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 Cảm ơn, Anh Carlson. Và chào mừng đến hết thảy các anh
em và các chị em đang hầu việc Chúa. Thật là một…Đôi khi

tôi hoàn toàn cảm thấy hơimiễn cưỡng để đứng lên, khi tôi đang
lắng nghe những lời làm chứng tuyệt vời như thế, và đại loại
như vậy, như tôi đã làm sáng nay. Và rồi, một người công dân
trong nỗi đau khổ và sự bách hại, giống như anh chị em Báp-tít
của chúng ta đã trải qua; chính tôi, trước đây là một—một người
Báp-tít, Báp-tít Truyền giáo, và—và biết nó có nghĩa như thế nào
khi dân sự của anh chị em…

2 Điều tương tự đã xảy đến với tôi. Dân sự của chính tôi đã
khước từ tôi, và họ nghĩ họ đuổi tôi vì tôi đã trở nên điên rồ. Và
tôi đã nhận ra, và tôi thường nói theo kiểu vòng vo một chút,
“Nếu tôi bị điên, cứ để mặc tôi, vì theo cách này tôi hạnh phúc
hơn với tâm trí đúng đắn của tôi.” Vì vậy đó là một kiểu triết học
nhỏ mà tôi nắm giữ, của riêng tôi. Và—và tôi chắc chắn khoảng
thời gian này—này theo cách này tôi cảm thấy thật tốt.

3 Và người anh em trẻ Hội thánh Đấng Christ, hay Campbellite
ở đây, như chúng ta thường đề cập đến. Và tôi nhớ chắc chắn họ
là những người đánh rất mạnh chống lại những buổi nhóm khi
chúng tôi đã khởi sự đầu tiên. Nhưng, anh em biết, chúng ta đã
cómột người tên là Phao-lô có lần cũng đã làm giống như vậy, và
ông đã trở thành một người của chúng ta. Vì thế, đúng vậy. Tôi
nghĩ những gì họ thường tìm kiếm là đời sống mà anh em sống.
Anh em biết đó, tốt hơn là sống cho tôi nhưmột bài giảng hơn là
giảng cho tôimột bài, bất cứ lúc nào. Tôi là…

4 Cách đây đã lâu, có một mục sư danh tiếng, Phúc Âm toàn
vẹn rất tốt, tôi cho là, tất cả—tất cả anh em đều biết ông, là Mục
sư khả kính Booth-Clibborn, giảng Phúc Âm bằng bảy thứ tiếng
khác nhau. Ông thật thông minh. Và tôi…Ông là người khổng lồ
về trí tuệ. Và lần nọ chúng tôi cùng đi với nhau, và ông ấy và Anh
Moore và tôi, và chúng tôi đang thảo luận điều gì đó. Và tôi đứng
về phía đối lập với ông ấy, và ông ấy nhìn quanh tôi. Ông nói,



2 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

“Anh thật sự không biết Kinh Thánh của anh.” Anh em biết cách
Anh Booth có thể nói điều đó như thế nào.
5 Tôi nói, “Đúng thế, Anh Booth, nhưng tôi biết Tác Giả thật
rõ.” Vì vậy, vì vậy tôi—tôi muốn…Anh em biết, không phải để
biết Lời Ngài là Sự Sống, nhưng, “để biết Ngài là Sự Sống.” Đúng
thế. Thấy không? Cho dẫu tôi biết Lời Ngài; ước gì tôi thật sự biết
Ngài! Và đó chắc chắn là Lẽ thật.
6 Sáng nay, tôi đã, bắt tay với các mục sư truyền đạo, trong sự
thông công đẹp đẽ này ở đây. Và đang ngồi dưới đây có điều này…
Tôi không có ý làm cho người nào nổi bật. Nhưng người da màu
này đi vào, người anh em, ngồi dưới đó. Tôi đã nói với thư ký của
tôi ở đây, “Đó làmột Cơ-đốc nhân thật sự.”
7 Anh em nhắc tôi thật nhiều về Trưởng lão Smith mà trước
đây là một tín đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng
Christ, tôi tin vậy. Trước đây tôi thường giảng thật nhiều cho
họ dưới đó, và—và tôi có thể chỉ thấy được anh. Anh trông có
điều gì đó giống như người anh em tại đây, chỉ là anh có một
kiểu râu mép màu xám. Tôi đi vào trong cửa sau, và tôi không
bao giờ quên sự diễn đạt ông cụ đó thường nói; ngước lên, và
tất cả những thánh đồ sẽ hát, anh em biết đấy. Và có một bé gái
trước đây sống ở góc phố. Bài hát ưa thích nhất của tôi là Hãy
Tôn Cao Ngài. Hết thảy họ đều vỗ tay, kiểu Ngũ Tuần, anh em
biết đấy,Hãy Tôn Cao Ngài. Họ yêu thương tôi, và tôi yêu thương
họ. Và khi chúng tôi bước vào…Anh ấy thường ngồi ở đằng kia,
với cái đầu anh ấy như thế này, trên bàn, và chỉ quan sát họ, anh
em biết đấy. Anh ấy sẽ nói, “Mời vào, trưởng lão. Để mũ của anh
nghỉ ngơi. Đểmũ của anh nghỉ ngơi.”
8 Anh em ở đây; và tôi đã được biết, lúc ấy, rằng một trong
những người hát nhạc Phúc Âm ưa thích nhất của tôi là vợ của
anh ấy. Và tôi đã làm tất cả sự gợi ý tôi có thể, để khiến chị ấy
hát. Và, rồi, chị yêu cầu đừng có gọi chị, và tôi biết điều đó có
nghĩa gì. Nhưng tôi sẽ mời chị cách cá nhân, nếu chị có thể, hãy
đến và hát.
9 Ồ, chị có phải là người chị đã hát—hát bài đó,Ôi Con Tàu, vào
một buổi sáng tại Hội Thương Gia Cơ-đốc, bấy giờ không? [Người
chị ấy nói, “Vâng, thưa anh. Vâng.”—Bt.] Tôi hy vọng vợ tôi tuần
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này đứng lên, và tôi muốn nàng nghe chị hát, bởi vì tôi đã khoe
thật nhiều. Và nếu anh em bỏ lỡ chỗ đó trên cuộn băng, chúng ta
sẽ giải quyết điều đó. Tôi ưa thích sự hát hay đó.
10 Và, trước đây tôi thường nói với dân sự, tôi—tôi chẳng bao
giờ có thể hát được. Ồ, chao ôi, tôi còn lâu mới có thể hát được
như thế. Nhưng tôi đã nói, “Nếu anh em lên được Thiên đàng và
sống trong cung điện lớn của anh em, anh embiết, ở trên Đó,” tôi
nói, “con đường đi xuống ở chân đồi, trở lại trong những cánh
rừng phía sau đó, có một căn nhà gỗ nhỏ đặt ở đó. Đó sẽ là nhà
của tôi. Và một trong những buổi sáng này khi anh em bước ra
trên hàng hiên và nghe người nào đó đang đứng tại đó, hát, ‘Ân
điển lạ lùng! nghe thật dịu êm, đã cứu kẻ khốn khổ như tôi!’ Anh
emnói, ‘Ngợi khenĐức Chúa Trời! Cuối cùng Anh Branham thân
mếnđãhát được rồi.’” Sẽ lắngnghe tôi ở trênđó, đang cố cahát.
11 Với những anh em Cơ-đốc của tôi, và với…Tôi tin một anh
em đã giới thiệu anh ấy với chúng ta, sáng nay, như là một thầy
tu Phật giáo, ở trên đây. Xin gởi lời chào mừng đến anh, bạn
hữu quý báu của tôi. Và tôi đã có giao thiệp nhiều, không nhiều
lắm, với những người bên Phật giáo; và đặc biệt ở Canada, giữa
vòng những người Hoa kiều, và nhận thấy họ rất đáng yêu và
dịu dàng.
12 Tôi nhớ một Phật tử từ ngôi chùa Phật giáo, đã đến dự buổi
nhómởWinnipeg, và anh ấy bịmù. Là những người rất nhỏ con,
dịu dàng, và họ chắc chắn tin rằng Đức Chúa Trời là đấng chữa
lành. Và trong lúc đang cầu nguyện cho anh, và anh đang lặp lại,
thật anh đã yêu mến Đức Chúa Trời như thế nào, và bất thình
lình đôimắt anhmở ra, trong sự…Và thật làmột—một điều tuyệt
vời. Vì vậy, chúng ta—chúng ta biết ơnmọi người vàmỗi người.
13 Vậy thì, tôi đã chưa có cơ hội này trước đây, tại Chicago, để
cố gắng giảng…Điều mà, tôi sẽ không cố gắng đem đến bất kỳ sứ
điệp nào đó, bởi vì những vị mục sự truyền đạo tại đây có khả
năng thật nhiều hơn tôi, để đem đếnmột sứ điệp. Nhưng, và sau
hết, anh em không phải có mặt tại đây để nghe sứ điệp. Nhưng
tôi nghĩ rằng đó có thể là thì giờ vinh hiển nhất mà tôi có thể gặp
gỡ những mục sư truyền đạo của Chicago, địa hạt này ở đây, và
làm quen thêm với họ, và chúng ta làm quen thêm với nhau. Và
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tôi chắc chắn cảm tạ Chúa về cơ hội này. Bởi vì, tôi đã đến thành
phố này nhiều lần tại đây, dưới sự bảo trợ của một hội thánh, và
dưới sự bảo trợ của Hội Thương gia Cơ-đốc; do đó, chẳng có cơ
hội để tựmình bày tỏ cho hiệp hội của các anh em.
14 Và—và rồi tôi suy nghĩ, và có thật nhiều điều luôn luôn theo
sau một chức vụ giống như thế này, về mọi ngóc ngách, và sự
thăng trầm của nó, cho đến nỗi đôi khi nó dễ dàng cho ai đó rút
ra một ấn tượng sai lạc. Và tôi muốn tranh thủ một vài phút kế
tiếp này để cố gắng giải thích và—và làm cho rõ với những người
anh em của tôi, thật rõ ràng như tôi biết cách làm điều đó như
thế nào.
15 Và tôi—tôi không hội đủ và không thể có khả năng tạo nên
một—một cuộc nói chuyệnmà có lẽ sẽ dường như nhạy cảm đối
với những người có học vấn. Tôi không có học vấn, và tôi thiếu
điều đó. Nhưng tôi đã…yêu mến Chúa. Và Chúa đã ban cho tôi,
có lẽ, một cách khác để chinh phục những linh hồn, bởi một ân
tứ Thiêng liêng, mà nó có thể lấp đầy hố ngăn cách của một nền
học vấn, mà chamẹ tôi đã không thể cho tôi. Từ căn nhà củamột
gia đình nghèo, và mười đứa con, và một người cha bệnh tật, và
tôi đã không có một cơ hội để nhận được nền học vấn. Vì thế
nên, nhưng, khi sinh ra, đã có điều gì đó xảy ra mà…một kinh
nghiệm với Đức Chúa Trời, đối với mẹ và cha tôi. Và anh em đã
đọc câu chuyện của tôi. Và, bởi đó, tôi cố gắng đưa vào phần của
tôi, với các anh em, để kéo các tội nhân đến Đấng Christ. Và bây
giờ tôi…
16 Tôi không mê tín. Nhưng tôi luôn luôn, trước khi mở Lời ra,
tôi muốn thưa với Tác Giả một chút. Và xin chúng ta cúi đầu
trong một lát lần nữa.
17 Lạy Cha tôn quý của chúng con, Ngài là Đức Chúa Trời của
chúng con, và chúng con đang đến gần Ngài nhân danh Phúc
Âm. Con có mặt tại đây trước các con cái của Ngài, các mục sư
của Ngài, và các anh em giống nhau về đức tin quý báu. Và điều
đó làm trái tim con rung động biết bao khi nghe những người
này là những người đã bị hiểu lầm, và bị gởi vào các viện an
dưỡng, vì cớ Nước Đức Chúa Trời; thấy cách Ngài đang kêu gọi
những con cái củaNgài trongnhữngngày sau rốt như thếnào.
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18 Và chúng con thực sự tin, Cha ôi, rằng chúng con đang sống
vào cuối cuộc chạy đua. Như vị tiên tri đã nói, “Sẽ có Ánh Sáng
vào lúc chiều tối.” Và tin rằng ngày hôm nay chúng con là những
người đưa tin của Ánh Sáng Phúc Âm vĩ đại này mà, bởi ân điển
Ngài, Ngài đã cho phép chúng conmang đến những tận cùng trái
đất, nơi mà cuộc phục hưng này đã đi.

19 Và con cầu nguyện, Cha ôi, rằng, từ lòng mình, rằng Ngài
sẽ cho con bày tỏ với những người anh em của mình, sáng nay,
động cơ và đối tượng của đời sống con đối với Ngài, để họ có thể
hiểu được. Xin ban cho điều đó, để chúng con có thể có tình yêu
thương hoàn hảo, và sự thông công, và sự hợp tác, trong tất cả sự
làm việc của Phúc Âm. Vì chúng con cầu xin điều đó trong Danh
Chúa Jêsus, Đấng đã cầu nguyện để chúng con có thể được hiệp
nên một, như Ngài và Cha Ngài là Một. Tin điều này, rằng, “Điều
này để cho hết thảymọi người biết rằng các ngươi là môn đồ của
Ta, khi các ngươi có tình yêu thương, đối với nhau.” A-men.

20 Bây giờ chỉ…Và tôi hy vọng và tin rằng tôi không làm các
anh chị em nhàm chán, về điều này. Nhưng tôi nghĩ tôi muốn
làm rõ chính mình, để anh chị em sẽ không phải nghe những gì
mà người nào khác đã nói. Và tôi đã giải thích, nhiều lần, trong
những buổi nhóm khác dành chomục sư truyền đạo, nhưng đây
là lần đầu tiên tôi đến với nhóm Chicago, và tôi muốn tự làm cho
được biết thật rõ, về những gì tôi đang cố gắng làm.

21 Trong Tin Lành phước hạnh ở đây, chương 26 của Sách Công
Vụ, chúng ta đọc:

Từ đó, Tâu vua Ạc-ríp-ba, tôi chẳng hề dám chống cự
với sự hiện thấy trên trời:

22 Dĩ nhiên, đây là, Phao-lô đang nói. Điều mà, tất cả chúng
ta, như là những mục sư truyền đạo, muốn nhắc đến ông, bởi
vì ông…Chúng ta, đồng một lòng, tin rằng ông là sứ đồ cho hội
thánh dân Ngoại, rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông làm một—
một chứng nhân cho các dân Ngoại. Và chức vụ của ông đã bị đặt
nghi vấn.

