, anh em biết đấy. Vâng, thưa quí vị.
Như vậy anh em thấy, Kinh thánh là Lời Chúa, không phải lời con người. Môi-se nói,
“Chúa Phán với tôi một tiếng, tôi đã nghe Ngài. Tôi đã viết xuống những gì Ngài Phán.”

Giê-rê-mi nói, “Tôi không thể nói được gì cả, điều trước tiên anh em biết, môi của
tôi đang trò chuyện và tôi đang viết.” Chúa đã Phán qua môi miệng của ông và điều đó
ứng nghiệm. Đa-ni-ên, Ê-sai, vân vân... Tất cả những Tiên tri đó hầu như đều giống
nhau.

87 Anh em biết, chỉ trong Cựu Ước, hơn 2.000 lần những Tiên tri đó đã nói, “VÌ LỜI
CHÚA PHÁN VẬY.” Đó không phải là một người nói VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, không phải
là người đó đang nói chuyện. Nếu người ấy nói, ông ta chắc hẳn không phải là Tiên tri,
ông chỉ là kẻ giả hình; vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Một cơ hội trong 10 triệu lần,
họ có thể phỏng đoán được điều đó. Nhưng nếu đó là VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, thì Giê-
hô-va Đức Chúa Trời đã Phán điều đó.

Nếu tôi nói, “Orman Neville nói như vậy...” Người anh em của tôi nói, “Ông Mann
nói như vậy...” Nếu tôi nói, “Anh Vayle nói vậy...” tại đây, hay một vài anh em khác, bất
kỳ người nào trong anh em, tôi đang nói những gì anh em đã nói. Nếu tôi thực sự nói
những gì anh em đã nói. Những người này là những Tiên tri, đã nói, “Đó không phải là
tôi, tôi không có gì liên quan với điều đó, nhưng VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY.” Vậy Kinh
thánh là VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY bởi các Tiên tri.
88 Hãy để ý. Họ đã có Linh của Đấng Christ trên chính mình và báo trước về những
biến cố sẽ xảy ra. Hãy nói về sự báo trước, họ nói những gì sẽ xảy ra qua các thời đại
khi họ ngồi, đứng, nằm, bước đi với Linh của Đấng Christ trên họ; thật nhiều đến nỗi họ
hành động giống Đấng Christ. Những người đọc sẽ đọc và nghĩ rằng các Tiên tri đang nói
về chính họ. Anh em nhớ hoạn quan khi ông ta đọc Ê-sai 53:1, Về cách thế nào mà
“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi
sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành
bịnh.” Hoạn quan hỏi Phi-líp, “Tiên tri đang nói về ai, chính mình hay người nào khác?”
Tiên tri nói như thể là chính mình.

89 Hãy nhìn Đa-vít la lớn trong Thánh Linh, “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi,
sao Ngài lìa bỏ tôi? Những xương cốt tôi (tôi, Đa-vít) lộ ra. Chúng đâm chân tay tôi (Đa-
vít). Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, Cũng không để cho Đấng Thánh
Chúa thấy sự hư nát,” như thể Đa-vít đang nói về chính mình là thánh. Đó là Con của
Đa-vít,  Hạt giống thuộc linh từ lòng ra qua đó. Dầu chính Đa-vít là một cây cỏ gai,
nhưng bên trong ông là hạt lúa mì. Anh em hiểu được điều đó không?

Như vậy toàn bộ Kinh thánh không phải là lời con người, cũng không phải được viết
bởi con người, mang ra bởi con người, hay được khải thị bởi con người. Đó là Lời Đức
Chúa Trời được chính Chúa Đức Chúa Trời khải thị, Đấng Thông Giải của chính Ngài.
Đấng Christ khải thị chính Ngài trong Lời của chính Ngài.

90 Hãy nhìn Đấng Christ đang đứng phía sau tại đây trong Đa-vít. Thậm chí Đa-vít
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không thể suy nghĩ lúc bấy giờ. Đầu của ông lửng lơ khi ở đó. Ông đang treo mình trên
cây thập tự, giống như anh em thấy bức tượng tại đây, kêu lớn, “Đức Chúa Trời tôi ôi,
Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Hết thảy xương cốt tôi lộ ra. Chúng xâu chân
tay tôi. Chúng đâm vào sườn tôi.” Hiểu không? “Sao Ngài quá xa tôi? Tất cả những con
bò Ba-san đi ngang qua, chúng lắc đầu nói, 'Hắn tin Đức Chúa Trời sẽ giải cứu hắn, bây
giờ chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời có giải cứu hắn không?'” Cũng nói cùng những lời
giống vậy. Như vậy anh em thấy, khi Chúa được biểu hiện trên đất nầy, Ngài cũng nói
những lời giống như Đa-vít đã nói. Anh em hiểu điều đó không? Như vậy anh em thấy,
đó không phải là lời con người, đó là Lời Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời ở trong Đa-
vít. Đó không phải là Đa-vít nữa. Ông không biết mình đang nói gì, ông chỉ ở trong
Thánh Linh như vậy.

Đó là cách Môi-se đã từng có. Ông cũng đã ở trong Thánh Linh, đã vượt ra khỏi
chiều kích mà ông đang sống trong, đứng tại đó mặt đối mặt với bụi gai cháy đó, trò
chuyện với chính Đức Chúa Trời. Chúa Phán, “Hãy cởi giày ngươi ra. Đất mà ngươi đang
đứng là đất thánh.”

Tôi có thể tưởng tượng khi Môi-se ra khỏi nơi đó, ông nghĩ, “Chuyện gì đã xảy ra?
Điều gì đã xảy ra? Đó là cái gì?”

Chúa Phán, “Hãy đi xuống Ai-cập; Ta sẽ đi với ngươi.”

Ông nói, “Điều đó rất đúng với tôi, tôi phải đi.” Ông cùng vợ con, gậy trong tay,
khởi hành xuống Ai-cập để giải cứu dân sự.

91 Chính Chúa đang Phán qua nhà Tiên tri. Xem, họ tuyệt đối... Đó không phải là
những nhà Tiên tri; đó là Đức Chúa Trời, bởi vì bản thân những nhà Tiên tri, họ không
thể nói những điều đó. Ê-sai nói, “Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay
Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Ngài đã lớn lên trước chúng ta như một con bò con
trong chuồng...” Và điều đó như thế nào... “Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết,
vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an,
bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” Chúng ta đã được chữa lành qua đây trong
thời đại nầy, điều mà Ê-sai đã nói trước Đấng Christ 800 năm. “Bởi lằn roi Ngài, chúng ta
đã được (Thì Qúa khứ) lành bệnh rồi.” Ồ, Lời Chúa thật là hoàn hảo. Hỡi các anh em,
hãy tin cậy vào Điều đó. Đó là điều duy nhất có thể cứu được anh em.

92 Tất cả những lời khác, tôi không quan tâm chúng được đặt như thế nào, chúng đến
từ ai, từ hệ phái nào, người đó thông minh như thế nào, đều hoàn toàn bị làm ngơ, bất
kỳ điều gì nghịch với Lời. Nếu anh em muốn ghi câu Kinh thánh đó xuống, đó là Ga-la-ti
1:8. Phao-lô nói, “Dầu chúng tôi hay một Thiên sứ từ trời rao giảng điều gì khác hơn
điều anh em đã nghe, hãy để cho người bị rủa sả.”