23 Và thông thường, bất cứ điều gì mà bất thường nảy sinh, thì
nó bị đặt câu hỏi. Nó là, và tôi nghĩ nó còn hơn là đúng nữa; nó
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nên được đặt câu hỏi. Và tôi nghĩ rằng lúc nào đó cácmục sư ngờ
vực về—về những điềumà họ nghe, và tôi nghĩ họ có quyền như
vậy. Bởi vì, nếu tôi hiểu được bản dịch của từ mục sư, có nghĩa
một “người chăn bầy.” Và, do đó, ông là một—một—một người
cho ăn, hay người chăn dắt, của một nhóm người nam và nữmà
Đức Thánh Linh đã lập ông lên làm người giám mục của họ. Và
ông có quyền biết được loại thức ăn gì mà chiên của ông đang
nhận được, và nó đang đến từ đâu. Tôi nghĩ ông có quyền với
điều đó.
24 Và nếumộtmục sư, hay đôi khi dân sự, dường như là chỉ ngờ
vực một chút, chuyện đó không, không bao giờ, không nên làm
phiền bất cứ ai. Nó chỉ nên đem những sự tôn kính đến với tấm
lòng của một người, vì một người của họ, mà đang đứng, sẽ đặt
câu hỏi về nó. Và, cuối cùng, nếu anh em không chắc chắn rằng
anh em được xếp hàng đúng, làm thế nào anh em có thể bước đi
bởi đức tin?
25 Nếu anh em đặt trên tâm trí của mình…Bây giờ, điều nầy
dường như là môn tâm lý; mà chắc nó là, và là vậy, nhưng nó
được thôi. Song anh em chỉ thực sự, từ tấm lòng của anh em,
sẽ nghĩ rằng anh em không bao giờ từ bàn đứng lên được, anh
em chắc sẽ không. Hiểu không? Anh em phải…Nó chỉ đơn giản
như thế.
26 Anh em phải tin. Anh em phải có đức tin. Anh em phải có
sự tự tin. Và làm thế nào anh em có thể có sự tự tin trong bất
kỳ điều gì mà anh em—mà anh em thậm chí không biết mình
đang đi đâu? Làm thế nào tôi có thể đi lại trên một con đường
mà tôi chưa hề đi trước đây, với một tốc độ đến gãy cổ, và hết
thảy những khúc cua vòng quanh, không biết khúc cua tiếp theo
giữ cái gì? Anh emphải nhìn thấy nơi anh emđang đi, nếu không
anh em không biết bước đi như thế nào. Và đó là con đường mà
mọi người nên có. Và rồi anh em có thể, anh em nhìn thấy nó, nó
được khải thị cho anh em, và anh em biết mình đang đi đâu, rồi
không có điều gì sẽ chận anh em lại được.
27 Và đó là, tôi nghĩ, Phao-lô, về những gì ông đang cố gắng để
đem tới choẠc-ríp-ba ởđây.Mà, ông—ôngđãbảo chohọ, “Cómột
thời tôi đã là một người của quý vị.”
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28 Và tôi giả sử, có lẽ, nếu—nếu người anh em Báp-tít này, và có
thể đi đến nhà thờ Báp-tít sáng nay, anh ấy và vợ của anh, đó có
lẽ là lời làm chứng của họ. “Tôi—tôi có một thời đã là một người
của quý vị.”
29 Hay là, Hội thánh của Đấng Christ, hay anh—anh em
Campbellite tại đây, sẽ đi đến với—với dân sự của anh. Tôi tin
nó được gọi một cái tên hay hơn; Môn đồ của Đấng Christ, họ gọi
thế, nhưng nó thực sự là cho tín lý của Alexander Campbell. Và
sau đó Hội thánh của Đấng Christ đã rút ra khỏi từ anh em, vì cớ
âm nhạc. Đúng vậy, phải không? Và nếu anh ta có thể quay trở
lại với họ, anh ta sẽ bảo, “Tôi đã từng làmột người trongquývị.”
30 Và Phao-lô quay trở lại đây với Vua Ạc-ríp-ba, và Phê-tu, và
nói, “Tôi đã từng làmột người của quý vị. Tôi làmột người Pha-ri-
si trong những người Pha-ri-si.” Ông đến dưới Ga-ma-li-ên, giáo
sư vĩ đại, và ông biết tất cả những luật lệ và nội quy của họ, và
chỉ những gì họ tin và những gì họ không tin. Và nói, “Thậm chí
tôi đã ngược đãi Hội thánh của Đức Chúa Trời đến chết.” Hiểu
không? Ông nói, “Chính điều mà tôi bị hạch tội về, tôi đã là một
kẻ bắt bớ.”
31 Và tôi luôn luôn nghĩ rằng cái chết của Ê-tiên phải phủ trên
Phao-lô, bởi vì khi ông nhìn thấy vẻ vinh quang đó trên gương
mặt của Ê-tiên. Lúc ông ngước lên, và các cục đá đập vào ông
đến chết, và ông nói, “Ta nhìn thấy Chúa Jêsus đang đứng bên
tay hữu của Đức Chúa Trời.” Và anh em biết, anh em có thể giết
được một sứ giả, nhưng anh em không bao giờ có thể giết được
sứ điệp của ông. Và sứ điệp, dẫu Ê-tiên đã đi để đứng cùng với
Chúa Jêsus, tuy nhiên, sứ điệp của ông vẫn còn vọng mãi, bởi vì
Phao-lô tiếp tục nói về nó, và, điều gì, ông là “nhỏ nhất” trong họ,
và không xứng đáng để gọi là một người, vì ông đã chứng kiến
và—và chấp thuận trừ khử con người tin kính này.
32 Và do đó, Phao-lô, giống như tất cả những người trước những
con người nên làm, Phao-lô đã lấy sự từng trải của—của ông, trở
lại, từ ban đầu, với những gì ông đã là; và rồi đặt để nó và đặt cơ
sở nó dựa trên lời Kinh Thánh, để tỏ cho thấy rằng những gì ông
đang làm là theo Kinh Thánh. Dầu nó trái nghịch lại niềm tin của
họ, tuy nhiên ông vẫnđang tỏ chohọ thấy đó là KinhThánh.
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33 Bởi đó, tôi nghĩ rằng chúng ta…Bất cứ điều gì, như tôi thường
nói, các anh em, anh em là những người đã có mặt trong những
buổi nhóm, mà, nếu tôi đã từng được tìm thấy nói ra những
điều mà không phải là dựa trên Kinh Thánh, thì tôi nghĩ nó
đúng rằng…hay bất kỳ người anh em nào khác, chúng ta nên
đến cùng với nhau và nói, “Điều đó không được tìm thấy trong
Kinh Thánh,” anh em thấy. Nếu nó ở trong Kinh Thánh, anh em
có thể có một sự thông giải khác; nhưng, ấy là, nếu nó có trong
Kinh Thánh, được lắm.
34 Bây giờ, Phao-lô đang đưa ra sự thông giải của mình về
những gì vị tiên tri đã nói, và những gì mà Môi-se đã nói, đang
ứng nghiệm. Và ông đã gặp Chúa Jêsus trên đường, trong một
khải tượng. Và Jêsus này đã kêu gọi ông.
35 Mà, ắt không phải là điều khó khăn cho những người Do Thái
đó, khi ông thưa, “Bẩm quan Phê-tu cao trọng nhất,” và—và đại
loại như vậy, rằng nó…“sẽ là một điều lạ lùng cho quý vị, rằng
Đức Chúa Trời làm cho kẻ chết sống lại?” Hiểu không? “Bởi vì
nếu quý vị biết những gì mà Đức Chúa Trời đã từng có ở đó, bởi
lời—lời Kinh Thánh, chắc chắn quý vị biết được rằng Đấng ấy có
thể làm cho kẻ chết sống lại.”
36 Và rồi ông đã nói, ông đã đưa ra cho họ kinh nghiệm trên
con đường của ông đến Đa-mách, về những gì đã xảy ra, để, cho
họ biết được rằng Jêsus này mà—mà họ đang gây ra quá nhiều
sự lộn xộn về việc ông giảng Điều đó, chính là Đức Chúa Trời mà
họ đã luôn hầu việc. Bởi vì, Ngài đã ở trong đồng vắng với họ,
Đấng đã dẫn dắt họ, là Ánh Sáng đó; ngọn Lửa, Trụ Lửa đã dẫn
dắt họ. Và Đấng đã hiện ra cho Phao-lô trong sự giống như vậy,
Ánh Sáng đó lần nữa, đã làm cho ông mù lòa. Và ông thưa, “Ngài
là Ai, lạy Chúa?”
37 Và Ngài phán, “Ta là Jêsus, màmgươi bắt bớ. Và thật khó cho
ngươi đá vào các gai nhọn.”
38 Và ông đang cố gắng giải thích cho họ đó là gì, và—và ông
đang cố gắng giảng dạy cho họ rằng, những gìmà ông đang trình
bày cho dân sự, đó là, rằng, “Jêsus Christ là ĐấngMê-si,” và rằng,
“Ngài đã chết, và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại.” Và đó là
theo lời Kinh Thánh. Và rằng, “Ngài bây giờ đã lên nơi Cao, với
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Đức Chúa Trời là Cha,” và—và rằng ông là một người làm chứng
về sự sống lại của Ngài. Và, rằng, những phép lạ này, và những
dấu kỳ, và những phép lạ, mà là lạ lùng trước dân sự, thì chẳng
có gì mới đối với một người tin Kinh Thánh, thực sự, bởi vì Kinh
Thánh đã nói về điều đó.
39 Hãy nhìn trở lại trong các vị tiên tri, đã nói tiên tri như thế
nào, điều gì, về sự hiện đến của Đấng Mê-si, và những gì Ngài sẽ
làm, “Kẻ què sẽ nhảy lên giống như hươu đực,” trong Ê-sai 35 và
những câu Kinh Thánh khácmà ông có thể tham khảo. Chúng ta
không có nó được viết xuống đây, nhưng có lẽ quay trở lại và đề
cập nó trong bài nói ngắn của ông trước các vua; bởi vì, họ chắc
sẽ không kiên nhẫn với ông như anh em đang có với tôi. Vì vậy,
và rồi ông—ông đã giải thích nó, và cố gắng bảo cho họ về chính
Đức Chúa Trời mà họ đã hầu việc…
40 Và rồi, một lần nữa, ông bảo, “Theo cáchmà bị gọi là dị giáo,”
đó là, “điên rồ,” đấy. “Cách mà bị gọi là dị giáo, đó là cách mà tôi
thờ phượng Đức Chúa Trời mà các ông thờ phượng.” Xem đó,
“Theo cáchmà bị gọi là dị giáo.”
41 Tôi chắc chắn rằng, hôm nay, nếu chúng ta đứng với các
hội thánh thuở ban đầu mà chúng ta thuộc về, như là Trưởng
Lão, Công giáo, Báp-tít, và những hội thánh khác nhau, chúng
ta có thể nói cùng một lời làm chứng với những người đó là
những người nói rằng họ muốn, giống như, tống người anh em
vào trong một phòng bệnh tâm lý, hay điều gì đó giống như thế.
“Trong cách mà bị gọi là dị giáo, đó là cách mà tôi tôn thờ Đức
Chúa Trời của tổ phụ chúng ta.”
42 Và thật là một bài làm chứng lớn mà đã có trước Ạc-ríp-ba,
thậm chí vào giữa cuộc nói chuyện của ông, Ạc-ríp-ba đã kêu
lên, và nói, “Phao-lô, Sau-lơ, thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở
nênmột tín đồ Đấng Christ.” Thấy đó, cáchmà, ông đãmang đến
những lời Kinh Thánh thật rõ ràng, tuy trái nghịch với nhà hội
của chính ông. Nhưng lời Kinh Thánh thật hoàn toàn rõ ràng,
đến nỗi vua nói, “Ngươi gần như thuyết phục ta trở nên giống
như ngươi vậy.”
43 Phao-lô nói, “Tôi mong vua, được như vậy, chỉ trừ bỏ những
xiềng xích nầy mà tôi hiện ở trong,” anh em thấy, nhưng là một
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người tin giống như ông. Nói một cách khác, nếu tôi…“Tôi cầu
mong với Đức Chúa Trời rằng vua đã nhìn thấy khải tượng giống
như—như tôi thấy nó vậy.” Nói cách khác, “Tôi—tôi ước mong
vua có thể làm điều đó.” Hiểu không? “Tôi thật ước mong rằng
vua sẽ là vậy.”

44 Khi, Phê-tút, tôi tin, đã bảo cho người rằng người đã “học
nhiều quá,” người đã “bị mất trí.” Nhưng người cho ông ta
biết rằng người—rằng người không bị; rằng người—người biết
mình ở đâu.

45 Và thưa các anh em, sáng nay, tôi muốn nói điều này. Tôi
hoàn toàn ao ước rằng tôi có thể…Không phải ngụ ý về đời sống
của Phao-lô, nhưng chỉ để đưa ra một cuộc trò chuyện nhỏ cơ
bản. Bởi vì, có thêmnhiều anh em ở đâymà có lẽ sẽ nói sáng nay,
nhưng tôi muốn cơ hội này để nói điều này. Bây giờ tôi ước ao
rằng mỗi hội thánh khác nhau, như tôi nghe anh em đi xuống,
Đền thờ Bethel, Độc Lập, Phúc Âm Ngũ Tuần, và các hội khác
nhau…Tôi ước ao rằng cùng với nhau anh em có thể nhìn thấy
được những gì tôi thấy; mà anh em có thể. Tôi mong anh em có
thể nhìn thấy khải tượng mà tôi nhìn thấy, rồi anh em sẽ hiểu rõ
ràng hơn, về chức vụ.

46 Khi tôi rời giáo hội Báp-tít, để đến với ngũ tuần; và Tiến sĩ
Roy E. Davis, người đã tấn phong tôi vào giáo hội Báp-tít Truyền
giáo, đã bảo tôi rằng tôi có một cơn ác mộng, lúc khải tượng của
Chúa đến và—và đã phán với tôi. Và—và anh em biết sự chữa
lành là gì vào lúc đó, nó đã sa sút.

47 Và—và tôi chẳng biết gì về những người Ngũ Tuần. Tôi có
nghe họ là một nhóm những thánh giật gân nằm trên sàn nhà
và chảy nước dãi giống như chó dại, và người ta phải quạt cho
họ và làm cho họ trở lại sự sống, và tất cả giống như thế. Đó là
tất cảmà tôi biết về những người Ngũ Tuần.

Ông ta bảo, “Anh nghĩ ai sẽ nghe anh?”

48 Tôi nói, “Nếu Đức Chúa Trời đang sai tôi đi, thì có nơi nào
đó và người nào đó mà Ngài đang sai tôi đến.” Đúng thế. Hiểu
không? “Bởi vì,” tôi nói, “Tiến sĩ Davis này,” tôi nói, “Ngài đúng
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là rất thật; tôi đã đứng và nhìn xem Ngài,” tôi nói. Họ đã bảo cho
tôi rằng những khải tượng đó…
49 Thưa các anh em, tôi là người tin lớn, rằng—rằng các ân tứ
và các sự kêu gọi là không có sự đổi lại bao giờ. Tôi—tôi tin điều
đó. Anh em được sinh ra, anh em không thể là điều gì đómà anh
em không phải. Và bất cứ khi nào anh em cố gắng làm cho chính
anh em điều gì đómà anh em không phải, anh em chỉ đang đóng
vai của một kẻ giả hình. Và Đức Chúa Trời để cho tôi chết trước
khi là một kẻ giả hình, đấy. Hãy để tôi là đúng những gì tôi là, và
rồi làm cho nó tỏ tường và rõ ràng. Và—và, rồi, để—để cho tôi là
cách đó, và rồimọi người biết. Rồi anh embiết thật chính xác.
50 Và vì vậy bây giờ, như anh em biết, tôi đã không có được
nhiều học vấn lắm, như tôi đã nói. Vì vậy trong…trong thần học
của tôi, tôi là người nghèo nhất. Và tôi đoán anh em biết điều
đó, đấy. Và như là một thầy giảng, tôi hầu như thậm chí không
thể gọi chínhmình người như vậy, bởi vì chẳng có trường lớp và
biết các từ ngữ, và vân vân. Nhưng chút ít gì tôi có, để…như kiến
thức của tôi về sự hiểu biết, bởi ân điển Ngài, Chúa Jêsus, tôi cố
gắng chia sẻ điều đó với tất cả các anh em của tôi ở mọi nơi, chia
sẻ điều này.
51 Và, nhưng, khi tôi rời khỏi giáo hội Báp-tít…mà là giáo hội
duy nhất tôi đã từng đi vào, hay đã được tấn phong. Và tôi đã
được tấn phong vào năm 1933, tại giáo hội Báp-tít Truyền giáo,
Jeffersonville, Indiana. Nó là một—một…nó là một thành viên
của Hội đồng Báp-tít miền Nam. Rồi chúng tôi, vào lúc này, tôi…
khi tôi đã rút ra khỏi và thật sự…
52 Bây giờ, giáo hội Báp-tít là một giáo hội tự trị. Chúng ta—
chúng ta tất cả đều biết điều đó, rằng nó là một—nó là một…
Anh em có thể rao giảng về bất cứ điều gì anh em muốn, nếu
hội chúng của anh em sẽ ủng hộ nó. Họ chỉ…Anh em muốn rao
giảng bất cứ điều gì anh emmuốn.
53 Và tôi thích điều đó, đấy, bởi vì tôi tin đó là thuộc về sứ đồ. Bởi
vì, người đứng đầu, phẩm trật cao nhất trong hội thánh, là người
chăn bầy, chúng ta nhận ra điều đó, vị mục sư. Và—và nếu vị—
vị…Nếu giám mục nào đó hay người nào khác định đánh bật sự
khải thị ra khỏimục sư, thế thì làm thế nào Đức Chúa Trời sẽ làm
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việc trong hội thánh của người đó? Anh em thấy, anh em thật sự
không thể nhận lãnh được nó. Vì vậy, và tôi có…

54 Khi tôi đi ra khỏi đó, tôi đã gặp nhóm đầu tiên, mà là sự chữa
lành của bé Betty Daughterty, tại St. Louis,Missouri. Và đó là Ngũ
Tuần Liên Hiệp, hay giáo hội Danh Jêsus Ngũ Tuần, và mục sư
này thuộc về, và bé gái của ông đã được chữa lành. Thật tình mà
nói, tôi nghĩ đó là những gì đã làm cho ông là ngũ tuần, là bởi vì
họ tự xưng, “Jêsus Duy Nhất.” Và tôi nghĩ đó là những gì đã làm
nên họ là ngũ tuần, là vì đó là những gì họ tự gọi họ, và đó là sự
khác biệt. Vì vậy, ồ, rồi từ đó tôi đã đi đến…

55 Và một người tốt; đã có một buổi nhóm vĩ đại tại St. Louis,
chỗ mà bức hình xuất hiện trong đó. Và chúng tôi đã có Thính
phòng Kiel; và đêm đầu tiên, hay đêm thứ hai, cómười bốn ngàn
người chật ních, và chúng tôi thậm chí không thể…đã phải bố trí
cảnh sát chung quanh các cánh cửa, để ngăn họ lại.