Nói cách khác, nếu một Thiên sứ từ trời đến với anh em, một Thiên sứ sáng láng,
đứng tại đó... Bạn thân mến, đó là chắc hẳn là bẩy lưới cho hôm nay phải không? Một
Thiên sứ sáng láng đến gần đó và đứng nói những điều nghịch lại với Lời, anh em nói,
“Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta.” Đúng vậy. Nếu người đó là Giám mục, nếu là gì đi nữa,
anh em đừng tin nếu ông ta không nói chính xác với Kinh thánh đó, từng từ một. Hãy coi
chừng người đó, người đó sẽ thuyết phục anh em với Kinh thánh bây giờ. Người đó sẽ
đưa anh em đến một nơi nào đó, rồi móc lại ngay tại đó. Khi anh em thấy Kinh thánh nói
một điều và người ấy bỏ qua, hãy coi chừng. Xem đấy, đó là cách ma quỷ đã làm với Ê-
va. Nó đã đi thẳng đến, nói mọi điều một cách chính xác, “Ồ, Chúa nói điều này. Đúng
vậy. Ê-va. A-men! Chúng ta cùng tin điều đó.”

“Ồ, Đức Chúa Trời đã Phán điều này.”

“A-men, chúng ta cùng nhau tin điều đó.”

“Đức Chúa Trời đã Phán điều này.”

“Chắc chắn chúng ta tin điều đó.”

“Ồ, nhưng Đức Chúa Trời Phán chúng ta sẽ chết.”

“Ồ, vậy thì, ngươi biết Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành.” Ngài đã không nói Ngài
không biết anh em. “nhưng chắc chắn...” Ồ, chao ôi. Nó đấy. Nếu nó lừa dối như thế,
Kinh Thánh nói rằng trong những ngày sau rốt nó sẽ lừa dối chính kẻ được chọn, nếu có
thể được, nơi mà chúng ta phải ở ngày hôm nay, thưa các bạn. Vậy thì, những bài học
truờng Chúa nhật ngắn ngủi này nên tiến hành mang thật kỹ, anh em biết đấy, vào
trong lòng chúng ta, để thấy... Chúng ta, nên lắng nghe thật kỹ, và thấy điều ấy lừa dối
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như thế nào.

93 Hãy chú ý, chúng ta không thể; Chúng ta không được lắng nghe lời của người nào
khác. Chúng ta không quan tâm người đó khôn ngoan, học vấn như thế nào. Kinh Thánh
trong sách Châm ngôn nói chúng ta phải quăng đi những lý lẽ. Bây giờ, tại đây trong
lãnh vực thứ 2 này... Lãnh vực đầu tiên là những giác quan của anh em, thấy, nếm,
ngửi, nghe; đó là thân thể bên ngoài của anh em. Cơ thể bên trong, là linh, những lý lẽ,
tư tưởng, đại loại như vậy. Chúng ta, phải cất bỏ tất cả những điều đó. Anh em không
thể lý luận, nói rằng “Nào, đợi đã, nếu Ngài là Đức Chúa Trời nhơn lành...” Ngày nay
chúng ta đã được bảo rất nhiều Ngài như vậy. “Nếu Ngài là một Đức Chúa Trời nhơn
lành, lúc đó nếu tôi thành thực, dẫu rằng tôi không thể thấy điều đó theo cách đúng
trong Kinh thánh, song tôi chân thành, tôi sẽ được cứu.” Anh em sẽ bị hư mất.

“Nếu tôi đi Nhà thờ và chỉ làm những điều tôi tin là đúng và cố gắng bám giữ những
gì tôi nghĩ là đúng, ồ tôi...” Anh em vẫn bị hư mất. “Có một con đường coi dường như
chính đáng cho người, nhưng cuối cùng là sự chết.” Anh em sẽ không được cứu; Anh em
sẽ bị hư mất. Nó phải là con người kiểm soát bên trong.

94 “Ồ, Anh Branham, tôi nói tiếng lạ. Anh không tin vào việc nói tiếng lạ sao, Anh
Branham?” Tất nhiên. “Ồ, tôi đã kêu lớn tiếng, anh không tin vào điều đó sao?” Vâng,
thưa quí vị. “Tôi sống một đời sống Cơ-đốc tốt đẹp, anh không tin vào điều đó sao?”
Vâng, thưa ông. Nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là anh em được cứu. Anh em là một
người tốt, trong sạch, đạo đức, thánh khiết; những Thầy Tế lễ kia cũng vậy, sùng đạo
đến tận cốt tủy, quá tin kính đến nỗi người ta bị tin lầm lạc, họ chắc sẽ bị ném đá chết.
Hình phạt cuối cùng về sự ngu dại với Lời Chúa là sự chết.

95 Đó là vấn đề đối với nước Mỹ chúng ta ngày hôm nay. Lý do chúng ta có rất nhiều
điều thả lỏng trên đất ngày hôm nay vì những hình phạt không đủ mạnh. Nếu một người
đàn ông bị bắt gặp ra ngoài với vợ của một người khác, cả hai nên được đưa ra trước
công chúng, bị hoạn ngay trước công chúng và thả đi. Đúng vậy. Nếu một người đàn ông
bị bắt gặp làm điều gì đó sai trật trên đường, chạy quá tốc độ, anh ta không nên bị phạt
ít hơn 10 năm, vì anh ta phạm tội cố ý giết người. Anh em đặt những hình phạt giống
như vậy, anh em sẽ làm họ trì hoãn lại.

Nhưng khi một nhà chính trị không ngay thẳng nào đó có thể đến với người này ở
tại đây, rồi cho qua, nói, “Ồ, anh ta chỉ uống một chút, anh ta không có ý làm thế...”
Điều đó sẽ giết hại một người, vợ, cả bầy con ngây thơ, hãy để cho gã Ricky bỏ qua với
điều đó, đó là chính trị. Đó là thế gian; đó là ma quỷ.

96 Đức Chúa Trời đã Phán rằng, nếu một người đàn ông hay đàn bà bị bắt phạm tội
ngoại tình, hãy mang họ ra tại đó và ném đá chết. Giải quyết tại đó. Nếu anh em thậm
chí bị bắt cầm lên một cây gậy vào ngày Sa-bát, “Nắm bắt và ném đá người.” Họ sống
bằng điều đó. Bây giờ, hãy xem, chúng ta không có các loại luật như vậy ngày hôm nay,
nhưng đối với người Cơ-đốc, Hội Thánh tôi đang nói chuyện sáng nay, luật đó của Chúa
ở trong lòng anh em. Anh em không muốn làm thế. Nó nằm ở bên trong đây. Anh em
muốn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời thật hoàn hảo, cho dù nó như thế nào, anh em
chỉ muốn đúng như những gì... Nếu Chúa cần một tấm thảm ở cửa, Ngàiuốn anh em là
tấm thảm chùi chân đó, anh em rất sung sướng về điều đó. Cho dù sẽ ra sao, anh em
muốn là tấm thảm chùi chân đó. Bất kỳ điều gì Chúa muốn anh em làm, đó là điều anh
em muốn làm, bởi chính là Đức Chúa Trời. Vậy thì, đó là nơi anh em thật sự tìm thấy
tình yêu thật chân chính cho Đức Chúa Trời.