56 Và rồi từ đó, tiếp tục xuống đến Richard T. Reed, thuộc Đền
Tạm Giờ Kinh Thánh Ơn Phước Xưa, tại Jonesboro, mà cũng
thuộc về tổ chức giống như vậy. Và từ đó, đến Tiến sĩ G. H. Brown,
cùng tổ chức đó, tại 505 Đường Victor ở Little Rock, Arkansas. Và,
từ đó, tới Duyên hải miền Tây.

57 Và rồi khi tôi đến được Duyên hải miền Tây, tôi đã đụng hỏa
hoạn. Rồi tôi đã tìm thấy rằng có nhiều những sự chia rẽ ở giữa
những người ngũ tuần, trong những tổ chức của họ, như những
người Báp-tít chúng ta. Đấy, họ có—họ có rất nhiều khác biệt,
ở đó đã có, họ có sự khác biệt. Có giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần,
và Hội thánh của Đức Chúa Trời, và điều gì đó khác, và điều gì
đó khác, và điều gì đó khác, và sự—và sự khác biệt. Và họ đã
tự phân rẽ, và đã vẽ nên những tuyến biên giới nhỏ. Và tất cả
những người anh emkhác bắt đầu đến với tôi, và bảo tôi, “Ồ, anh
là người Jêsus DuyNhất, với nhómnày trên đây.”

Tôi nói, “Không, tôi không—tôi không tự xưng mình như
thế.” Hiểu không?

Anh ta nói, “Ồ, anh đang hiệp hội với họ.”
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58 Tôi đáp, “Ồ, điều đó—điều đó không phải như vậy.” Hiểu
không? Và tôi nói, “Tôi—tôi—tôi chỉ…Họ là những người
anh em.”

59 Và anh ta nói, “Ồ, họ là một đám người của…Ồ, họ chẳng có
gì ngoài một bầy kền kền đậu và các thứ, chung quanh, như thế.
Nơi mà…”

60 Tôi nói, “Này, tôi xin lỗi anh. Tôi đã gặp những người tin kính
thật tại đó. Và họ là những người của Đức Chúa Trời.” Và tôi nói,
“Tôi—tôi chắc chắn phẫn nộ khi ai gọi họ tà ác; bởi vì, họ không
phải vậy.”

61 Ồ, sau đó tôi đã cố gắng cầmgiữ nó thật lâu như tôi có thể,mà
không thể hiện ra. Ồ, tôi bắt đầu nghiên cứu những ý tưởng của
họ là gì, và những sự phân rẽ của họ là gì, và điều gì đã làm cho
họ bị phân rẽ. Và tôi tìm thấy rằng có hai nhóm lớn, một trong
họ, được gọi là Jêsus Duy Nhất, và một nhóm khác được gọi là
Phúc ÂmNgũ Tuần. Và họ đã được kêu gọi ra, hay được phân rẽ,
vì vấn đề phép báp-têm bằng nước; một thì sử dụng “Cha, Con,
Thánh Linh,” và nhómkhác thì sử dụngDanh “Jêsus.”

62 Ồ, tôi đã nhìn, và về cả hai bên đều là những người vĩ đại,
những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và tôi suy nghĩ, “Ôi Đức Chúa
Trời, nếu con có thể nhìn thấy hết thảy họ gộp lại thành…chỉ
tiếp tục và có…nhưng không thật sự vạch ra các hàng lối của
họ, và nói, ‘Chúng ta sẽ không thông công với nhau.’” Nhưng
tôi đã tìm thấy, trong điều này, tà linh đã đến ở giữa họ và đã
gây nên sự căm ghét và mạ lỵ, về những vấn đề mà đã đến ở
giữa họ. Tôi nghĩ, “Điều đó thật hoàn toàn tốt nhưma quỷmuốn.
Đó chỉ là những gì nó muốn.” Hễ chừng nào các khẩu súng của
anh em được nhắm vào nhau, nó chẳng phải chiến đấu một tí
nào. Và tôi…

63 Và vậy nên, cuối cùng, nó đã diễn ra một cuộc tỉ thí. Và cuộc
tỉ thí đó diễn ra tại Seattle, Washington, khoảng năm 1946. Và
một buổi sáng tôi được đưa đến hành lang khách sạn, điều gì đó
giống như thế này, với một—một bữa điểm tâm của một số mục
sư truyềnđạo. Và tôi đã phải trò chuyệnvới hai người chính yếu.
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64 Và một người trong họ là Tiến sĩ Ness. Tôi cho là các anh em
Phúc Âm Ngũ Tuần còn nhớ ông ta. Ông ta ở hạt tây bắc; một
người vĩ đại, thông minh, một học giả. Và ông ta đại diện cho
Phúc Âm Ngũ Tuần.
65 Và sau đó, Tiến sĩ Scism, của giáo hội Ngũ Tuần Liên Hiệp.
Tôi đoán các anh em của Ngũ Tuần Liên Hiệp còn nhớ ông ta.
Ông ta cũng thuộc về các hạt tây bắc trên đó, mà ông coi sóc họ
và những quận ở trên đó.
66 Ồ, hai người này gặp nhau. Và tôi đã được đưa đến trước họ,
vì các—các lưỡi gươm đang trở nên bén nhọn, và chúng đang
cắt vào tôi từ mọi đường. Và tôi nghĩ, “Mình phải làm gì? Mình
có thể làm gì?”
67 Bấy giờ, ồ, họ nói, “Ồ, anh phải đứng về phía với người này
hay phía người kia. Nếu anh định đi cùng với Danh Jêsus, anh
phải là người Danh Jêsus. Và nếu anh đi với Phúc Âm Ngũ Tuần,
anh phải rời bỏ Danh Jêsus, và là người Phúc Âm Ngũ Tuần, hay
đại loại như vậy.” Điều đó đến chỗ mà tôi đã phải có sự bày tỏ ra
kiểu nào đó.
68 Sáng hômđó tôi đã cầu nguyện nhiều trước khi đi xuống. Tôi
nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin giúp con. Bởi vì, đó là hai con người
vĩ đại; có hàng ngàn đầy tớ. Và Ngài đã sai con đến đây với một
chức vụ. Và họ cả hai đều là những đầy tớ củaNgài. Và liệu con có
nên ném vào chút ảnh hưởng gì mà con có với một tổ chức trong
khi nó đang tranh chiến với một tổ chức khác?” Hiểu không?
“Con—con thật không thể cảm thấy đúng trong việc làm chuyện
đó. Con nghĩ đó hẳn không phải là ý chỉ của Đấng Christ cho con
làm điều đó.” Và tôi nói, “Lạy Chúa, xin giúp con và ban cho con
điều gì đó để làm, hay ban cho con điều gì đó để nói.”
69 Và rồi tôi đã chẳng có ai. Tôi chỉ phải đứng đó, chỉ có Chúa
Jêsus và tôi, sáng hôm đó.
70 Ồ, cuộc tranh biện lớn đã đến. “Anh sẽ làm gì? Quyết—
quyết—quyết định gì anh sẽ làm?”
71 Tôi nói, “Quyết định của tôi đã được làm. Rằng, quyết định
của tôi, là đứng giữa cả hai anh, và không tham gia tổ chức nào;
và nói, với những cánh tay khoác quanh cả hai anh, ‘Chúng ta
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là anh em đồng lao.’” Hiểu không? Đấy, chúng ta là những người
anh em. Hiểu không? Và tôi nói, “Tôi đã cố gắng đọc tất cả những
quyển sáchmà tôi có thể, như thế nào chuyện này đã đến, những
gì được gọi là ‘vấn đề mới này,’ và như thế nào tự họ đã phân rẽ,
và như thế nàomà chuyện này bắt đầu cách này và cách kia.” Và
tôi nói, “Trong những cuộc tranh biện giữa các vị,” tôi nói, “điều
đó cũng chính là điều đã làm tan vỡ phong trào ngũ tuần, vào
ngày…sau khi lễ Ngũ Tuần. Họ bắt đầu cãi cọ với nhau.” Và tôi
nói, “Sự việc phân rẽmột lần nữa.”
72 Tôi nói, “Liệu có khả năng rằng có thể có một người trung
gian giữa các vị không, thưa các anh em? Có bất cứ điều gì mà—
mà có thể chịu đựng được không?”
73 Ồ, họ không mở miệng được về lời đó, bởi vì nó rất sắc bén.
Anh em biết, nó đã như thế nào, cách đây khoảng mười lăm, hai
mươi năm rồi, vì một nhóm vừa mới rút ra từ một nhóm khác,
và sự cãi lẫy rất nhiều.
74 Vì vậy tôi nói, “Ồ, thưa các anh em, đây là những gì mà tôi
sắp làm. Tôi sắp sửa…Đức Chúa Trời đã không bao giờ sai tôi đến
để làm báp-têm, dù sao đi nữa. Ngài sai tôi đến để cầu nguyện
cho những con cái bị đau ốm của Ngài.” Tôi nói, “Vì vậy, tôi sẽ—
sẽ cầu nguyện cho những con cái bị đau ốm, còn các vị mục sự
truyền đạo làmbáp-têm của riêng quý vị,” tôi nói.
75 Tôi nói, “Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị điều gì đó, chỉ để quý
vị sẽ hiểu được.” Tôi nói, “Anh Ness, những…những người Danh
Jêsus này, anh có tin rằng họ đã nhận được Đức Thánh Linh khi
họ nói tiếng lạ và làm những điều giống như các anh trong hội
Phúc ÂmNgũ Tuần làm không?”

Nói, “Chắc chắn.”
76 Tôi nói, “Anh Scism, anh có tin rằng hội Phúc Âm Ngũ Tuần
cóĐức ThánhLinh khi họ nói tiếng lạ và làm cùng giống như anh
đã làm dựa trên phép báp-têm không?”

Anh ấy nói, “Chắc chắn, tôi tin.”
77 Tôi nói, “Vậy thì, Kinh Thánh nói, ‘Đức Chúa Trời ban Đức
Thánh Linh cho những người vâng lời Ngài.’ Vậy thì, ai vâng lời
Ngài? Ai đã vâng lời Ngài? Người nào trong các anh em đã vâng
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lời Ngài? Và Đức Chúa Trời đã ban cho cả hai anh emĐức Thánh
Linh.” Hiểu không?
78 Tôi nói, “Liệu anh sẽ nói, Anh Scism, rằng Anh Ness không
có Đức Thánh Linh không?”

Nói, “Không.”
79 Tôi nói, “Anh có nói rằng Anh Scism không có Đức Thánh
Linh không?”
80 “Không.” Thấy không? Đấy, cả hai họ đều tin lẫn nhau có Đức
Thánh Linh.
81 Nhưng, anh em thấy, nó thật không có ý nghĩa gì cả, thưa
các anh em. Nó không có ý nghĩa gì cả. Và tôi đã nghe, một lát
sau đó…

Tôi sẽ quay trở lại với quanđiểmcủa tôi trongmột phút nữa.
82 Các anh em Phần Lan ở trên đây, sau khi tôi đã rời Phần Lan;
nơi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi, những gì tôi nghĩ,
một trong những buổi nhóm tuyệt vời nhất của chúng tôi. Tại
đó nơi một bé trai, đã chết được sống lại, và nhiều thứ. Tôi đã
gặp tại Stockholm, Thụy Điển, với Lewi Pethrus của hội thánh
Filadelfia ở đó là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời, và hội
thánh Filadelfia. Anh Gordon Lindsay, người mà bây giờ…tôi
nghĩ. Tôi không nghĩ anh ấy còn thuộc về nó bây giờ, nhưng anh
đã thuộc về hội Phúc ÂmNgũ Tuần.
83 Vàvềmặt quốc tế, hội PhúcÂmNgũTuần làmột trongnhững
nhà bảo trợ lớn của tôi. Và nhóm Foursquare, đã tách ra khỏi
hội Phúc Âm Ngũ Tuần, là một trong những nhà bảo trợ lớn của
tôi. NhómMột ngôi, là một trong những nhà bảo trợ lớn của tôi,
về mặt quốc tế. Hiểu không? Và tôi cứ giữ lập trường đó, chỉ để
lại những lưỡi gươm bén nhọn, và rồi giữ lập trường, mà tôi sẽ
không đứng cả về phía này hoặc phía kia của sự cãi lẫy đó. Cho
đến lúc chúng tôi có thể nhìn thấy rằng chúng tôi là những người
anh em, và đến với nhau, và rồi chúng tôi sẽ—chúng tôi sẽ tất cả
nhìn thấy cùng quan điểm trực tiếp đó, mà chúng tôi sẽ đến,
động cơ vàmục tiêu làm như vậy.
84 Và anh—anh em phải kiểm tra động cơ và mục tiêu của anh
em, trước hết. Trước hết, hãy tìm ý chỉ của Đức Chúa Trời; và
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rồi tìm mục tiêu của anh em; và rồi kiểm tra mục tiêu của anh
em và xem thử mục tiêu của anh em có đúng hay không. Rồi,
như Chúa Jêsus đã phán trong Mác 11:24, “Nếu các ngươi bảo
hòn núi này, ‘Hãy dời đi,’ và đừng nghi ngờ trong lòng mình.”
Nhưng hễ chừng nào anh em có sự nghi ngờ trong lòng, là nó có
phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời hay không, hay động cơ và mục
tiêu của anh em thì sai, làm thế nào nó sẽ dời đi được? Nhưng
khi anh em biết rằng động cơ của anh em là đúng, và đó là ý
chỉ của Đức Chúa Trời, và mục tiêu của anh em là đúng, thì nó
phải dời đi. Chỉ thế thôi, nếu không Đức Chúa Trời đã bảo điều
gì đó sai trật.

85 Đó là chính lý do, khi tôi đi đến bục giảng, trong những nhà
thờ, không có ai từng nghe tôi đề cập những điều đó trên bục
giảng, những vấn đề đó. Tôi cứ để mặc chúng. Xem đó, các anh
em, đó là tùy anh em. Hiểu không? Tôi có mặt ở đây để giúp anh
em chinh phục những linh hồn cho Đấng Christ, bởi một ân tứ
Thiêng liêng, anh em thấy đó. Hiểu không? Nó chẳng tạo nên sự
khác biệt nào…Anh em làm phép báp-têm của anh em. Nhưng
rồi khi nó đến…

86 Dĩ nhiên, tôi đã bị gọi tên mọi thứ. Tôi đã bị gọi, tôi không
biết bao nhiêu, bất kỳ chỗ nào từ một—một “con đầu thai của
Đức Chúa Trời” xuống đến một—một “con quỷ.” Đúng thế, mọi
thứ. Nhưng, sau hết thảy điều đó, tôi là anh em của anh em, công
dân của VươngQuốc Đức Chúa Trời; đang làm việc với tất cả anh
em, vì Vương Quốc. Và điều đó là thật.