97 Bây giờ, chúng ta tìm thấy rằng một Thiên sứ nếu giảng bất cứ điều gì khác bên
cạnh những gì đã có — đã được nói trong Kinh thánh, hãy để cho người bị rủa sả. Không
ai có thể — làm điều đó; Nó phải chính xác theo cách Lời đã nói.

Chúng ta đọc lại trong Khải huyền 22:18-19, “Nếu ai thêm hay bớt một lời trong
Sách nầy, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người đó khỏi Sách Sự Sống.” Đúng như
vậy. Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người, mặc dù người đó là một Mục sư, bất kể
người đó là ai, dẫu tên người đó được viết trong Sách Sự Sống, Đức Chúa Trời Phán, “Ta
sẽ xoá đi... (Đúng vậy.) nếu ngươi thêm hay bớt đi một lời trong Sách ấy.” Đó là cách
Chúa không hề sai lầm đã làm nên Lời Ngài. Anh em có thể thêm vào Hội thánh hay lấy
đi khỏi Hội thánh, anh em đừng thêm vào Lời hay bớt đi Lời đó vì Chúa sẽ lấy tên ra khỏi
Sách Sự Sống. Anh em sẽ hết đời lúc đó. Anh em không thể thêm hay bớt đi Lời. Nó phải
hoàn toàn chính xác những gì...

98 Lời không cần người diễn dịch, bởi vì Kinh Thánh nói rằng Chúa có sự thông giải
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riêng của Ngài đối với Kinh Thánh. Phi-e-rơ đã nói, “Đó không phải là sự thông giải cá
nhân.”

Tất cả Lời Kinh thánh được ban ra một cách Thiêng liêng, được sắp đặt theo trật tự
một cách Thiêng liêng; toàn bộ sự việc là sự khải thị về Đức Chúa Jêsus Christ, Tân Ước
và Cựu Ước, nơi đã báo trước về việc Ngài đến, điều Ngài sẽ làm khi Ngài đến đây, và
Ngài sẽ làm gì trong thời đại sắp đến. Cho nên điều đó làm cho Ngài hôm qua, hôm nay
và đời đời không hề thay đổi. Giống như trong thư Hê-bơ rơ như Phao-lô viết, Ngài là
Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua của thời Cựu Ước. Ngài là Đức Chúa
Jêsus Christ hôm nay, được bày tỏ trong xác thịt, Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ đời đời
trong Thánh Linh sẽ đến, hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài
từng sống cho Lời Ngài sống những gì Lời nói sẽ làm cho thời đại đó. Ngài hiện sống.

99 Ngài đã sống trong Cựu Ước, được bày tỏ. Tôi chỉ muốn để anh em thấy một điều gì
đó nhỏ bé tại đây nếu anh em có thể chịu đựng được. Hãy quan sát. Khi Chúa Jêsus
được bày tỏ trong Cựu Ước nhờ chúng ta đã tin điều đó... Bây giờ, quý vị, những thầy
giảng tại đó, quý vị có thể tranh cãi với điều đó, làm bất kỳ điều gì quý vị muốn, nhưng
tôi đang nói từ những gì tôi nghĩ.

Khi Chúa Jêsus được bày tỏ trong Cựu Ước theo thần tính, trong Thân vị của Mên-
chi-xê-đéc, không phải một chức Tế lễ, nhưng là Người, Con Người... Vì Người nầy chưa
được sinh ra, nhưng Ngài trong thần tính như vậy, Ngài không cha không mẹ. Ngài chính
là Đức Chúa Trời. Ngài được tỏ bày trong hình dạng người gọi là Vua Sa-lem, Vua Bình
An và Công Nghĩa. Ngài là Mên-chi-xê-đéc. Ngài không cha, không mẹ, không có ngày
đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, như vậy là giống Con Đức Chúa Trời,
Mên-chi-xê-đéc nầy làm Thầy Tế lễ đời đời vô cùng. Đó là Chúa Jêsus trong thần tính ở
trong hình hài con người. Anh em có thể hiểu được điều đó không? Được rồi.

100 Rồi Ngài thực sự trở nên con người xác thịt ngự giữa chúng ta trong chính Thân vị
của Đức Chúa Jêsus Christ, được sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ry. Ngài đã đến trong hình
hài đó để Ngài có thể chết và trở về trời.

Bây giờ trong những ngày sau rốt, Ngài đã hứa tỏ bày chính Ngài trong Sự Trọn
Vẹn lần nữa xác thịt của Ngài trong Thánh Linh. Vì như việc đã xảy ra trong thời Sô-đôm
thể nào, cũng sẽ như vậy trong sự hiện đến của Con người. Bây giờ, hãy nhìn Sô-đôm,
nó ngồi như thế nào, chuyện gì đã xảy ra, và Đức Chúa Jêsus Christ được bày tỏ trong
hình dạng thân thể của Hội Thánh Ngài hôm nay, làm điều giống như vậy, cùng một
công việc mà Ngài đã làm mọi lúc, không bao giờ thay đổi, Đấng Đời Đời. Trên đất ngày
nay, Ngài đã tỏ bày chính Ngài trong những thân thể con người chúng ta, những thân
thể con người chúng ta mà Ngài đã kêu gọi, làm một cách chính xác giống như Ngài đã
làm nhiều lần nhiều cách trong xác thịt của Ngài trên đất. Ngài cũng làm điều giống vậy
ngày hôm nay, vì Đức Chúa Trời đời xưa đã Phán nhiều lần với các tổ phụ qua những
Tiên tri và trong những ngày sau rốt này qua Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Con
được khải thị trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã biểu hiện trong xác thịt loài
người, ngay trước sự hủy diệt của Sô-đôm, chấm dứt thế giới Dân Ngoại. Anh em hiểu
điều đó không? Có 3 sự bày tỏ.

101 Điều kế tiếp xảy ra, là khi tất cả được tập họp lại vào một Người đó, Đức Chúa
Jêsus Christ, Nàng Dâu và Thân thể vào lúc sự trở lại thuộc thể của Chúa Jêsus, khiến
cho 3 lần của Ngài vì Ngài được mang đến trên đất, bị giết, bị đóng đinh, sống lại, đã
bày tỏ chính Ngài trong hình dạng Thân thể Ngài, là Nàng Dâu Ngài, Người Nữ. Anh em
nắm được điều đó không? Nàng là một phần của thân thể Ngài. Người nam và người nữ
thật sự gần gũi nhau, cho đến nỗi hầu như là một; dầu thế nào họ phải trở nên. Họ đấy.
Họ hoàn toàn chính xác được bày tỏ điều giống vậy. Nàng là một phần của Chàng, vì
Nàng được lấy ra từ Chàng. Nàng Dâu ngày hôm nay được lấy ra từ thân thể Đấng
Christ, đang hành động và làm hoàn toàn chính xác giống như Ngài đã Phán Ngài sẽ làm
cho ngày hôm nay, Nàng Dâu, Nữ Hoàng, Vua và Nữ Hoàng.

Được rồi. Chúng ta sắp trễ bây giờ vậy chúng ta phải đi nhanh cho hết.

102 Được rồi.Cả Kinh thánh là sự khải thị hoàn toàn về Đức Chúa Jêsus Christ, bày tỏ
chính Ngài cho mỗi thời đại. Ngài đã làm cho chính Ngài được biết trong thời và Luther
như là nền móng, Hội thánh, bàn chân, đôi chân, giống như Ngài đã làm trong vua Nê-
bu-cát-nết-sa. Anh em nhớ ông đã có những giấc mơ này như thế nào. Nó xuất hiện từ
đầu trở xuống. Bây giờ, trong Vương quốc Ba-by-lôn Ngài đã tỏ cho thấy tất cả Cựu Ước
đó. Ngài đã từ trên đầu xuống, cho đến lúc Ngài đến với chính Đức Chúa Trời trở nên xác
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thịt từ cuối bậc than. Bây giờ, tại đây trong Tân Ước, Ngài mang chính mình trở lại với
Đầu, Đầu bằng vàng được đội vương miện. Hãy xem, anh em hiểu được điều đó không?
Hãy xem Đức Chúa Trời vào lúc ban đầu. Ngài tiếp tục đi qua các Tiên tri, tiếp tục cho
đến khi chính Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt giống như chúng ta, đến ngay chân
thang, một Hài Nhi sinh ra trong máng cỏ, bị thù ghét, chối bỏ, khinh rẻ, bị đặt cho cái
tên xấu xa, và mọi thứ Ngài đã chịu. Rồi Ngài bắt đầu sống lại, từ chân Ngài bắt đầu xây
dựng Hội Thánh, Nàng Dâu đang trở lại, đến lưng, bây giờ đi vào Hòn Đá Đỉnh, nơi hết
thảy được kết hợp với nhau, tạo nên một Thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ biến hoá
vĩ đại.

103 Đức Chúa Trời được khải thị cho mỗi thời đại bởi Lời được hứa của Ngài cho thời đại
đó. Bây giờ, hãy xem một số lời hứa của Ngài cho ngày hôm nay trong khi chúng ta sắp
kết thúc giờ nầy trong những lời cuối cùng này.

Bây giờ, Đức Chúa Trời đang khải thị chính Ngài trong thời gian “Ánh sáng Chiều
tối” (Evening Light — Ánh sáng Thới đại Sau rốt). Bây giờ, chúng ta hãy xem. Tôi có một
số câu Kinh thánh được viết xuống tại đây, như anh em có thể thấy trên trang nầy có
bao nhiêu câu Kinh thánh được viết tại đó, song chúng ta chỉ còn có khoảng 15 phút đến
12 giờ rồi. Tôi muốn đi ra mà không bị khan tiếng khi giảng sáng nay. Thỉnh thoảng,
những máy điều hoà nhiệt độ tại đây làm tôi khan tiếng thật sự, vậy nếu Anh Neville
không...  Anh không có cái  nào cho tối  nay chứ? [Anh Branham nói chuyện với  Anh
Neville. - Biên tập] ... Ồ, tốt... nếu được, tôi tìm thấy điều gì đó. Ngày nọ, tôi thấy một
gói thuốc lá nằm trong cánh rừng và tôi có một Sứ điệp từ gói thuốc lá ấy cho đêm nay,
đẹp ý Chúa. Vì vậy, tôi có những câu Kinh thánh này ở đây, tôi không muốn vượt quá
thời gian để anh em có thể trở về. Một gói thuốc lá nói...

104 Tôi đang bắt đầu đi xuống cánh rừng, có một gói thuốc là nằm tại đó. Tôi cứ bước
đi xa, tôi nghĩ, “Ồ, có ai đó trước mình.”

Có điều gì đó nói,  “Hãy quay lại  nhặt nó lên.” Tôi nghĩ,  “Nhặt gói thuốc lá lên,
không phải tôi đâu.” Điều gì đó nói, “Hãy quay lại nhặt gói thuốc lá.” Tôi đi xuống; Có
một bao thuốc đã cũ, trống không, tôi đã thấy điều gì đó. Tôi sẽ kể cho anh em về điều
đó tối nay, ý Chúa. Được rồi.

105 Bây giờ, chúng ta sẽ nói về những Ánh Sáng chiều tối chỉ trong vài phút. Kinh
thánh tiên đoán rằng sẽ có một lúc ngay thời gian kết thúc, rằng mặt trời sẽ lộ ra, sẽ có
Ánh Sáng lúc chiều tối. Tất cả chúng ta biết điều đó, có phải không? Chúng ta là những
người quen thuộc với Sứ điệp của chúng ta ngày hôm nay từ Chúa Jêsus, chúng ta tin
rằng sẽ có Ánh Sáng lúc chiều tối. Ánh Sáng chiều tối nầy...

Dĩ nhiên, Ánh Sáng lớn sẽ đến khi chính Chúa Jêsus sẽ được bày tỏ tại trên đất nầy,
hay trên trời cao, cất Nàng Dâu của Ngài lên và rồi Ngàn Năm Bình An sẽ đến.

106 Nhưng chúng ta có một trong những lúc đáng kinh khiếp nhất để đi qua, luôn đặt
trước con người. Bây giờ, tôi chỉ đang chờ đợi thì giờ đó và khi mọi người có một cơ hội
nơi anh em có thể thoát khỏi công việc và sống một vài ngày, chúng ta có thể nhóm nơi
nào đó, ở đó tôi có thể giảng về những tai vạ kia và những điều giáng xuống trong
những ngày ấy, dồn 2 hay 3 tuần lại, mang lại với nhau, nếu Chúa cho tôi sống để làm
điều đó và hà hơi linh cho tôi để làm điều đó. Hãy xem những điều đó sẽ giáng xuống
như thế nào và những tiếng sấm ấy, rồi anh em sẽ thấy con người, dân sự đã mơ về
điều gì và tất cả những điều ở tại đó, nó sẽ ứng nghiệm. Anh em sẽ để ý nó đã khải thị
điều gì, tiếng sấm lớn đó đến từ các từng trời. Bây giờ,...Dĩ nhiên, cả nhóm anh em, anh
em biết điều đó có nghĩa là gì... Chúng ta hãy đợi cho đến lúc thì giờ ấy đến (Anh em
hiểu không?) cho điều đó...?... Sẽ có nhiều hơn nữa đúng thì giờ.

107 Vậy chúng ta sẽ đọc một vài câu Kinh thánh này ở tại đây. Giờ đây, trong Ánh Sáng
ban chiều đến, chúng ta chú ý rằng nó sẽ phải giống như Ánh Sáng vào buổi sáng bởi vì
không có một mặt trời nầy vào buổi sáng và mặt trời khác vào buổi chiều. Phải cùng một
mặt trời đó; mặt trời buổi sáng cũng là mặt trời vào buổi chiều. Vậy thì “Chính ngày đó,'
ngày giữa thời gian hầu như ảm đạm, tối tăm, không thể gọi là ngày hay đêm ở giữa đó.