87 Bây giờ tôi sẽ, nếu điều đó tốt, và anh em nghĩ chúng ta có
đủ thời gian, tôi muốn nói cho anh em cách chúng ta thảo luận
điều đó như thế nào. Thưa các anh em, điều đó sẽ được lắm, chỉ
trong một phút chứ? [Các mục sư truyền đạo nói, “Tiếp tục. Tất
nhiên.”—Bt.] Thưa anh, Anh Ness và họ…Được rồi. Và nó có thể
là một chút mà sẽ giúp ích cho anh. Nó sẽ giúp cho anh em, hầu
như hiểu được.

88 Tôi đã viết xuống, ở đây, một vài điềumà tôi nhớ họ đã lấy ra
khỏi đó. Và vì vậy họ đã hỏi tôi, tôi đã tin gì về “ba ngôi,” tôi có
tin rằng có “ba ngôi” của Đức Chúa Trời không?
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89 Bây giờ, thưa các anh em, khi chúng ta đến gần điều này, tôi
hy vọng rằng, khi điều này chấmdứt, chúng ta sẽ là những người
anh em giống như chúng ta đã từng đi suốt đường. Hiểu không?
Nhưng tôi cảm thấy rằng tôi nợ nó với anh em, bởi vì dân sự
của anh em đến với những buổi nhóm của tôi, và chắc chắn tôi
khôngmuốn gởimột người trong họ đi, bị lừa dối.

90 Và tôi luôn luôn bảo cho dân sự những người viết những câu
hỏi cho tôi, bên ngoài những gì tôi giảng trên bục giảng…Và đây
là người thư ký của tôi, và đại loại như vậy. Nếu họ hỏi tôi một
câu hỏi, “Thế còn điều này, hay còn về điều đó thì sao?”

91 Tôi nói, “Hãy hỏi mục sư của anh em, đấy. Bởi vì, nếu ông ấy
dẫn dắt anh em xa đến thế này, cho đến khi anh em nhận lãnh
Đức Thánh Linh, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt anh em, anh em thấy
đấy. Anh em, đấy, anh em hỏi mục sư của mình.” Bởi vì, những
điều nhỏ bé như thế gây ra sự hoang mang, và do đó tôi lìa xa
nó, anh em thấy đó.

92 Bây giờ, và tôi đã bị nói rằng tôi là một—một người hiếu
chiến chống lại các tổ chức. Này, tôi không phải vậy. Tôi nghĩ
rằng các tổ chức thì thật tuyệt vời, nhưng khi hệ thống tổ chức
của anh em bị thối nát, đó là những gì tôi chống lại. Hiểu không?
Cho dầu nó là một ngôi, hay—hay nó là ba ngôi, hay bất kể nó là
gì, cái hệ thống; mà khi anh em đếnmột chỗ, anh em bây giờ…và
nói, “Chúng tôi là người của Phúc ÂmNgũ Tuần.”

“Ồ, ai ở bên kia đường vậy?”

93 “Ồ, đó là những người anh em của chúng tôi. Họ là—họ được
gọi là Ngũ Tuần Liên Hiệp.”

“Ồ, ai ở đó vậy?”

94 “Ồ, đó là những anh em Foursquare. Ồ, chúng tôi là những
người anh em tuyệt vời. Chúng tôi có sự thông công tuyệt vời,
với nhau.”

“Ồ, tất cả anh em có tin điều giống như vậy à?”

“Ồ, vâng, chúng tôi tin.”

“Vậy thì, ồ, điều gì tạo nên anh em cách này?”
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95 “Ồ, những người anh em này làm báp-têm theo cách này. Và
những người này làm báp-têm theo cách này, đối diện với chúng
tôi. Và những người này làm phép báp-têm…”
96 Giống như tại Nam Phi ở đó, thưa anh em, chúng tôi đã đụng
đến đề tài đó. Họ đã hỏi tôi. Một nhóm làm báp-têm ba lần, mặt
hướng về phía trước. Và một nhóm khác làm báp-têm ba lần,
mặt hướng về phía sau. Và họ nói…Tôi hỏi, “Anh em lấy điều đó
ở đâu?”
97 Một người bảo, “Khi Ngài chết, Kinh Thánh bảo rằng Ngài
hướng người về đằng trước,” và nói, “bởi vậy chúng ta nên để
họ chúi về đằng trước.”
98 Và tôi nói, “Ồ,” với nhóm khác, “thế còn…Còn các anh em thì
làm gì?”

Nói, “Anh có bao giờ chôn một người với mặt úp xuống
không?”
99 Ồ, và anh em biết điều gì không? Họ đã tự phân rẽ ra và tạo
nên hai nhóm, hai tổ chức. Ồ, chao ôi, hỡi các anh em! Đó chỉ
là những gì mà ma quỷ muốn. Đó chỉ là những gì mà nó muốn.
Đúng thế. Làm cho chính anh em…
100 Bây giờ, xem đó, nó không phải là Sứ mạng Đức tin Sứ đồ,
hay—hay nó cũng không phải là Phúc Âm Ngũ Tuần, ở một
mặt khác. Nó không phải thế. Có những người tốt trong cả hai
nhóm, giống như có tại đây. Nhưng, anh em thấy, đó là hệ thống
của thứ đó.
101 Nó thật giống như Công giáo, như tôi thường nói. Nếu anh ta
là một người Công giáo, và nương nhờ vào Đấng Christ vì sự cứu
rỗi, anh ta được cứu. Chắc chắn, đúng thế. Nếu anh ta nương nhờ
giáo hội, anh ta bị hưmất. Và bất kỳ người nào trong anh emngũ
tuần đều biết, nếu chúng ta đang hướng về giáo hội Ngũ Tuần để
cứu chúng ta, “chúng ta là, những người khốn khổ nhất, ở giữa
loài người,” đúng vậy, bởi vì chúng ta bị hưmất. Đúng vậy.
102 Nhưng nếu chúng ta đang nhìn tới Chúa Jêsus Christ, thì
chúng ta được cứu, “bởi đức tin,” (điều đó, điều gì?) một công
việc được hoàn tất. Và những thứ bé nhỏ đang làm việc này, và
nhữngnhãnhiệu, nó chẳng tạonên sựkhác biệt gì nhiều đâu.
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103 Bấy giờ, tôi đã nói với Anh Scism, với…và Anh Ness, “Để trả
lời câu hỏi của các anh,” tôi nói, “bây giờ, tôi không đứng về bên
nào với các anh em. Và tôi biết, hễ chừng nào anh em cãi lẫy, cả
hai anh em đều sai trật. Thấy không? Bởi vì, tôi thà sai trật trong
sự dạy dỗ của tôi, và đúng trong lòng tôi, hơn là đúng trong sự
dạy dỗ của tôi, và sai trong lòng tôi.” Thấy không? Tôi nói, “Rốt
cuộc, chính là tình trạng tấm lòng của anh em.”
104 Và tôi đã thực hiện, để biết điều này: rằng, nếu một người,
cho dầu người đó làm gì đi nữa, và người đó khác nhiều như thế
nào, và những gì người đó nói về tôi; nếu trong lòng tôi, không
phải từ chỉ một bổn phận, nhưng từ tấm lòng tôi tôi không thể
yêu thương người đó như tôi yêu thương người nào khác, thì tôi
biết có điều gì đó sai trật ở trong đây, đấy. Đúng thế, bởi vì, nó
là—nó…cho dầu nếu người đó…
105 Cách đây không lâu, một người anh trẻ tuổi đến, một người
anh em trẻ tuổi của Hội thánh Đấng Christ. Và, ồ, anh ta đứng
trên đó, và anh ta nói, “Tay này là một tên quỷ.” Hiểu không?
Anh ta nói, “Ông ta nói về Đức Thánh Linh.” Anh ta nói, “Không
có chuyện như vậy. Họ, ồ, chỉ có mười hai sứ đồ đã nhận lãnh
Đức Thánh Linh. Và—và sự chữa lành Thiêng liêng chỉ được ban
chomười hai sứ đồ đó.” Và cứ tiếp tục, khoảng nửa giờ.
106 Và tôi nói, “Chờ một chút, người anh em. Tôi nghĩ anh nên
cho tôi một cơ hội để bào chữa cho Điều này, đấy.” Tôi nói, “Anh
nói rằng anh đã nói chỗ mà Kinh Thánh đã nói, và im lặng chỗ
mà Nó im lặng.”

Và anh ta nói, “Chúng tôi làm vậy.”
107 Tôi nói, “Bây giờ, anh đã nói chỉ có mười hai sứ đồ đã nhận
lãnh Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói, ‘Có một trăm hai mươi
người trong phòng cao khi Đức Thánh Linh giáng xuống, những
người đàn bà và tất cả.’ Và xin anh nói cho tôi, anh nghĩ Phao-
lô đã không có Đức Thánh Linh à? Và ông đã nhận lãnh Điều đó
một thời gian dài sau đó, đấy. Và anh nói, ‘Ân tứ chữa lành chỉ
được ban cho mười hai sứ đồ.’ Và Ê-tiên đã đi xuống, một vài
ngày sau đó, và ông đã không phải là một trong mười hai sứ đồ.
Thậm chí ông không phải là một thầy giảng. Ông là một chấp sự,
và đi xuống Sa-ma-ri và đuổi các quỷ.” Và tôi nói, “Ồ, người anh
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em!” Rất im lặng ngay ở đây, đúng thế, chỗmà anh ta đã phải giữ
im lặng.
108 Và sau khi chuyện đó qua rồi, “Nhưng,” tôi nói, “tôi tha thứ
cho anh đã gọi tôi là một tên quỷ, bởi vì tôi biết anh đã không có
ý nói thế.”
109 Và rồi khi anh ta đã xong, anh ta bước lên. Anh ta nói, “Có
một điều tôi có thể nói. Anh có ThánhLinh củaĐấng Christ.”
110 Tôi nói, “Này, anh ơi, giờ tôi là gì, ma quỷ hay thuộc về Đấng
Christ?” Thấy không? Thấy không?
111 Nhưng tôi nói cho anh em biết, đấy, bởi vì rằng một người,
anh ta có thể bảo rằng tôi đã yêu thương anh ta; cho dầu, anh ta
có bất đồng, và bất đồng kinh khủng vànói báng bổ. Anh ta…
112 Tôi là một tay thợ săn, với những con vật hoang dã, suốt đời
mình. Và nhiều người đã nói, “Làm thế nào…” Lúc đó khi tôi phải
giết con gấuđó, vớimột condao, đấy. Nói, “Anhkhông sợnó à?”
113 Tôi đáp, “Không. Nếu tôi sợ nó, nó sẽ giết chết tôi, đấy.”
114 Nhưng, xemđó, anh emkhông thể—anh emkhông thể phỉnh
được chúng. Chúng biết anh em có sợ hãi chúng, hay không. Anh
em sợ hãi một con ngựa, và quan sát những gì một con ngựa sẽ
làm, nó sẽ quật anh em. Hiểu không? Vậy nếu anh em sợ hãi…
Anh emkhông thể giả vờ điều đó. Anh emphải thật sự có nó.

Đó là cách thức xảy ra với Sa-tan.
115 Đó là cách thức ở giữa con người. Anh em phải thương yêu
con người. Anh em không thể chỉ giả vờ điều đó. Anh em phải có
nó, nếu không thái độ của anh em sẽ tỏ ra nơi nào đó, đấy. Đúng
vậy. Anh em thật sự phải yêu thương dân sự, và họ biết anh em
yêu thương họ. Đấy, có điều gì đó về nó.
116 Và người đó bây giờ, đã gọi điện cho vợ tôi, cách đây một vài
ngày, và nói, “Có Anh Branhamở đó không?”