108 Xem đấy, đó là sự hình thành của Thân thể từ chân trở lên. Khi Ngài ở trên đất nầy,
Ngài là Con, Sự Sáng. Rồi Ngài bị giết. Hội Thánh đã thay thế Ngài qua sự tử đạo, trải
qua những Thời Kỳ Tối tăm, bắt đầu xuất hiện xây trên nền móng. Rồi quang cảnh xuất
phát từ đâu? Ngay chỏm đầu. Thấy khải tượng đó, Nê-bu-cát-nết-sa phải không? Hãy
xem Ngài đã tiếp tục trải qua từ lúc ban đầu của thời đại Dân Ngoại trước khi Dòng
Huyết được đổ ra cho họ và làm thành một của lễ chuộc tội. Họ là những người trở lại tin
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Ngài. Nhưng hãy để ý, nó đi dần xuống, đi xuống đến phần cuối cùng của biểu tượng,
mang xuống, rồi nó bắt đầu ngay trở lại, Hội thánh trở lại từ chân trở lên. Bây giờ, nó ở
trong thời giờ của đầu — thì giờ đầu.

109 Bây giờ, hãy chú ý Sự Sáng. Anh em không thể thấy bằng đôi tay của mình, tuy
nhiên nó là bộ phận của cơ thể. Anh em không thể thấy bằng tai, tuy nhiên có thể nghe.
Anh em không thể thấy bằng mũi, tuy nhiên nó ngửi. Anh em không thể thấy bằng môi,
dầu môi nói. Đó là thời đại Ngũ Tuần. Nhưng bây giờ, đó là trong thời kỳ của mắt, nhìn
thấy. Bây giờ, không có một khả năng nào đang hoạt động bên ngoài giới hạn của mắt.
Đúng vậy không?

Kế tiếp là Sự Thông minh, chính là Đấng Christ, Đấng kiểm soát toàn bộ cơ thể,
không có cử động nào bên ngoài điều đó. Mọi thứ khác đã vận động. Vận động chân của
anh em, vận động cơ bắp chân của anh em, vận động mọi thứ tai, mũi, môi, đại loại như
vậy, nhưng không có vận động sau mắt của anh em. Đó là lý do vì sao người ta tuyên bố
con người bị hói nhanh vì không có tập thể dục để phát triển các cơ bắp trên da đầu. Nó
không có miếng đệm để có thể bơm máu lên được. Máu không bơm qua được. Sẽ không
lên để tiếp máu được, dĩ nhiên chân tóc sống nhờ máu. Bây giờ chúng ta nhận thấy được
phần đó (Anh em hiểu không?)... Không có gì ở ngoài giới hạn của mắt.

110 Giờ đây, chúng ta hãy tìm xem. “Sẽ có Ánh Sáng” vào giữa ngày không? “Vào lúc
chiều tối.” Ánh Sáng được ban đến để làm gì? Như vậy, anh em có thể thấy mình ở
đâu... Làm thế nào để đi vòng quanh (Đúng vậy không?) Thấy anh em ở đâu. “Sẽ có
Ánh Sáng vào lúc chiều tối.”

Vậy, chúng ta hãy lấy điều đó và so sánh kỹ với Ma-la-chi 4 giờ nầy. Ngài hứa rằng
sẽ có Ánh Sáng đến trở lại vào lúc chiều tối. “Nầy, Ta sẽ sai đấng Tiên tri Ê-li đến cùng
các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng
cha trở lại cùng con cái, lòng con cái [thời sau rốt] trở lại cùng các bậc cha [các Sứ đồ
thời đầu tiên] (Đúng thế không?), kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.”

Bây giờ, hãy xem trong Giăng... hay Lu-ca 17:30 và xem Chúa Jêsus đã nói Tiên tri
điều gì tại đó, Ngài Phán rằng, “Việc đã xảy đến trong đời Sô-đôm, thì cũng sẽ xảy đến
trong ngày Con người hiện ra...”

Hãy nhớ. Để ý. Đây chính là lúc mà Con người sẽ được khải thị, sự khải thị của Con
Người. Bây giờ, Con Người được thực sự khải thị một cách tiềm tàng chỉ trong chốc lát
tại đó, ngay trước khi Sô-đôm bị đốt cháy. Lúc ấy, Người đó là Ê-lô-him. Đó là Đức Chúa
Trời, và Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được khải thị một cách tiềm tàng
ngay tại đó trong chốc lát để nói chuyện với Áp-ra-ham trong cuộc thị sát trước khi Phán
xét, chỉ một chút. Con người được Khải thị, Con Người, Ê-lô-him. Anh chị em thấy điều
đó không, thưa Hội Thánh? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Con người, Ê-lô-him, được
khải thị chỉ trong một vài phút, bởi vì ngay sáng hôm sau thành đã bị đốt cháy. Khi nào?
Trước khi mặt trời có thể mọc lên trở lại.

Như vậy, không thể có tổ chức nào còn lại; cũng không thể có tiến triển xa hơn
những gì đang diễn ra ngay bây giờ vì nó sẽ bị đốt ngay trước bình minh lần nữa.

Cuộc phục hưng trên toàn xứ. Sẽ không còn những phục hưng lớn nữa, những cơn
phục hưng rộng lớn lan tràn nữa. Đất nước nầy sẽ không bao giờ nhận điều đó. Anh em
có thể có những người trí thức hội họp với nhau, nhưng tôi muốn nói một sự phục hưng
thuộc linh. Chúng ta đã thấy tất cả điều đó. Tôi hy vọng anh em đang nắm được nó. Tôi
đang nói theo một cách mà tôi hy vọng rằng anh em nắm được. Nó qua rồi.

Cách đây một lát, một Thầy Truyền đạo tốt đẹp nói, “Anh Branham, nếu tôi có thể
thật sự có niềm vui của Chúa trong lòng mình...”

Tôi nói, “Anh à, cuộc phục hưng đã qua rồi.”

111 Bây giờ, thiết bị ổn định đã được đặt lên tàu. Những con sóng lớn đáng sợ đang ở
ngoài đây trước chúng ta, nhưng chúng ta biết vượt xa ngoài giới hạn những cơn sóng
kia, chúng ta đang gần bờ. Chúng ta đang gần bờ. Cứ ở ổn định. Cứ ở lại sống trong Lời.
Cứ ở lại với Đức Chúa Trời. Cho dẫu anh em cảm thấy như thế nào, bất cứ điều gì khác,
cứ ở lại ngay với Lời. Hãy để điều đó ổn định. Khi anh em thấy tất cả những đám mây cũ
lớn bao quanh chúng ta, những cơn bão đang đến, những quả bom nguyên tử, mọi thứ
khác họ đang nói về; Song thiết bị ổn định của chúng ta là ở ngay trong Lời. Chúa Phán
nó sẽ ở tại đây, chúng ta trèo lên nóc mỗi thứ. Vâng. Anh em đi ngay trên đỉnh của
chúng. Vâng, thực vậy. Chúng không thể đánh chìm chúng ta. Họ không thể làm chúng
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ta chết đuối. Các người bỏ chúng tôi vào mộ, chúng tôi sẽ trở lại. Tất cả chỉ có vậy.
Không có cách nào khác trên thế giới để giữ nó ở dưới đó được. Chúng ta trèo lên mỗi
một thứ trong chúng vì Thuyền Trưởng vĩ đại của chúng ta đang gọi phía bên kia.