Đáp, “Không.”
117 Nói, “Ồ, một điều tôi sẽ phải nói. Tôi bất đồng với anh ấy, về
thầnhọc, nhưng tôi nói anh ấy làmột đầy tớ củaĐấngChrist.”
118 Ồ, rồi, và trước khi tôi rời khỏi, anh ta đã gởi cho tôi một
lá thư, và anh ta nói, “Tôi sẽ đến, ngay khi anh quay trở lại.
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Tôi muốn phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh đó mà anh đang
nói về.”
119 Vì vậy, anh em thấy, chỉ ngay chỗ đó nếu anh em đã có…Nếu
tôi đã có cảm giác đó, về việc nói, “Ồ, chẳng có cái gì cho anh
đâu. Giáo phái cũ kỹ của anh thì không tốt, và—và tất cả các anh
những người của Hội Thánh Đấng Christ thì không tốt. Anh em
không tốt. Anh em là—anh em là ma quỷ.” Tôi đã không bao giờ
thắng được con người đó. Và nếu tôi đã bảo cho anh ta rằng tôi
yêu thương anh ta, và lại chẳng có ý điều đó trong lòng mình,
anh ta hẳn đã biết rõ hơn. Tất cả chỉ có vậy với điều đó. Anh em
phải có ý nói điều đó trong lòngmình.
120 Và đó là vào những đêm khi tôi bước ra trên bục giảng đó,
dưới sự nhận thấu rõ đó, đấy. Tôi không nghĩ về nó. Tôi chỉ không
ăn thức ăn, từ giờ bữa ăn tối; và kiêng ăn và cầu nguyện, và ở
lại trong căn phòng. Bởi vì, Ngài đã hứa với tôi Ngài sẽ thực hiện
nó. Và do đó tôi đi mà không có một bóng nghi ngờ nào, bởi vì
Ngài đã hứa Ngài sẽ làm điều đó. Cho nên, đấy, của tôi…tôi biết
động cơ của tôi là (gì?), mục tiêu của tôi là (gì?), vì sự tăng tiến
của Nước Đức Chúa Trời.
121 Nếu một người đi lối này, lối kia, bất kỳ giáo hội nào mà anh
ta đi; hễ chừng nào anh ta đến với Đấng Christ, điều đó chẳng
thành vấn đề đối với tôi. Và điều đó ở trong lòng tôi. Hiểu không?
Và cho dầu, nếu chúng ta đi qua và gia nhập Hội Thánh Đấng
Christ, điều đó thật tốt. Tốt lắm. Nếu người đó…Giáo hội gì anh
ta tham gia, nó không thành vấn đề đối với tôi. Nhưng miễn
là tôi giành được linh hồn của anh ta cho Đấng Christ, là điều
chính yếu.
122 Vì vậy tôi nói, “Anh Ness, không phải là khác biệt đâu…” Bây
giờ tôi sẽ…Sử dụng cái này có được không, thưa anh? [Anh em ấy
nói, “Được.”—Bt.] Tôi nói, “Tôi muốn nói và giải thích.” Và, trong
điều này, tôi có thể nói với các anh em ở đây. Bây giờ, đừng đề
cập điều này giữa vòng hội chúng của anh em. Nếu anh muốn,
và làm ơn cho tôi, cứ—cứ—cứ để cho tôi chỉ là người anh em của
anh em. Anh em hiểu không? Và tôi, và nếu—nếu tôi sai trật, thì
anh em tha thứ cho tôi. Nhưng tôi muốn giải thích cho anh em,
là có cả hai nhóm đang ngồi tại đây sáng nay, thuộc về cả Một
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ngôi và cũng có, hội—hội Phúc Âm Ngũ Tuần, và niềm tin giáo
lý ba ngôi.
123 Bây giờ tôi muốn phát biểu điều này. Tôi muốn nói rằng tôi
tin cả hai bên đều sai trật, hễ chừng nào họ cãi lẫy với nhau, vì
những động cơ của họ là sai trật. Và hễ chừng nào các động cơ
của anh em là sai trật, cho dẫumục tiêu của anh em là gì đi nữa,
nhưng động cơ của anh em cho mục tiêu đó là sai trật, lúc đó nó
sẽ không bao giờ làm việc được. Đúng vậy.
124 Bây giờ, một vài người đã nói, “Anh Branham, anh là một
người của nhóm Duy Nhất Jêsus.” Tôi muốn nói rằng điều đó sai
lầm rồi. Tôi không phải là người DuyNhất Jêsus.
125 Người nào đó nói, “Anh Branham, anh có phải là người theo
giáo lý Ba ngôi không?” Không, thưa ông. Tôi không phải là tín
đồ Ba ngôi. Tôi là tín đồ Đấng Christ. Hiểu không? Tôi—tôi—tôi
không…Từ ba ngôi thậm chí đã không hề được nhắc đến trong
Kinh Thánh, chữ “ba ngôi.” Và tôi không tin rằng có ba Đức Chúa
Trời riêng biệt.
126 Tôi tin có một Đức Chúa Trời trong ba chức vụ: Cha, Con,
Thánh Linh. Đó là một cách chính xác tại sao chúng ta được
giao cho sứ mạng để làm báp-têm trong Danh của Cha, Con,
Thánh Linh. Tôi tin rằng đó là Đức Chúa Trời đang giáng hạ,
giáng xuống.
127 Bấy giờ, Đức Chúa Trời, khi Ngài trước hết hiện ra cho con
người, Ngài đã ở trong hình dạng của một Trụ Lửa. Anh em tin
điều đó, phải không? Sự…Bất kỳ người đọc Kinh Thánh nào đều
biết rằng Trụ Lửa đã có trong đồng vắng là Logos, rằng đó là
Thiên sứ của Giao ước, mà là Đấng Christ.
128 Bởi vì, Ngài đã phán…Ngài là…Nó không phải là…Tôi tin đó
là Tin lành Giăng 6 ở đó, Ngài phán, “Trước khi có Áp-ra-ham,”
thuộc về đấng “TA LÀ.” Ngài là đấng “TA LÀ.”
129 Vì vậy, đó là Đức Chúa Trời, thánh khiết; ngay cả nếu một
người chạm đến một hòn núi, người ấy phải bị giết chết, đấy.
Được rồi. Bây giờ, cùng Đức Chúa Trời đó đang cố gắng làm việc
chính Ngài trở lại trong vật thọ tạo của Ngài mà Ngài đã tạo nên.
Bây giờ, Ngài không thể đến gần họ, bởi vì họ phạm tội, và dòng
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huyết của những con dê và con cừu đã không bao giờ cất tội lỗi
đi được. Chúng ta biết điều đó. Nó chỉ che đậy tội lỗi.
130 Bây giờ, nhưng rồi cũng chính Đức Chúa Trời đó đã có mặt
trong Trụ Lửa, Ngài đã trở nên xác thịt, qua Con Ngài, và ngự
trong một thân thể được gọi là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh
nói, “Vì sự đầy dẫy thần tính Đức Chúa Trời thảy đều ở trong
Đấng ấy.” Và Chúa Jêsus đã phán trong…Ồ, trong Ti-mô-thê Nhất
3:16, “Mọi người đều công nhận, sự mầu nhiệm của sự tin kính
là lớn lắm.” Và nếu họ đã có thể gọi nó là lớn lắm, ồ, chúng ta
sẽ làm gì, đấy? “Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là lớn lắm,
vì Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong xác thịt, và đã được các
thiên sứ thấy, và tiếp lên trong sự Vinh hiển,” và vân vân. Vậy
thì, và Ngài đã phán trong Tin Lành Giăng 14, với Thô-ma, “Khi
các ngươi đã nhìn thấy Ta, các ngươi đã thấy Cha. Và tại sao các
ngươi nói, ‘Xin chỉ Cha cho chúng tôi’?” Kinh Thánh nói, rằng,
“Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ, đang cầu thay cho thế
gian với chính Ngài.”
131 Vậy thì, Đức Chúa Trời không thể là ba người, ba Đức Chúa
Trời. Chúa Jêsus cũng không thể là Cha của Chính Ngài, trong
một. Hiểu không? Vì vậy, anh em thấy, nó làm cho cả hai thuyết
về mặt cơ bản đều sai cả.
132 Bây giờ, và bây giờ nếu anh em để ý, không có nơi nào…Nếu
chúng ta có ba Đức Chúa Trời, chúng ta là những kẻ ngoại giáo.
Bây giờ, chúng ta biết điều đó.
133 Giống như có một lần một người Do Thái đã nói với tôi, khi
tôi đang trò chuyện với anh ta, nói, “Người nào trong họ là Đức
Chúa Trời của anh? Người nào là Đức Chúa Trời của anh, Cha,
Con, hay Đức Thánh Linh?Người nào là của anh?”

Và tôi nói, “Ồ, không có chuyện baĐức Chúa Trời.”
134 Anh ấy nói, “Anh không thể chặt—chặt Đức Chúa Trời thành
bamẩu và trao Ngài chomột người Do Thái.”

Tôi nói, “Không, thưa ông.” Tôi nói…
135 Khi John Rhyn đã được chữa lành khỏi căn bệnh mù, tại đó
ở Fort Wayne, anh em biết; và giáo sĩ này đã có mặt trên đây tại
Mishawa-…hay tới Fort…Cảng Benton. Ông ấy nói, “Anh không
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thể chặt Đức Chúa Trời thành bamẩu và traoNgài chomột người
Do Thái.”
136 Tôi nói, “Chắc chắn không. Tôi không.” Tôi nói, “Thưa thầy,
sẽ khó cho thầy để tin những vị tiên tri không?”

Ông bảo, “Không.”
137 Tôi nói, “Trong Ê-sai 9:6, ông đang nói về ai, ‘Một Con Trẻ
được sinh ra cho chúng ta, một Con Trai được ban cho, được
xưng là Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Vua
Hòa Bình’?”

Ông bảo, “Đó là ĐấngMê-si.”

Tôi hỏi, “Thế thì, thưa Thầy, mối quan hệ ĐấngMê-si với Đức
Chúa Trời sẽ là gì?”

Ông bảo, “Ngài sẽ là Đức Chúa Trời.”
138 “Đó là những gì tôi nghĩ.” Hiểu không? Vậy thì, anh em thấy,
điều đó hoàn toàn đúng. Đó là những gì Ngài là. Và vì vậy tôi
đã nói, “Hãy nói cho tôi chỗ nào Chúa Jêsus đã không làm ứng
nghiệm một cách chính xác những gì vị tiên tri đã nói Ngài sẽ
làm.” Và ông bắt đầu khóc và bước quanh. Tôi nói, “Bởi Điều đó,
John Rhyn đã sángmắt.” Hiểu không?

Và ôngnói, “LàmsaoĐứcChúaTrời cómột con trai được!”
139 Tôi nói, “Đức Giê-hô-va vĩ đại đã phủ bóng trên một người
nữ, như vị tiên tri đã nói Ngài sẽ, và đã tạo ra một tế bào Huyết.
Và qua tế bào Huyết đó là nơi thân thể của Đấng Christ đã
hình thành.
140 “Hãynhìn, trong CựuƯớc, thưa Thầy,” tôi nói, “khimột người
đi dâng của lễ, người ấy lấymột con chiên. Người ấy biếtmình đã
vi phạmnhững điều răn của Đức Chúa Trời, vì vậy người lấymột
con chiên. Người xưng ra những tội lỗi của mình, và con chiên
này bị giết. Trong khi…bàn tay của người ấy đặt trên con chiên;
sự xưng nhận của mình mà người biết người nên chết vì các tội
lỗi củamình, nhưng con chiên đang thế chỗ của người. Và tế bào
huyết bị vỡ ra; và người ấy đã giữ con chiên nhỏ bằng tay của
mình cho đến lúc người ấy cảm thấy sự sống bé nhỏ của nó đi ra
khỏi nó, và cứng lại. Rồi thầy tế lễ, dĩ nhiên, ném huyết trên—
trên ngọn lửa, bàn thờ bằng đồng của sự phán xét.”
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141 Rồi tôi nói, “Người đó, sau đó, khi anh ta đi ra khỏi nơi đó,
biết rằng chiên đã thế chỗ của anh ta, nhưng anh ta đã đi ra với
cùng nỗi ham muốn mà anh ta đã có khi anh ta đi vào, đấy, bởi
vì nó không thể cất tội lỗi đi. Thấy không? Nhưng, rồi, trường
hợp này, ‘Người thờ phượng một lần được sạch rồi, không còn
có lương tâm tội lỗi nữa.’ Tại đó, đó là của sinh tế được dâng
hằng năm. Nhưng,” tôi nói, “bây giờ đó là lần này, ‘người thờ
phượng đã từng được rửa sạch rồi, lương tâm họ không còn tội
lỗi nữa.’ Bởi vì…
142 “Nhìn kìa, thưa Thầy. Trong hồng cầu, sự sống nhỏ bé đó bắt
đầu trong tế bào, mà nó đến từ giống đực, đi vào trong giống cái.
Và nó sinh ra trứng; nhưng, gà mái có thể đẻ trứng, nhưng nếu
nókhông giao phối với chimđực, nó sẽ khôngbao giờ ấpđược.”
143 Và tôi nói, “Thế thì Đức Chúa Trời, đấng vĩ đại nhất mà đầy
dẫymọi thời gian và không gian, đã giáng xuống thànhmộtmầm
sự sống bé nhỏ trong tử cung một người nữ.” Và rồi tôi nói, “Khi
chúng ta được cứu ngày nay…Chúa Jêsus chẳng phải là người Do
Thái hay người Ngoại bang, bởi vì trứng chỉ sinh ra xác thịt. Dòng
Huyết có Sự sống. Vì vậy chúng ta—chúng ta thì…Kinh Thánh
nói, ‘Chúng ta được cứu bởi Huyết của Đức Chúa Trời.’ Đấy, Ngài
không phải là người Do Thái hay người Ngoại bang; Ngài là Đức
Chúa Trời. Do đó, khi chúng ta đến bàn thờ và đặt bàn tay của
chúng ta, bởi đức tin, trên đầu của Ngài, và cảm thấy sự xé ra và
nỗi thống khổ tại Đồi Sọ, và xưng ra các tội lỗi của chúng ta, rằng
chúng ta sai trật, Ngài đã chết thế chỗ cho chúng ta!
144 “Thế thì, thầy thấy,” tôi nói, “huyết của con chiên đó không
thể quay trở lại trên điều này, dòng huyết mà…Tế bào đã bị vỡ,
và sự sốngmà đã được phóng thích, trong sự tan vỡ tế bào huyết
này của con chiên, không thể quay trở lại trên người thờ phượng,
bởi vì đó là sự sống của loài vật, và nó không phù hợp với sự sống
con người.
145 “Nhưng lần này, khi tế bào Huyết đó bị tan vỡ, nó không chỉ
là một con người. Đó là Sự Sống của Đức Chúa Trời, đã được
phóng thích. Và khi người thờ phượng đặt tay của mình, bởi đức
tin, trên Con của Đức Chúa Trời, và xưng ra các tội lỗi của anh ta,
không phải là sự sống củamột người khác, nhưng là Sự Sống của
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Đức Chúa Trời quay trở lại trong con người này, đó là Sự Sống
Đời đời. Từ ngữ Zoe, được dịch là, ‘Sự Sống của Chính Đức Chúa
Trời.’ Và Ngài đã phán Ngài sẽ ban cho chúng ta Zoe, Sự Sống Đời
đời, và bây giờ chúng ta là con trai và con gái của Đức Chúa Trời.
Thế đấy.”

146 Tôi nói, “Vậy thì nó là cái gì? Chính là Đức Chúa Trời, giáng
hạ. Ngài đã đến, đầu tiên; ‘không có ai có thể chạm đến Ngài,’ vì
con người đã phạm tội. Thế thì Ngài đã giáng xuống trong một
thân thể, ‘để nếm biết tội lỗi…để lấy tội lỗi.’ Xem đó, Ngài, điều
duy nhất Đức Chúa Trời có thể làm, là cứ, là thực hiện nó theo
cách đó.”

147 Chẳng hạn, chuyện gì xảy ra nếu tôi có quyền tư pháp đối
với toàn thể thính giả này sáng nay, giống như Đức Chúa Trời
có trên loài người, và tôi nói, “Con người đầu tiên nhìn vào cây
cột đó, chết,” và Tommy Hicks nhìn vào nó? Bây giờ, chẳng hạn,
tôi lấy Carl-…“Anh Carlson, anh chết cho anh ta.” Điều đó không
công bằng. Tôi sẽ nói, “Leo, anh là thư ký của tôi; anh chết cho
anh ta.” Điều đó không công bằng. “Billy Paul, con trai của ta,
con chết cho anh ta.” Điều đó không công bằng. Cách duy nhất
tôi có thể công bằng, là chính tôi thế chỗ của anh ta.

148 Và đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm. Ngài, Đức Chúa Trời,
là Thần. VàNgài đã sáng tạo…Ngài, Ngài đã đổi vai củaNgài. Thật
là sự bàng hoàng, cho dân sự, để nghĩ về bé Giê-hô-va. Ngài đã có
thể đã đến, trong một con người trưởng thành trọn vẹn, nhưng
Ngài đã đến trong một máng cỏ, trên một đống phân. Bé Giê-
hô-va, đang kêu khóc giống như một em bé. Bé Giê-hô-va, đang
nô đùa giống như một cậu bé. Bé Giê-hô-va, làm thợ mộc, giống
như một người thợ. Bé Giê-hô-va, trong tuổi vị thành niên. Giê-
hô-va, lơ lửng giữa các từng trời và đất, với những chiếc ly của
những tên say rượu và những bãi nước bọt của những tên lính
trênmặt củaNgài. Giê-hô-va, đang chết cho con cái củaNgài. Giê-
hô-va, đang chết, để cứu chuộc; không phải là một người khác,
nhưng Chính Đức Chúa Trời! Đấy, Đức Chúa Trời, đó là chức vụ
của Ngài. Tại sao? Ngài đang cố gắng quay trở lại với tấm lòng
con người.
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149 Bây giờ, chúng ta không thể chạm tới Ngài, Ở Đó. Ở Đây,
chúng ta cảm thấy Ngài với bàn tay của chúng ta. Vậy thì Ngài
đã làm gì, qua sự dâng hiến của thân thể đó? Ngài trở thành Đức
Giê-hô-va trong chúng ta. Chúng ta là những phần của Ngài. Vào
Ngày lễ Ngũ Tuần, Trụ Lửa đã Tự bùng phát, và những lưỡi bằng
Lửa đậu trên mỗi người, tỏ cho thấy rằng Đức Chúa Trời đang
phân rẽ chínhNgài giữa vòngHội thánh củaNgài.
150 Thế thì, thưa các anh em, nếu chúng ta chỉ có thể đến với
nhau, và mang Điều đó lại với nhau! Thế thì chúng ta có Đức
Giê-hô-va trong sự trọn vẹn, khi chúng ta đến với nhau. Nhưng
làm thế nào chúng ta có thể, khi người này đang nói tiếng lạ và
nhận được phép báp-têm, người này; và rồi giữ lưỡi bằng Lửa
nàyở trênđây, vàngườinày? Chúng ta hãyđặtNóvào với nhau.
151 Khi Đức Chúa Trời, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, giáng xuống, và
Kinh Thánh nói, “Các lưỡi bằng Lửa đậu trên mỗi người trong
họ.” Và họ…“Các lưỡi, giống một ngọn Lửa,” liếm. Đó chính là
Trụ Lửa đang tự phân rẽ Nó và phân chia chính Nó, ở giữa vòng
dân sự, để chúng ta sẽ là những anh em. “Ngày đó các ngươi sẽ
biết rằng Ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta; Ta ở trong Ta, và các
ngươi ở trong Ta.” Và, chúng ta, chúng ta làmột. Chúng ta làmột,
không bị phân chia.
152 Giờ đây, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ở trên Đây, không thể
chạmđếnnhân loại được, bởi vì luật về sự thánh khiết của Chính
Ngài; Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, và
đã trả giá; để chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời có thể đến và sống
trong chúng ta. Đức Chúa Trời ở trên chúng ta; Đức Chúa Trời ở
với chúng ta; Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Không phải là ba
Đức Chúa Trời; một Đức Chúa Trời! Các giáo sư đang gắng, đến
điên rồ để hình dung ra Điều đó. Nó là—nó là một sự khải thị.
Nó phải được khải thị cho anh em.
153 Bây giờ, bây giờ, khi đến với phép báp-têm, bây giờ, nhiều
người…Bây giờ, anh em phải làm điều đó, thưa các anh em. Hay
là, nó giống như tôi đã nói với Anh Scism và với Anh Ness, rằng
nếu anh em…Sự—sự cãi lẫy nổi lên. Và bất cứ, nhiều người trong
các anh em học giả ở đây thì hội đủ hơn tôi; nhưng tôi đã thực
hiện nhiều sự nghiên cứu dựa trên đề tài này. Và tôi đã đọc Các
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Giáo phụ Tiền Nicene, quyển Giáo hội nghị Nicene, và tất cả nhà
sử học, và vân vân.
154 Vấn đề đó đã xuất hiện tại Giáo hội nghị Nicene. Cả hai phía
đã đi gieo hạt; khi giáo hội Công giáo đứng về phía ba ngôi cực
đoan, và phía khác đi về một ngôi độc nhất, và cả hai phía đã
đi ra. Hoàn toàn chính xác, vì con người đã có điều gì đó để làm
trong đó.
155 Anh emphải đểĐức Chúa Trời làmđiều đó, không cần chúng
ta cố gắng hình dung ra nó. Chúng ta hãy là anh em. Chúng ta
hãy cứ tiếp tục và để Đức Chúa Trời làm điều mà Ngài sẽ làm.
Nếu Ngài là vô hạn và biết mọi sự, và tiên đoán sự kết thúc từ
ban đầu, làm thế nào chúng ta có thể làm bất cứ điều gì về điều
đó? Cứ tiếp tục di chuyển. Đó là cách. Hãy hòa nhịp bước, như
tôi đã nói tối qua, với Giô-suê vĩ đại của chúng ta.
156 Bây giờ hãy nhìn, nếu có ba Đức Chúa Trời…Tôi chỉ muốn tỏ
cho anh em thấy điều này lố bịch như thế nào. Nếu có ba Đức
Chúa Trời, thì Chúa Jêsus là Cha của Chính Ngài-…Chúa Jêsus
không thể là Cha của Chính Ngài, là một người. Và, nếu có ba,
Ngài đã không được sinh ra là sự sinh ra đồng trinh. Vậy thì bao
nhiêu…[Anh Branhamminh họa, sử dụng ba đối tượng—Bt.] Tôi
sẽ nói đây là Đức Chúa Trời Cha; và đây là Đức Chúa Trời Con; và
đây là Đức Chúa Trời Thánh Linh.
157 Bây giờ, với những anh em khác ở đây, anh em quan sát điều
này chỉ trong một phút và anh em thấy những gì tôi đang cố
gắng chỉ ra. Tôi cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ cho anh em
thấy được điều đó. Nào, nhìn xem, cả hai anh em đều tin vào
cùng một điều, nhưng ma quỷ cứ len vào giữa anh em và làm
tan vỡ anh em về điều đó. Thật chính xác là điều giống như vậy,
và tôi sẽ chứng minh nó cho anh em, bởi sự vùa giúp của Đức
Chúa Trời, và với Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Nếu nó không
phải là Kinh Thánh, thì đừng nhận nó. Đúng vậy.
158 Nhưng bây giờ hãy nhìn. [Anh Branham minh họa, dùng ba
đối tượng—Bt.] Đây là (cái gì?) Đức Chúa Trời là Cha; đây là Đức
Chúa Trời là Con; đây là Đức Chúa Trời là Thánh Linh. Ồ, nào,
chúng ta hãy dừng lại chỉ trong một phút, đặt ba đó ra đó; Đức
Chúa Cha, Con, và Thánh Linh.
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159 Ồ, tôi sẽ không có thời gian để làm điều này. Tôi…[Các anh
em nói, “Cứ tiếp tục! Cứ tiếp tục!”—Bt.] Nhưng, đấy, ồ, tôi sẽ vội
thật nhanh như có thể được. Tha thứ cho tôi, các anh em của tôi,
nhưng tôi—tôi—tôi đã chưa bao giờ trò chuyện với anh em, và
tôi—tôi muốn làm điều này.
160 Và rồi, nhìn xem; Đức Chúa Trời là Cha, Đức Con, Đức Thánh
Linh. Vậy thì, Ai là Cha củaĐức Chúa Jêsus Christ? Đức Chúa Trời
là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ. Hết thảy chúng ta tin điều đó.
Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Được rồi.
161 Bây giờ, khi chúng ta lấyMa-thi-ơ 28:19, khi Chúa Jêsus phán,
“Do vậy các ngươi hãy đi, giảng dạy cho muôn dân, làm báp-têm
cho họ trong Danh của Cha, Con, Thánh Linh,” mười ngày sau
đó, Phi-e-rơ bảo, “Hãy hối cải, và chịu báp-têm trong Danh của
Chúa Jêsus Christ.” Có một sự trái nghịch thẳng thắn nơi nào đó.
Bây giờ, chúng ta hãy đừng…cómột…
162 Mọi người đã làm chứng, và các thứ. Nó đây này. Đây là niềm
tin của tôi, và tôi chỉ đang đặt nó ra trước anh em, thưa các anh
em. Tôi không nói điều này ra trên các bục giảng; nó tùy thuộc
anh em. Nhưng tôi muốn tỏ cho anh em những gì tôi thấy ở cả
hai phía, đểĐức ThánhLinh khải thị nó cho anh em, đấy.
163 Bây giờ, Ma-thi-ơ 28:19, và nếu—nếu Ma-thi-ơ 28:19 trái
nghịch với Công Vụ 2:38, thế thì có sự trái nghịch trong Kinh
Thánh, vàNó không xứng với giấymàNóđược viết lên.
164 Bây giờ nếu anh em lưu ý trong Ma-thi-ơ chương 16, Chúa
Jêsus đã ban cho Phi-e-rơ sự khải thị, và ban cho ông những
chìa khóa.
165 Bây giờ, hãy nhớ, Kinh Thánh không được khải thị bởi thần
học của chương trình nhân tạo nào đó. Nó không. Nó là sự
khải thị.
166 Nó là một sự khải thị, từ ban đầu. Tại sao A-bên đã dâng
lên cho Đức Chúa Trời một của lễ xuất sắc hơn Ca-in? “Nó đã
được khải thị cho ông,” rằng đó không phải là những quả đào, và
những quả táo, và những quả cam, và những quả táo. Nếunhững
quả táo khiến cho những người nữ nhận ra họ trần truồng, tốt
hơn chúng ta nên chuyền những quả táo một lần nữa, thưa anh
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em. Anh em không nghĩ vậy sao? Này, điều đó, điều đó nghe có
vẻ phạm thượng, nhưng tôi không có ý nói thế. Nhưng, nó không
phải là những quả táo. Không, thưa quý vị. Vậy thì, và nếu đó là
vậy, thế thì, “Nó đã được khải thị cho A-bên,” rằng ông là dòng
huyết của cha ông. Vì vậy ông đã dâng huyết, bởi vì đó là một sự
khải thị. Toàn bộ sự việc được xây dựng trên điều đó.
167 Bây giờ nhìn xem, đây làmột người đánh cá già dốt nát, thậm
chí không đủ học vấn…Kinh Thánh nói ông dốt nát và thất học.
Nhưng ông đang đứng đó, và Chúa Jêsus đã hỏi câu hỏi, “Ngươi
nói Ta Con người là ai?”
168 Người ta nói, “Ồ, Ngài là—Ngài là Môi-…” Hay là, “Họ—họ
nói, ‘Ngài là Môi-se.’”

“Họ nói, họ nói Ta là Ai?”

Người ta nói, “Ồ, Ngài là Giê-rê-mi hay các đấng tiên tri, và
người này, người đó, hay người nọ.”
169 Ngài phán, “Đó không phải là vấn đề. Ta hỏi ngươi. Ngươi nói
Ta là ai?”
170 Và Phi-e-rơ phát biểu đúng ngay, và nói, “Ngài là Con Đức
Chúa Trời.”
171 Và Ngài phán, “Phước cho ngươi, hỡi Si-môn, con của Giô-
na.” Bây giờ hãy xem. “Thịt và huyết đã không khải thị điều này
cho ngươi, nhưng Cha Ta ở trên Trời.” Hiểu không?
172 Bây giờ hãy xem, nào, giáo hội Công giáo nói rằng Ngài xây
Hội thánh trên Phi-e-rơ. Điều đó là sai.
173 Giáo hội Tin Lành nói, “Ngài xây Nó trên chính Ngài.” Nhưng
bây giờ hãy xemvà tìm ra, xemnó phải vậy không.
174 Ngài đã xây Nó trên sự khải thị thuộc linh về Ngài là Ai, đấy,
bởi vì Ngài phán, “Phước cho ngươi, hỡi Si-môn, con của Giô-
na. Thịt và huyết đã không khải thị điều này cho ngươi. Ta nói
ngươi là Si-môn; trên đá này” (đá gì? sự khải thị) “Ta sẽ xây Hội
thánhTa, và các cửa của âmphủkhông thể thắng đượcNó.” [Anh
Branham gõ trên bục giảng ba lần—Bt.]
175 Rồi, khi Phi-e-rơ đang đứng cómặt lúcMa-thi-ơ 28 được trích
dẫn, và đã quay trở lại và, mười ngày sau, với sự khải thị đó, và
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đã làm báp-têm trong Danh của “Đức Chúa Jêsus Christ.” Tại sao
ông đã làm điều đó? Với sự khải thị của Đức Chúa Trời; và đã có
các chìa khóa vào Vương Quốc, thưa anh em.
176 Bây giờ tôi có thể gây tổn thương cho anh em trongmột phút,
một phía của anh em, nhưng hãy dừng lại chỉ một phút. Không
có một chỗ nào trong Kinh Thánh mà bất kỳ người nào đã từng
được báp-têm trong Danh của “Cha, Con, Thánh Linh.” Không có
một chỗ nào trong lời Kinh Thánh. Và nếu có, hãy trình nó ra. Và
nếu anh em có thể tìm được bất kỳ chỗ nào trong lịch sử thiêng
liêng, cho đến khi có sự hình thành của giáo hội Công giáo, tôi
muốn anh em trình nó ra. Không có một chỗ nào, này, và điều
đó là thật.

Nhưng bây giờ hãy đợi một phút, anh em Một ngôi, chỉ
một giây.
177 Bây giờ, không có nơi nào mà…Nếu bất kỳ người nào có thể
chỉ cho tôi thấy một phân đoạn Kinh Thánh chỗ mà nghi lễ đó
đã được sử dụng trong Kinh Thánh, về “Cha, Con, Thánh Linh,”
anh em có bổn phận phải đến nói cho tôi chỗ mà người nào đó
đã được báp-têm giống như thế.
178 Và vài người trong họ nói, “Ồ, tôi sẽ nhận lấy những gì Chúa
Jêsus đã phán, không phải những gì Phi-e-rơ nói.” Nếu chúng
mâu thuẫn, với nhau, chúng ta sẽ làm gì? Nếu hết thảy điều
đó không phải là Đức Chúa Trời, thì phần nào của Kinh Thánh
là đúng?
179 Hết thảy phải trùng hợp và đến cùng với nhau, và duy nhất
là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Các trường học của chúng ta
không bao giờ dạy nó. Đó là sự khải thị, mà anh em phải nhìn
thấy Nó.
180 Thế thì, nếu hai người mâu thuẫn, với nhau, thì loại Kinh
Thánh gìmà chúng ta đang đọc? Làm thế nào tôi biết được Giăng
14 là đúng, hay không?Làm thếnào tôi biết đượcGiăng 3 là đúng,
hay không? Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào tôi biết được?
Hiểu không?
181 Nhưng cách duy nhấtmà tôi có thể có đức tin trongĐức Chúa
Trời, là biết rằng Kinh Thánh ấy là đúng, và tin rằng Nó đúng, và



GIẢI THÍCH THẦN TÍNH CHÚA 33

ở lại ngay với Nó. Dầu tôi không hiểu được Nó, tôi vẫn đưa Nó
vào hành động, dù sao đi nữa.

182 Nhưng khi những sựmâu thuẫn này xuất hiện, thì tôi đi đến
trước Đức Chúa Trời, để tìm ra. Và cũng Thiên sứ đó mà đã gặp
tôi trong buổi nhóm, và vào ban đêm, là cùng Một Đấng đã dạy
dỗ tôi Điều này. Hiểu không? Bây giờ thấy điều này không, điều
này là như thế nào bây giờ.

183 Bây giờ, Ma-thi-ơ 28:19, chúng ta hãy xem chỉ trongmột phút
nào. Và bây giờ tôi sẽ đơn cử Công vụ 2:38 ngay tại đây, chỗ Phi-
e-rơ nói, “Đức Chúa Jêsus Christ.” Và Ma-thi-ơ nói, “Cha, Con,
Thánh Linh.”

184 Bây giờ lắng nghe. Ngài phán, “Hãy làm báp-têm cho họ…”
Không phải “nhơn danh của Cha, nhơn danh của Con, nhơn
danh của Đức Thánh Linh.” Ngài không bao giờ nói điều đó.
Chẳng có “danh…nhơn danh…nhơn danh.”

185 Ngài không bao giờ bảo, “Làm phép báp-têm cho họ trong
các danh của Cha, Con, và Thánh Linh,” vì nó thậm chí chẳng có
nghĩa gì.

186 Ngài phán, “Hãy làm báp-têm cho họ trong Danh (D-a-n-h)
của Cha, Con, và Thánh Linh.” Đúng vậy không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] “…của Cha, Con, và Thánh Linh,” liên từ, “và,
và, và.”

187 Không phải là “các danh.” Không phải “trong cái danh của
Cha, danh của Con, danh của Thánh Linh.” Không phải, “trong
các danh của Cha, Con, và ThánhLinh.” Nhưng, “trong cái Danh,”
D-a-n-h, số ít, “của Cha, Con, và Thánh Linh.” Vậy thì, danh nào
trong chúng là danh đúng để làm báp-têm trong? Đó là một
Danh. Là danh nào? Có phải “Cha” là cái tên đúng, hay “Con” là
cái tên đúng, hay “Thánh Linh” là cái tên đúng?