Chúng ta neo trong Jêsus,

Chúng ta sẽ đương đầu những trận bão cuộc sống,

Tôi neo trong Jêsus,

Tôi sẽ không còn sợ sóng gió.

112 Bất kể đó là gì, hãy để cho nó đến, nó sẽ là gì, không có gì khác biệt. Chúng ta neo
ngay tại đó trong Chúa Jêsus. Nếu tôi sống, tôi sẽ sống cho sự vinh quang của Đức Chúa
Trời. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Tôi - tôi chỉ muốn...
Chỉ cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời là điều tôi muốn làm. Khi tất cả điều đó qua
rồi, tôi không muốn ở lại thêm nữa. Tôi muốn đi đến nơi mà Ngài đã mua phần thưởng
cho tôi, không phải những gì tôi kiếm được nhưng là những gì Ngài mua cho tôi, những
gì Ngài đã cho tôi bởi ân điển Ngài.

113 Như vậy chúng ta thấy Ánh Sáng lúc chiều tối tại đây. Nó làm gì để có sự sáng, nếu
anh em không có mắt để xem làm thế nào đi loanh quanh trong đó. Ánh Sáng lúc chiều
tối là gì? Ánh Sáng đến để khải thị điều gì đó. Đúng vậy không? Nếu có điều gì đó tại
đây anh em cảm thấy, anh em không thể hiểu được nó là gì trong bóng tối, hãy bật đèn
lên. Nó dùng để khải thị. Ma-la-chi 4 bảo làm gì? Làm việc giống như vậy. Mở 7 Ấn để là
gì? Tất cả những hệ phái nầy đang chệnh choạng quanh điều này để làm gì? Đó là để
khải thị, làm lộ ra. Nếu anh em không có con mắt nào, thì khải thị để làm gì? Trước hết
phải có mắt để nhìn thấy. Đúng thế không? Nó sẽ được khải thị trong Ma-la-chi 4, Lu-ca
17:30, Giăng 14:12, Giăng 15:24, 16:13, cũng được khải thị trong Khải huyền 10:1-7,
sự mở ra 7 Ấn và Sứ Điệp của Thiên sứ thứ 7, mở ra, khải thị khi nào Ánh Sáng lúc chiều
tối sẽ đến. Vậy nếu một người...

114 Trong thời đại Lao-đi-xê, người ta thế nào? Trần truồng (Phải không?), mù loà. Ánh
Sáng có ích gì cho người mù? Nếu kẻ mù dắt người mù, họ chẳng rơi xuống hố sao? Trần
truồng, đui mù mà không biết. Thậm chí sự tỉnh táo tinh thần của họ cũng mất, sự
thông hiểu thuộc linh của họ. Kiêu ngạo, yêu những thú vui hơn là yêu mến Đức Chúa
Trời, những kẻ gây gổ, vu cáo giả dối, không thìn mình, thù người lành, có bề ngoài tin
kính nhưng đã chối bỏ quyền phép của sự tin kính đó (Quyền phép của sự khải thị, thậm
chí họ không tin vào điều đó). Họ không tin vào những điều như là những lời Tiên tri,
và.. Họ không tin vào điều đó. Họ tin Ma-la-chi 4 là xảy ra ở Hội thánh hay tổ chức nào
đó. Khi người đến lần đầu tiên, người là một người. Khi người đến lần nữa với phần gấp
đôi, người là một người. Khi người đến trong hình dạng của Giăng Báp-tít, người là một
người. Trong những ngày sau rốt khi Ánh Sáng lúc chiều tối bắt đầu chiếu sáng, mọi mắt
sẽ mở ra và anh em sẽ thấy mình đang đi đâu. Lúc đó, Thân Thể đã được hình thành,
đứng trên chân mình, di động, được vận hành bởi Thánh Linh. Điều gì thế? Cùng Đấng
đó đã hành động trên những Tiên tri đã viết Kinh Thánh, cùng một Đức Thánh Linh đang
vận hành trong một Thân Thể, được đầy dẫy Thánh Linh, hành động trong Thánh Linh từ
mọi tổ chức, và mọi ngôn ngữ, dân tộc.

115 Một phụ nữ trẻ tại đây, cô không thuộc về tổ chức nầy (tồ chức nầy) — thuộc về hội
chúng này. Cô đến từ một nơi nào khác, cô đến đây sáng nay, có một bức hình tại đây.
Cô đưa bức hình cho con trai tôi, nó rất ngạc nhiên. Tôi không biết cô đã nghe về điều
này hay chưa. Tôi không biết. Cô có một bức hình của Thiên sứ của Chúa vào 7 Thời đại
Hội thánh — 7 Ấn được mở tại đó. Khi điều đó xảy ra, có tiếng nói, “Nhìn lui lại đó,” cô
thấy hình ảnh đó đứng trong bầu trời trong một giấc mơ. Cô nhìn lui lại và thấy có ai đó
đang tiến tới trước và phía sau. Cô nói, “Anh Branham, chính là anh.” Những người diễn
hành tại đó nữa, cô nói, “Phía sau anh là những người với những màu da khác nhau
giương những cờ xí, Georgie, Alabana, tất cảnh nơi khác nhau, tiến về phía trước, nơi
Đấng Christ dẫn đầu, được khải thị trong khải tượng. Ồ, Ha-lê-lu-gia!

116 Chúng ta đang ở trong những ngày sau rốt, những giờ cuối cùng của thời đại. Anh
em có thấy Ngài bây giờ trong Lời Ngài và tất cả Lời Ngài được bày tỏ ngay tại đây trước
chúng ta không? Ồ, Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, hãy đứng lên, hãy tin Ngài
với tất cả điều đó trong anh em. Hãy giữ Bánh Xe nhỏ đó giữa Bánh Xe, hãy để Nó làm
mọi hành động và động cơ của anh em ổn định. Mỗi tư tưởng anh em có, xin để cho nó
được Quyền Năng nầy trong anh em kiểm soát, vì Đức Chúa Trời đang ngự ngay trong
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Lời Ngài vào thì giờ này trong Ánh Sáng lúc chiều tối, toả ra Ánh Sáng.