188 Đó là một “Danh,” nơi nào đó. Đúng thế không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Ồ, thế thì, bây giờ tôi muốn hỏi anh em điều
gì đó. Nếu cái “Danh,” thế thì, nếu Chúa Jêsus phán, “Hãy làm
báp-têm cho họ trong Danh của Cha, Con, và Thánh Linh…” Bao
nhiêu anh em tin rằng Chúa Jêsus đã phán điều đó? [“A-men.”]
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Đó là lời Kinh Thánh. Đó là Ma-thi-ơ 28:19, “Trong Danh của
Cha, Con…”
189 [Anh Branham thấy sự đứt quãng—Bt.] Có điều gì đó mà
chúng ta…Không, nó là, tôi nghĩ…Được rồi, thưa anh. [Một anh
em nói, “Xin lỗi, Anh Branham?”] Vâng. [“Tôi muốn thay cuốn
băng này, và tôi không muốn bỏ qua điều đó.”] Được. [Băng
trống.]…?…
190 Bây giờ, “trong Danh của Cha, Con, và Thánh Linh.” Bây giờ
lắng nghe, thưa các anh em. Không có chuyện như là danh của
“Cha,” vì Cha không phải là một cái tên. Nó là một cái tước hiệu.
Không có chuyện như là tên của “Con,” vì Con là một tước hiệu.
Không có chuyện như là tên của “Thánh Linh.” Đó là những gì
là Ngài.
191 Tôi đã nói điều đó tại một bữa điểm tâm buổi sáng nọ dành
cho cácmục sư truyền đạo, vàmột phụ nữ…Mất trật tự, dĩ nhiên,
bất kỳ người nào sẽ làm gián đoạn, bất kỳ điều gì giống như thế.
Chị ta bảo, “Đợi một chút! Tôi xin lỗi!” Nói, “Đức Thánh Linh là
một cái tên.”
192 Tôi nói, “Đó là những gì Nó là. Tôi là một con người, nhưng
tên của tôi không phải là ‘Con người.’”
193 Đó là Đức Thánh Linh. Đó không phải là một cái tên. Đó là
những gìNó là. Dĩ nhiên, đó làmột danh từ, nhưngnókhôngphải
làmột…Nó làmột—nó làmột…Nókhông phải làmột cái tên.
194 Vậy thì, nếuNgài phán, “Hãy làmbáp-têm cho họ trong Danh
của Cha, và Danh của Con, và Danh của Thánh Linh,” và Cha,
Con, hay Thánh Linh cũng chẳng phải là cái tên, thế thì Danh là
gì? Chúng ta muốn tìm thấy.
195 Bây giờ, chúng ta có thể hiểu tất cả điều đó trong một chỗ tại
đây, nếu anh em cứ quan sát và—và—và bỏ chút thì giờ lúc này,
hay dành một ít thời gian, tôi có ý nói vậy. Bây giờ để ý Ma-thi-ơ
28:19. Bây giờ, tôi không nói rằng…
196 Anh em có thể, anh em có thể đã làmđiều đó, vài người trong
các chị hay các anh em. Anh chị em có thể cầm lên một quyển
sách, ngày nào đó, và nhìn vào phía sau của nó, và nói, “John và
Mary sống hạnh phúc mãi sau đó.” Ồ, ai là John và Mary? Điều
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gì là…ai là John và Mary mà sống hạnh phúc mãi về sau? Chỉ có
một cách anh em sẽ từng biết được John và Mary là ai; mà, nếu
nó là ô chữ đối với anh em, hãy quay trở lại và đọc quyển sách.
Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Hãy quay trở lại
trang đầu tiên và đọc cho thấu suốt, và nó sẽ cho anh chị em biết
John và Mary là ai.
197 Ồ, nếu Chúa Jêsus đã phán, Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời,
đã phán, “Vậy các ngươi hãy đi, dạy dỗ muôn dân, làm báp-têm
cho họ trong Danh của Cha, Con, và Thánh Linh,” và cũng không
phải Cha, Con, hay Thánh Linh là cái tên, thế thì, nếu nó là ô đố
chữ, chúng ta nên quay trở lại trang đầu của quyển Sách.
198 Bây giờ chúng ta hãy giở lại tới chương thứ 1 củaMa-thi-ơ, và
chúng ta sẽ bắt đầuởđó, chỗ gia phả, xuống chođến câu thứ18.
199 Bây giờ hãy xem, bây giờ hãy xem chỉ một phút. [Anh
Branham minh họa, dùng ba đối tượng—Bt.] Đây là Cha, ở bên
phía phải của tôi; đây ở giữa là Con; và đây là Thánh Linh. Bây
giờ, đây là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ. Đúng thế không?
[Hội chúng nói, “A-men.”] Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa
Jêsus Christ. Tất cả chúng ta tin điều đó phải không? [“A-men.”]
Được rồi.
200 Bây giờ Ma-thi-ơ 1:18 đã nói:

Bấy giờ sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy
ra như vầy: Khi…Ma-ri mẹ Ngài đã được hứa gả cho Giô-
sép, trước khi nàng…họ ăn ở cùng nhau, thì nàng đã chịu
thai bởi…

201 [Hội chúng nói, “Thánh Linh.”—Bt.] Tôi nghĩ Đức Chúa Trời
là Cha Ngài.

Và nàng sẽ sinh một con trai,…người ta sẽ gọi tên Ngài
là JÊSUS:…

Và Giô-sép chồng của nàng, là một người có nghĩa,…
chẳng muốn nàng bị mang tiếng xấu, nên định âm thầm
từ hôn với nàng.

Vì thế, trong khi ông đang suy nghĩ về những điều này,
kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với ông trong một giấc
chiêm bao, phán rằng, Hỡi Giô-sép, con của Đa-vít, ngươi
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chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ: vì thai mà nàng đang mang là
bởi…

202 [Hội chúng nói, “Thánh Linh.”—Bt.] Tôi nghĩ Đức Chúa Trời
là Cha của Ngài. Vậy thì, Ngài đã có hai người cha không, thưa
các anh em? [“Không.”] Ngài không thể có. Nếu Ngài là vậy, thì
Ngài là đứa con hoang, và chúng ta có loại tôn giáo gì ở đó? Anh
em phải thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Cha và Đức Thánh
Linh là cùng chính một Thánh Linh. Chắc chắn, Nó là vậy. Chắc
chắn, Nó cũng là cùng chính một Thánh Linh. Bây giờ, chúng ta
đi tiếp, và hiểu điều đó.

Vànàng sẽ sinhmột con trai, vàngười ta sẽ đặt tênNgài
là JÊSUS: vì Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội của người
ấy.

…mọi việc này đã được xảy ra, để có thể làm ứng
nghiệm…

203 Tôi đang trích dẫn Kinh Thánh. Các anh em mục sư truyền
đạo biết, như tôi nói.

…để có thể làm ứng nghiệm…đấng tiên tri đã nói, bởi
Chúa, rằng,

…một trinh nữ sẽ thọ thai, và…sanh một đứa con, và
người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là bởi
sự thông giải,…

204 [Anh Branham ngừng lại. Hội chúng nói, “Đức Chúa Trời ở
cùng chúng ta.”—Bt.] “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta!” Đúng thế
không? [“A-men.”]
205 Thế thì Danh của Cha, Con, và Thánh Linh là gì? [Một anh
em nói, “Jêsus Christ.”—Bt.] Ồ, chắc chắn. Đó là lý do Phi-e-rơ đã
làmbáp-têm cho họ trong Danh của “Jêsus Christ.”
206 Nhưng, tôi không quan tâm, nếu anh em được làm báp-têm
trong danh xưng của Hoa Hồng Sa-rôn, Hoa Huệ trong Trũng,
Sao Mai, đó cũng chỉ là, những danh hiệu. Nếu tấm lòng của anh
emđúngđắnđối với Đức ChúaTrời, Ngài biết lòng của anh em.
207 Nhưng vậy thì, vậy thì, tôi đã diễn đạt điều đó. Bấy giờ, bấy
giờ tôi đãnói…Bấy giờAnhScismnói, “Nào!”Dĩ nhiên, chắc chắn,
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điều đó trông giống như người theo thuyết Một ngôi, vì vậy anh
ấy đúng vì điều đó.
208 Bấy giờ tôi nói, “Bây giờ ở đây tôi muốn nói đôi điều với anh
embây giờ.” Hiểu không? Tôi nói, “Bây giờ tôi muốn chứngminh
với anh emrằng, cả hai người này, đềunói điều giốngnhau.”
209 Vậy thì, Ma-thi-ơ nói, “Trong Danh của Cha.” Đúng vậy
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Được rồi. Và Phi-e-rơ nói,
“Trong Danh của của Chúa.” Ma-thi-ơ 28:19 đã nói, “Trong Danh
của Cha,” và Công vụ 2:38 nói, “Trong Danh của Chúa.” Đa-vít
nói, “Chúa phán cùng Chúa tôi.” Đó là Ai? Cha và Chúa là cùng
một Danh. Đa-vít nói, “Chúa phán cùng Chúa tôi, ‘Ngươi hãy ngồi
bên tay phải của Ta.’” Đấy, “Trong Danh của Cha; trong Danh
của Chúa.”
210 Và Ma-thi-ơ nói, “Trong Danh của Con,” và Phi-e-rơ nói,
“Trong Danh Chúa Jêsus.” Ai là Con? Chúa Jêsus.
211 “Trong Danh Đức Thánh Linh,” là Ma-thi-ơ; và Phi-e-rơ nói,
“Trong Danh của Đấng Christ,” lời Logos.
212 Cha, Con, Thánh Linh, “Chúa Jêsus Christ.” Ồ, nó thật là hoàn
hảo như nó có thể. Hiểu không?
213 Anh Scism đã nói với tôi, hay là, Anh Scism, người anh em
Một ngôi, anh ấy nói, “Anh Branham, đúng vậy, nhưng,” anh ấy
nói, “điều đó là đây.”
214 Tôi nói, “Thế thì, đây là điều đó.” Đúng thế. Hiểu không?
Tôi nói, “Nếu đó là đây, đây là đó. Vậy các anh đang cãi lẫy về
chuyện gì?”
215 Tôi nói, “Hãy để tôi nhắc lại với anh em, thưa các anh. Nếu
tôi từng làmbáp-têm chomột người, đây là những gì…”
216 Tôi nói, “Bây giờ, đây là Tiến sĩ Ness.” Và anh em…người nào
đó đã nói, cách đây một lát, thưa anh em, rằng anh em đã biết
Tiến sĩ Ness.
217 Ồ, tôi sẽ nói, ở đây, Anh Hicks ở đây, anh ấy có một…Tôi nghĩ
anh có Bằng Tiến sĩ. Đúng thế không? Được rồi.
218 Bây giờ tôi nói, “Nếu Tiến sĩ Ness, đang ngồi tại đây…” Bấy
giờ tôi nói, “Nếu tôi muốn…” Bây giờ, khi tôi đem một người



38 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

đến dòng nước, để làm báp-têm cho họ, tôi nhận thấy nó giống
như anh ấy đã làm vậy, tôi nói, “Đó là những tước mà đã đi với
Danh Ngài.”
219 Tôi nói, “Bây giờ, những người anh em hội Phúc Âm Ngũ
Tuần đang sử dụng các tước, còn những người anh emMột ngôi
thì sử dụng cái Tên.” Tôi nói, “Bây giờ tôi sẽ chứng minh với anh
em, rằng cả hai bên đều sai, và tôi thì đúng.” Anh embiết anh em
sẽ phải làm như thế nào…Anh em có những người bị trục trặc
theo cách đó, anh em phải thỉnh thoảng có một chút khiếu khôi
hài, để hầu như vuốt giùm cho họ một chút. Vậy tôi nói, “Tôi sẽ
chứng minh với các anh em rằng cả hai bên anh em đều sai trật,
và tôi thì đúng.”
220 Tôi nói, “Bây giờ chuyện gì xảy ra nếu tôi muốn đề cập Anh
Ness, tôi sẽ nói…”
221 Hay là, hay là Anh Hicks ở đây, đấy. Tôi sẽ nói, “Hicks!” Vậy
thì, điều đó nghe có tử tế không? Không. Ồ, chuyện gì xảy ra nếu
tôi nói, “Tiến sĩ! Chào, Doc! Còn điều đó thế nào?” Vậy thì, thế
nghe chẳng tôn kính gì, phải không?
222 “Khi ấy,” tôi nói, “đó là cách các anh em của hội Phúc Âm
Ngũ Tuần làm, đấy. Khi các anh em hội Phúc Âm Ngũ Tuần bảo,
‘Trong danh của Cha, và của Con, Đức Thánh Linh,’ anh em chỉ
nói, ‘trong danh củamục sư, tiến sĩ.’”
223 Rồi tôi bảo, “Thế thì, các anh em bên Một ngôi, khi anh em
làmbáp-têm, anh emnói, ‘Jêsus!’” Họ không dùng…
224 Họ, Jêsus DuyNhất, chỉ sử dụng cái tên “Jêsus.” Có thật nhiều
người tên Jêsus. Nhưng, Đó là Đức Chúa Jêsus Christ, anh embiết
đấy. Có nhiều người…Làm báp-têm trong cái tên “Jêsus,” chắc
chắn tôi khôngủnghộ điều đó; chẳng có lời KinhThánhnào. Anh
em cứ lấy bản gốc, xem nếu đó chẳng phải là “Đức Chúa Jêsus
Christ.” Chắc chắn, Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Có nhiều người
tên là Jêsus, chắc chắn. Và đấngChrist là đấng “ĐượcXứcDầu.”
225 Tôi nói, “Bây giờ, nếu tôi định nói một điều giống như vậy
với Anh Ness. Tôi sẽ nói, liệu có đúng cho tôi nói, ‘Này, Ness!’?”
Tôi nói, “Đó là cách nói của anh em bênMột ngôi sẽ nói nó. Hiểu
không? Điều đó há chẳng phải là quá khinh dể bất kính dành
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cho người đó mà đã học hỏi, và anh ấy đã có được Bằng Tiến sĩ?
Nếu anh ấy đã học hành chăm chỉ cho điều đó, anh ấy nên được
gọi với tước vị đó.”

226 Và tôi nói, “Thế thì nếu tôi nói, ‘Này, Tiến sĩ!’” Tôi nói, “Cách
xưng hô thế nghe có vẻ không ổn, đối với một mục sư để nói
chuyện với nhau chứ?” Hay là, tôi nói, “Đó chỉ là cách mà anh
em làmđiều đó, chỉ gọi người đó theo tước vị của họ.”

227 Nhưng tôi nói, “Khi tôi đem một người đến dòng nước, tôi
bước lên đó và hỏi anh ta, và trò chuyện, và lấy tên của anh ta
và bất kể anh ta là ai, và đức tin của anh ta

228 “Sau đó tôi cầu nguyện, và nói, ‘Bây giờ, lạy Cha, như Ngài
đã giao sứ mạng cho chúng con để “đi khắp thế gian và lập nên
các môn đồ trong tất cả các nước,…”’” Các anh em biết đó là bản
gốc, đấy. “‘“…lập nên các môn đồ ở tất cả các nước, làm báp-têm
cho họ trong Danh của Cha, và của Con, và của Đức Thánh Linh;
dạy họ để vâng giữ bất kỳ điều gì mà Ngài đã…mọi điều mà Ngài
đã dạy chúng con.”’”

229 “Vậy thì tôi đã nói, ‘Dựa trên sự tuyên xưng đức tin của anh
em; dựa trên sự xưng nhận tội lỗi của anh em, và đức tin của
anh em trong Con của Đức Chúa Trời, tôi làm báp-têm cho anh,
người anh em yêu dấu của tôi, trong Danh của Đức Chúa Jêsus
Christ.’”

230 Tôi bảo, “Đó là cách tôi làm báp-têm. Tôi công nhận cả các
danh hiệu của Ngài, những gì Ngài là, cả Cha, Con, và Thánh
Linh. Và lý do Chúa Jêsus đã phán điều đó, là…”

231 Bây giờ hãy xem. Nếu—nếu điều đó không phải vậy, thì anh
em có sự mâu thuẫn trong Kinh Thánh của mình; anh em có sự
mâu thuẫn. Và anh em sẽ làm gì khi…Điều gì xảy ra nếu người
anh em Phật giáo này đứng lên và nói rằng, “Thế còn về điều
này?” Điều gì người ta sẽ nói khi họ kể cho tôi…

232 Ở trênđó, lúc anh emẤnĐộnày thách thứcMorris Reidhead,
và nói với anh ấy, nói, “Còn về Mác 16?” Anh ấy phải mò mẫm
về điều đó.
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233 Anh em không phải mò mẫm về điều gì cả. Đó là Lời Đức
Chúa Trời. Hãy ở lại với Nó. Cứ cầu nguyện. Nhận lấy sự khải thị.
Hết thảy đều diễn ra giống nhau.

234 Xem đó, cả hai bên họ đang nói cùng một điều mà thôi, này;
khôngphải là những tước; khôngphải thế. Tôi nói, “Bây giờ…”

235 Tôi công nhậnNgài. Ngài là Cha; không phải làmột Đức Chúa
Trời khác. Ngài là Con; không phải là một Đức Chúa Trời khác.
Cùng một Đức Chúa Trời! Anh em…Đó là ba chức vụ. Đức Chúa
Trời trong chức vị Cha, nếu anh em muốn gọi nó, là chức Cha;
chức Con; và vẫn là Đức Chúa Trời y nguyên trong chúng ta bây
giờ, “Ta sẽ ở cùng các ngươi.” Chữ “Ta,” đại từ nhân xưng, “Ta sẽ
ở cùng các ngươi.” Vì vậy, anh em thấy, đó là ba chức vị, không
phải là ba Đức Chúa Trời.