117 Sự mù loà của con dơi. Anh em có thể bật đèn, con dơi bị mù đến nỗi không thể
bay. Một con cú kêu, tất cả những con thú mò mẫm ban đêm đó, những thứ giống như
thế, những con gián, không thể thấy vào ban ngày. Chúng không biết gì về điều đó.
Chúng không thể thấy được. Ánh Sáng lúc chiều tối đến. Mỗi thí dụ, mọi nơi chúng ta đi
đến với thiên nhiên, đến với Kinh thánh, đến những pho tượng mà Đa-ni-ên đã thấy, vị
vua của ngày đó, tất cả họ đã thấy, tất cả những điều nầy, mọi người, mọi hình thức,
mọi vận động, mọi nơi trong Thân Thể được định vị trí tỏ cho chúng ta thấy chính giờ mà
chúng ta đang sống trong. Không phải là hành động khác có thể đến trên nó. Có hành
động của tay, tình yêu thương, Wesley. Có vận động của nền tảng, Luther. Tình yêu
thương... Không bao gờ có điều gì vĩ đại hơn. Vận động của Wesley được giảng dạy, họ
đã gởi các Giáo sĩ đi khắp thế giới. Một trong những phong trào vĩ đại nhất đã từng được
thực hiện trong thời đại trước đó. Rồi đến thời đại Ngũ Tuần, rồi đến những ngón tay và
những điều khác biệt, thời đại Ngũ Tuần của tiếng lạ, mũi, và đại loại như vậy. Bây giờ,
nó ở trong đôi mắt. Sẽ ích lợi gì anh em cần mắt, hay cần Sự Sáng, nếu mắt ấy không
có ở đó để thấy. Trước tiên phải có mắt để thấy, rồi khi điều đó đến, Ngài mở 7 Ấn và
khải thị lúc chiều tối, đem tất cả những bí mật đã được kín giấu qua các thời kỳ Hội
thánh và bây giờ khải thị chúng như Ngài hứa sẽ làm trong Khải huyền 10:1-7. Chúng ta
ở đây hôm nay đang ở giữa Lời, Lời được khải thị cho chúng ta bởi Đức Chúa Jêsus
Christ. Vậy thì, Đây là Lời của Đức Chúa Trời.
118 Là những thần dân của Ngài, chúng ta phải bước đến gần với Đấng Tác giả để hiểu
Lời, để cho Lời bày tỏ, “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm điều gì? Con phải đi vào những
cánh đồng rao giảng Tin lành, hay con phải ở nhà? Cho dẫu là điều gì. Nếu con phải là
một nội trợ giỏi. Nếu con phải là một người mẹ tốt. Nếu con phải làm điều này, điều kia,
điều nọ, bất ký điều gì... Nếu con phải là một nhà nông. Bất kỳ là điều gì... Lạy Chúa,
Ngài muốn con làm gì?”

Há chẳng phải Sau-lơ đã kêu lớn lên tại đó, “Lạy Chúa, Ngài muốn tôi làm gì?” Ông
đang trên đường đi để tống Hội thánh vào tù nhưng rồi ông kêu lớn, “Chúa muốn tôi làm
điều gì?” Khi Ánh Sáng bật lên như một Trụ Lửa lớn lơ lửng trên ông, “Ngài muốn tôi làm
gì?”

Tôi nghĩ đó là một lời hay để kết thúc, nói, “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì? Khi
con thấy Kinh thánh này được khải thị thật là hoàn hảo ngay bây giờ, lạy Chúa, Ngài
muốn con làm gì?”

119 Chúng ta hãy cúi đầu. Tôi yêu cầu mọi người tại đây hãy soát xét lại lòng mình bây
giờ và hỏi câu hỏi đó, “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?” Dân sự nếu quý vị vẫn còn
nghe qua điện thoại trên toàn quốc, hãy cúi đầu và xin, “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm
gì, đã thấy rằng chúng con có mặt tại đây trong những ngày và những giờ sau rốt, thật
là hoàn hảo trước chúng con, được khải thị thật giản dị. Ngài muốn con làm gì?”

120 Lạy Chúa yêu dấu, trong lúc họ đang hỏi Ngài câu hỏi đó, con cũng tự hỏi với Ngài:
Ngài muốn con làm gì, Chúa ôi, khi con nhận biết Lạy Chúa, như con nhận ra rằng mỗi
ngày phải được đếm. Con nguyện xin Ngài giúp đỡ con. Lạy Chúa, để sống như vậy mỗi
ngày, sẽ được kể vinh dự và tôn vinh cho Ngài. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ giúp đỡ
mọi người trên khắp xứ, và những người có mặt tại đây trong Nhà thờ nầy, khi chúng
con soát xét lòng của chúng con và nói, 'Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì? Lạy Chúa,
con có thể làm gì để đẩy mạnh Vương quốc của Ngài và sự nghiệp của Ngài.“ Xin Chúa
ban cho điều ấy. Xin tra xét và thử lòng chúng con xem có tội lỗi gì trong chúng con, lạy
Chúa, sự ích kỷ nào, những động cơ hay mục tiêu xấu nào. Ồ, lạy Chúa, xin tẩy sạch
chúng con bằng Dòng Huyết của Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng mà chúng con
khiêm nhường đón nhận của lễ chuộc tội của Ngài về sự chết và phục sinh của Ngài.
Được xưng công nghĩa bởi tin rằng Ngài đã làm điều nầy, chúng con vui mừng đón nhận
chương trình cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng con.

Lạy Cha, chúng con cảm tạ ơn Ngài về Sứ điệp hôm nay, những gì chúng con tin và
nắm giữ, biết và tin rằng đó là Lời Ngài và Sứ điệp của Ngài. Không khác biệt với những
người khác nhưng để càng giống Đức Chúa Jêsus Christ hơn nữa, Đấng là Gương Mẫu
của chúng con...

121 Lạy Chúa yêu dấu, có những khăn tay nằm tại đây, có những người đau ốm ở mọi
nơi. Chính mình con, lạy Chúa, mỏi mệt, hao mòn sáng nay. Con nguyện xin Ngài sẽ vùa
giúp chúng con, Chúa kính yêu ơi, chúng con trông cậy Ngài để có sức mạnh. Ngài là
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Sức Lực của chúng con. Lạy Chúa yêu dấu, Ngài đã giúp đỡ thật nhiều.

Ngày nọ, đang suy nghĩ đi vào cánh rừng đó, đi dạo quanh với Anh Banks Wood,
khi các bác sĩ... Tim anh thật xấu đến nỗi anh không thể nào đi dạo được. Rồi nghĩ làm
thế nào con biết một chút ở trên đó, khi đang đi bộ vào những rặng núi sau khải tượng
đó, “Mình phải có được con sư tử đó. Mình phải thấy con sư tử đó bị giết.”

Khi con xuống đó, đứng tại quán Cafe Furr, ở Tucson, và thấy quần áo của anh
chùng xuống, mắt anh rũ, con nói, “Lạy Chúa, xin Ngài cho con thấy khải tượng con sư
tử ở đâu, chắc chắn Ngài có thể tỏ cho thấy về anh Wood.”

Rồi điều đó xảy tới, “Hãy đặt tay ngươi lên anh ta.” Hôm nay, anh ấy có mặt tại
đây, trở lại, Anh Banks một lần nữa, mạnh khoẻ, chạy lên chạy xuống những ngọn núi
này. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con cảm ơn Ngài biết bao. Ngài là Đức Chúa Trời không
hề thay đổi đối với tất cả chúng con như Ngài đã như vậy với Anh Wood. Con biết Ngài
yêu anh ấy, bởi vì anh là đầy tớ chân thật, thành thật của Ngài.

122 Chúa kính yêu ơi, con cầu xin Ngài sẽ giải quyết với mỗi một chúng con, và tha thứ
tội lỗi chúng con, chữa lành cho những tân thể đau yếu bịnh tật của chúng con. Làm cho
chúng con ngày càng giống như Ngài hơn, Chúa ôi, cho đến khi chúng giống hình tượng
trọn vẹn của Đức Chúa Jêsus Christ. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Con tin rằng Ngài đã soát xét
mỗi lòng chúng con giờ nầy và chúng con biết làm những gì. Chúng con cầu xin Ngài ban
phước chúng con bây giờ, trong Danh Chúa Jêsus.
123 Trong lúc chúng ta cúi đầu, có người nào tại đây hay trên điện thoại trên cả nước
muốn, trong lúc anh em đang cầu nguyện, đầu cúi xuống, hãy đưa tay anh em lên với
Chúa bây giờ. Đó là tất cả những gì anh em có thể làm; Sáng nay ở đây thật đông đúc.
Hãy đưa tay anh em lên với Chúa, nói, “Lạy Chúa, xin cho con giống Chúa Jêsus, con
muốn giống Chúa Jêsus hơn.” Chúa ban phước anh em. Trong toàn xứ, những bàn tay ở
khắp nơi, một đám đông này. Tay tôi cũng đưa lên, “Con muốn giống Ngài hơn nữa. Xin
tra xét con, Chúa ôi, và xem thử có điều ác nào trong con, hãy lấy nó ra. Con - con
muốn...” Chúng ta đã ở đây rất lâu, tuy nhiên chúng ta sẽ ra đi cho dù anh em là gì,
giàu, nghèo như thế nào, già trẻ như thế nào...

124 Ngày hôm qua, tôi đang đứng với một nhóm nhỏ những người nghèo trên đường lên
núi, rồi xuống một dòng suối, có một gia đình nhỏ ở tại đó, người mà tôi đã nói về Chúa
cho rất lâu, người vợ nhỏ bé của anh, 7 hay 8 đứa con, anh là người ốm khẳng khiu, đi
ra cố gắng làm lụng, 2 đô-la đồng mỗi ngày. Một người để anh sống trong chiếc lán nhỏ,
vợ anh ở tại đó, sắp sinh một đứa con nữa, cô có một chiếc rìu lớn, to bản để chẻ củi và
kéo xuống, đứa bé bên hông, kéo củi với đứa khác, xuống để chặt củi, đựng những quả
cơm xôi giữ mình qua cơn đói qua mùa đông... Ồ, tôi cảm thấy thương xót cho cô làm
sao, Anh Wood và tôi đi lấy xe tải, đi đến đó, chặt củi, mang vào. Một phụ nữ bé nhỏ
biết ơn đang đứng tại đó. Tôi cảm thấy thương xót cô và chúng tôi cứ cầu nguyện cho
họ.

125 Đứa con bé nhỏ của cô bị chứng động kinh. Chúng tôi đi cầu nguyện cho đứa bé,
Đức Chúa Trời  đã chữa lành nó.  Ngày nọ,  chồng cô bị  chứng sa ruột.  Tôi  đang nói
chuyện với anh. Anh hút thuốc, cả hai người. Cô dùng thuốc lá vấn và anh cũng vậy:
điển hình của người miền núi. Rồi tôi cứ tiếp tục nói chuyện với họ về chuyện đó. Sáng
hôm qua, khi tôi đi vào núi vào khoảng ban ngày, tại đây anh đi ra nắm lấy tay mình lại
với nhau, nói, “Anh Billy, tôi là người đã thay đổi. Tôi đã hút điếu thuốc cuối cùng, tôi
đứng về phía Chúa.”

Cô nói, “Tôi cũng mới hút điếu cuối cùng.”

Ồ, trồng hạt giống. “Ta, Đức Giê-hô-va đã tưới nước... Ta tưới ngày và đêm để nó
sẽ không bứt khỏi tay Ta.”

126 Ồ, Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót bây giờ, con cầu nguyện, xin ban cho chúng
con sự ao ước lòng của chúng con vì trong lòng của chúng con muốn hầu việc Ngài. Bây
giờ, lạy Cha, tất cả họ ở trong tay Ngài, mọi nơi. Họ là con cái của Ngài, hãy đối với họ
theo sự thương xót của Chúa, không phải trong sự phán xét nhưng sự thương xót, chúng
con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men!

127 Anh em có yêu Ngài không? Tất cả lòng mình... Bây giờ, các buổi nhóm của chúng
ta, tôi nghĩ chúng bắt đầu sớm một chút, 7 giờ hay điều gì đó giống như thế. Anh Neville
sẽ loan báo điều đó, chỉ trong một phút, về khi nào bắt đầu. Sáng nay đã có lễ Báp-tem
chưa? Nước đã sẵn sàng nếu có ai đó ở tại đây và vẫn chưa được báp-têm trong Danh
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Chúa Jêsus Christ, ồ, chắc chắn, nước đã sẵn sàng cho lễ Báp-têm rồi.

128 Chúng tôi biết ơn tất cả những anh em Mục sư Truyền đạo. Tôi thấy Anh... Anh
Parnell, buổi nhóm của anh như thế nào, tốt đẹp chứ? Anh Martin, thật nhiều anh em ở
tại đây, Anh Lee Vayle... Ồ, có các vị Mục sư Truyền đạo khắp nơi. Chắc chắn, chúng tôi
biết ơn các quí vị hiện diện tại đây, thông công với chúng tôi qua quanh Lời.

129 Có lẽ quý vị không đồng ý hoàn toàn chính xác với tôi về điều này. Tôi không yêu
cầu quý vị như vậy. Quý vị hiểu điều đó? Điều duy nhất, anh em suy nghĩ kỹ về điều đó.
Những gì quý vị bảo tôi, tôi xem xét. Nếu các Mục sư Truyền đạo cầm băng ghi âm lên,
họ sẽ nói, “Ồ, tôi không đồng ý với...” Được rồi, thưa anh em của tôi, anh em có thể là
người chăn bầy một vài con chiên — Anh em cho chiên ăn bất kỳ thứ gì anh em muốn.

Tôi đang cố gắng hết sức để ở lại sống ngay với Lời vì những điều này đã được đặt
vào bàn tay cho Chúa, vì chiên cần có đồ ăn của chiên. Dĩ nhiên, “Chiên Ta nghe tiếng
Ta.” Chúng ta sống bởi mọi Lời Phán ra. Không phải chỉ một lời thoảng qua, nhưng mọi
Lời Phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Các Thánh đồ sống bởi điều đó.

Bây giờ, chúng ta hãy đứng lên. Trong lúc chúng ta cúi đầu...

Anh Neville, anh có điều gì đó anh muốn nói? [Anh Neville nói, “Không.” - Bt] Anh
Mann? Được rồi.

Mọi người cảm thấy tốt, hãy nói, “A-men!” [Hội chúng đáp, “A-men!” - Bt] Bây giờ,
chúng ta hãy cúi đầu. Tôi sẽ mời Anh Lee Vayle lên đây nếu anh có thể. Anh Vayle, anh
có thể đến đó, nếu có thể...

Anh Vayle là người anh em của chúng ta tại đây, tác giả về những Quyển Sách. Anh
đang có quyển sách sẵn sàng bây giờ, “Bảy Thời Đại Hội Thánh,” đang làm việc với
quyển sách “Bảy Ấn”. Chẳng bao lâu nữa chúng ta hy vọng sẽ phát hành ngày gần đây.
Được rồi, mời Anh Lee Vayle.

Xin Chúa ban phước cho anh.
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