Bây giờ, thưa anh em, nếu các môn đồ đã không bao giờ sử
dụng nó, và tiếp xuống nữa…

236 Tôi không nói điều gì chống lại nó cả. Điều ấy được thôi. Tôi
nói với anh em, nếu một người đi ra ngoài đây, chịu báp-têm
trong cái danh của “Hoa Hồng Sa-rôn, Hoa Huệ Trong Trũng, và
SaoMai,” và đã tin Đức Chúa Jêsus Christ như là Cứu Chúamình,
tôi sẽ nói, “Đức Chúa Trời ban phước cho anh, người anh em!
Nào, chúng ta hãy đi thôi!” Hiểu không? Đúng vậy. Bởi vì, nếu
tấm lòng của anh em không đúng, dầu sao đi nữa, anh em không
đúng.Hoàn toànđúng. Và tấm lòng của—củaanh emphải đúng.

237 Và tôi nói, “Bây giờ hãy xem. Bây giờ, nếu tôi định chàomừng
Anh Ness ở đây, tôi sẽ nói, ‘Mục sư Tiến sĩ Ness.’ Điều đó chính
xác. Anh là một mục sư. Anh phải được đề cập như một mục sư
đáng kính. Anh đã học tập, và học tập nhiều. Anh ấy có Bằng Tiến
sĩ, vì vậy anh ấy nên được gọi là ‘tiến sĩ.’ Đó là tước vị của anh
ấy, đấy. Và tên của anh ấy là ‘Ness,’ mặc dầu. Vậy thì, tôi sẽ không
nói, ‘Này, Ness! Này, Tiến sĩ!’ Không, điều đó sẽ không đúng. Tôi
sẽ gọi, ‘Mục sư Tiến sĩ Ness.’

238 “Đấy, đó là những gì tôi đang gọi, đấy, những gì Ngài
là; cả Cha, Con, và Thánh Linh, là ‘Đức Chúa Jêsus Christ.’”
Hiểu không?
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239 Và tôi nói, “Nếu tôi đã từng làm báp-têm một người từ trong
hết thảy các giáo hội của anh, đó là cách tôi sẽ làm báp-têm cho
họ.” Tôi nói, “Anh sẽ tiếp nhậnngười đó chứ, AnhNess?”
240 Anh ấy đáp, “Chắc chắn. Anh ấy đã chịu báp-têm trong Danh
Cha, Con, và Thánh Linh.”

Tôi nói, “Anh sẽ tiếp nhận anh ấy chứ, Anh Scism?”

Anh đáp, “Chắc chắn, anh ta đã được báp-têm trong
Danh Jêsus.”
241 Tôi nói, “Thế thì có chuyện gì với anh em vậy, thưa các anh
em? Tại sao anh em không chấp nhận điều đó, và phá đổ đi
những bức tường này chỗ mà những con người tội nghiệp này
thì…? Một ngôi muốn với, thật ra, các hội chúng, họ muốn thờ
phượng với hội Phúc Âm Ngũ Tuần. Và Phúc Âm Ngũ Tuần, hội
chúng, muốn thờ phượng với bên Một ngôi. Và các anh em bên
này cứ theo lối đó. Họ cứ theo lối đó. Nhưng hễ chừng nào mà
maquỷ còn có thể làm cho họ tranh chiến nhau…”
242 Bây giờ anh em hiểu những gì tôi có ý nói không, thưa các
anh em? Tôi đang lái hướng tới một điều, Đức Chúa Jêsus Christ,
và sự hiệp nhất của Thân Thể của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là
mục đích của tôi. [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
243 Bây giờ, tôi không nói điều gì về, “Này, anh em không chịu
báp-têm trong Danh Jêsus, anh em sẽ đi xuống địa ngục đấy.”
Vậy thì, điều đó vô nghĩa.
244 Tôi sẽ nói với anh em những gì đã xảy ra vào ngày nọ. Tôi
đã xuống dưới Texas. Trước khi rời…Và các—các anh em ở đây
là những người làm chứng cho điều này. Bên giáo hội Một ngôi,
bảy mươi hai nhà thờ, bảo trợ cho buổi nhóm của tôi. Và tôi đưa
Anh Petty, anh emPhúcÂmNgũTuần, lên bục giảng đêmđó. Bây
giờ, anh em biết điều đó có thật. Anh ấy là một anh em quý báu,
AnhPetty, nếungười nào trong anh embiết anh ấy, từ Beaumont,
Texas. Anh làmột trong những người tốt quý nhấtmà tôi đã từng
gặp. Vợ anh là một người trở lại đạo từ Công giáo, một nữ thánh
đồ thật. Anh ấy làmột người thật củaĐức Chúa Trời.
245 Nói cho tôi ai là một người tốt quý hơn Roy Wead, của Hội
Phúc ÂmNgũ Tuần. Đề cập bất kỳ người nào trong những người
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này, nhìn tại đây, tất cả những người anh em này mà tôi biết
xung quanh đây. Anh em từ hội thánh Phi-la-đen-phi ở đây, và
những người Hội Phúc Âm Ngũ Tuần, và ai là những người tốt
hơn không?Hãy nói cho tôi ở đâu. Hãy nói cho tôi ai làmột người
tốt hơn Jack Moore? Hãy nói cho tôi điều đó. Anh ấy là những
gì họ gọi…Họ thuộc về chúng. Anh ấy không phải là người cực
đoan. Anh em tìm thấy cực đoan ở cả hai phía; và đó là chỗ dân
sự chỉ ra, và đó là chỗma quỷ chỉ ra.
246 Nhưng hết thảy họ đều là những người của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã ban cho họ Đức Thánh Linh. Nếu không phải
là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta sẽ chết mất,
với những sự cãi lẫy của mình và các thứ. Điều đó hoàn toàn
đúng. Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời buộc chúng ta lại với
nhau. Không lạ gì chúng ta có thể hát, “Phước thaymối dây buộc
những tấm lòng của chúng ta trong tình thương Cơ-đốc.” Thế thì,
đó là những gì chúng ta cần.
247 Và vì vậy anh em biết điều gì không? Tổng Giám Quản trên
giáo—giáo hội, đã gọi cho tôi, và ông ta nói, “Anh có biết những
gì anh đã làmđêmqua không?”Đêm thứhai của tôi tại đó.

Tôi hỏi, “Gì vậy?” Tôi nói, “Đã cómột buổi nhóm tuyệt vời.”

Nói, “Anhđãđưamột người có tội vào bục giảng của anh.”

Tôi đáp, “Tôi đã không biết chuyện đó.” Ở đâu là…

Nói, “Ông Petty đó.”
248 “Ồ,” tôi nói, “một tội nhân à? Gì hả?” Tôi nói, “Anh ấy là một
thầy giảng Phúc ÂmNgũ Tuần, thưa anh.”
249 Ông nói, “Đúng, nhưng anh ta vẫn là một tội nhân, vì anh ta
đã không được làm báp-têm đúng.”
250 Và tôi nói, “Anh ơi, hãy cầu nguyện nói cho tôi biết tại sao.”
Tôi nói, “Anh ấy có Đức Thánh Linh.”
251 Ông nói, “Anh Branham, Phi-e-rơ đã nói gì? ‘Hãy ăn năn, và
chịu báp-têm trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ để được tha tội
của anh em.’ Bởi vậy các tội lỗi của anh em không thể được tha
cho đến khi anh emđược báp-têm trongDanh Jêsus.”

Tôi nói, “Đó có phải là công thức không, anh của tôi?”
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Ông nói, “Đó là công thức.”
252 Tôi bảo, “Thế thì Đức Chúa Trời đảo lộn kế hoạch của Chính
Ngài, trong Công vụ 10:49, vì, ‘Trong lúc Phi-e-rơ còn nói những
lời này, Đức Thánh Linh giáng trên họ những người nghe Lời,’
đấy, và họ đã chưa hề được báp-têm, gì cả. Sau đó, Đức Chúa Trời
ban Đức Thánh Linh cho những người mà thậm chí đã chưa trở
lại đạo?” Tôi nói, “Anhđangđứngđâu trong thế giới hiệnnay?”
253 Ông ta nói, “Anh biết những gì chúng tôi sắp làm không?”
Nói, “Chúng tôi đang vẽ ramột vòng nhỏ, và vẽ anhngay ra ngoài
vòng của chúng tôi.”
254 “Thế thì,” tôi nói, “tôi sẽ vẽ một chiếc vòng khác, và kéo anh
vào lại ở trong ngay.” Tôi nói, “Anh không thể vẽ tôi ở ngoài được,
bởi vì tôi yêu thương anh. Xem đó, anh không thể làm được điều
đó.” Tôi nói, “Có rất nhiều người trong các anh em của—của anh
ở ngoài đó yêu thương tôi và tin vào tôi.” Tôi nói, “Anh, tôi sẽ—
tôi sẽ…Họ sẽ đến, dù sao đi nữa.” Tôi nói, “Họ sẽ đến. Và anh
không thể vẽ tôi ra ngoài được. Nếu anh vẽ tôi ra ngoài, tôi sẽ
kéo anh quay vào lại trong.” Tôi nói, “Khi anh tạo nên một cái
vòng, Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài, sẽ cho phép tôi vẽ một
cái vòng khác và kéo anh vào ngay trở lại.” Đúng thế, kéo họ vào
ngay trở lại.
255 Và, thưa anh em, ồ, trong Danh Đấng Christ cho phép tôi nói
điều này. Tôi—tôi đã có…Tôi biết mình đang giữ lại thời gian ở
đây; và tôi đoán, hầu như thì giờ gần đến lúc kết thúc, nhưng cho
phép tôi nói thêm điều này, đấy.
256 Và tôi nói với người đó, tôi nói, “Tôi sẽ cùng đi với anh hễ
chừng nào anh giảng lời Kinh Thánh, và có tình yêu thương, và
tin rằng—rằng…và giảng và nói anh đang làm báp-têm cho dân
sự…không phải trong danh ‘Jêsus,’ chỉ Jêsus thôi. Không, thưa
ông. Tôi—tôi chắc chắn sẽ không ủng hộ điều đó, bởi vì tôi đã
quen với nhiều Jêsus; biết họ tại Châu Phi và những nơi khác
nhau, những người tên là Jêsus. Nhưng nếu anh em sẽ sử dụng
cụm từ ‘Chúa Jêsus Christ’ của chúng ta, tôi sẽ đồng ý với anh ở
chỗ đó. Điều đó đúng. Tôi sẽ gắn bó bên cạnh anh. Tôi nghĩ anh
nên đặt, ‘Cha, Con, và Thánh Linh’ trước tiên, đấy, để làm cho nó
đúng.” Tôi nói, “Tôi nghĩ anh nên.”
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Nhưng ông ta nói, “Ồ, không, không! Điều đó, điều đó quay
trở lại với ba ngôi một thể.”

Tôi nói, “Đó không phải là ba ngôi vị. Đó là một Đức Chúa
Trời trong ba chức vụ.”

257 Khôngphải làmột bangôi, baĐứcChúaTrời. Chúng ta không
có ba Đức Chúa Trời. Chắc chắn không. Không có chuyện như
vậy. Không hề được dạy trong Kinh Thánh. Và chỉ có một Đức
Chúa Trời mà thôi. “Hỡi Y-sơ-ra-ên, các ngươi hãy lắng nghe, Ta
là Chúa Đức Chúa Trời các ngươi.” Một Đức Chúa Trời! Điều răn
thứ nhất, “Trước mặt Ta các ngươi chớ có các thần khác.” Chắc
chắn, Ngài làmột Đức Chúa Trời, không phải ba.

258 Đó là phiên bản của Công giáo về điều đó; và nó đã bị, dẫn
dắt đi lệch từ Công giáo đến thời Luther, và tiếp nữa, và giống
như vậy, và nói chung giữa vòng dân sự hôm nay tin rằng có ba
Đức Chúa Trời.

259 Vàđó là chỗ anh emsẽ khôngbao giờ…PhúcÂmnày sẽ không
bao giờ đến với những người Do Thái…Điều mà, tôi đã nói tiên
tri buổi sáng nọ với một nhà truyền giáo Do Thái tại đó. Anh em
sẽ không bao giờ lấy một Đức Chúa Trời ba ngôi đến với một
người Do Thái. Anh em sẽ không bao giờ làm được điều đó. Điều
mà, anh ta không phải; anh ta có ý thức tốt hơn thế. Xem đó, anh
ta biết về Kinh Thánh còn hơn thế. Nhưng Ngài không bao giờ
là một Đức Chúa Trời ba ngôi, đối với một—với một người Do
Thái. Nếu anh em để cho người ấy biết Nó cũng là Đức Giê-hô-
va, anh ta sẽ nhận lãnh điều đó ngay bây giờ. Chắc chắn! Chính
là thế, đấy.

260 Và tôi tin tất cả điều này. Như Giô-sép đã nói, “Hỡi các anh,
đừng tự giận mình nữa, vì Đức Chúa Trời đã làm điều này,” anh
em thấy. Vì—vì sự việcmà…Vì rằng nó có thể đợi cho đến lúc này,
chỉ thế thôi, bởi vì thời đại dânNgoại của chúng ta gần như chấm
dứt. Bây giờ, tôi tin điều đó với tất cả lòng của chúng ta. Anh em
cũng thấy vậy không, thưa anh em của tôi? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Tôi đang cố gắng lái đến điều gì đó,mà, nhómdân sự
này, củanhữngngười có phépbáp-têmbằngĐứcThánhLinh.
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261 Nhóm của Aimee McPherson, bà ấy đã làm gì? Thoạt tiên bà
là một người Một ngôi, tôi tin vậy; rồi đi ra và trở nênmột người
Phúc ÂmNgũ Tuần; rồi rút ra và tựmình tổ chức khác đi; tại đây
cách đây không lâu, đưa vàomột nhómnhỏ,một điều nhỏ.

262 Tôi đang ngồi trong buổi nhóm của O. L. Jaggers. Bây giờ, tất
cả chúng ta đều biết O. L. Jaggers. Cha của—của anh ấy đã giúp
sáng lập Đại Hội đồng của Hội Phúc Âm Ngũ Tuần. Bây giờ, O. L.
là con người vĩ đại. Anh là một thầy giảng vĩ đại. Tôi đã nói với
anh ấy, cách đây không lâu, tôi nói, “Anh Jaggers, nếu tôi có thể
giảng giống như anh giảng điều đó, tôi sẽ không bao giờ có một
buổi nhóm chữa lành.” Nhưng anh ấy đã có tất cả huyết và rượu,
và thứ đó, khi đầu tiên anh đã khởi sự ở đó.

263 Xin tha lỗi cho tôi, nếu tôi đang làm tổn thương tình cảm của
anh em, thưa các anh, về điều đó. Tôi—tôi…Điều đó được thôi.
Đức Chúa Trời có thể làm cho huyết đến, rượu đến, hay dầu đến,
bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng điều đó không tha được các
tội lỗi. Không, thưa quý vị. Không, thưa quý vị. Không, thật vậy.
“Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ không bao giờmất đi quyền
phép củaNó, cho đến lúc tất cảHội thánh đã được chuộc củaĐức
Chúa Trời được cứu, không còn phạm tội nữa.”

264 Tôi nói, “Anh Jaggers à?” Tôi chấp nhận anh ấy; tôi đã gọi
điện cho anh ấy. Và tôi đang có mặt với các Thương Gia Cơ-đốc.
Và tôi nói, tôi nói, “Anh O. L.?”

265 Anh ấy nói, “Anh đang ở đâu vậy?” Tôi đã ở trong một nhà
trọ nhỏ cũ kỹ rẻ tiền ngoài đó. Và anh ấy nói, “Anhmuốn nói với
tôi họ đuổi anh ra ngoài đây à?”

266 Tôi nói, “Đó là ướcmuốn của tôi. Khi tôi đến với anh,” tôi nói,
“anh đã làm gì? Anh đã đưa tôi vào trong Khách sạn Statler, và
tôi cứ đã phải đứng ở trong góc. Họ sắp đặt tôi ngồi xuống ở bàn;
tôi không biết con dao nào để sử dụng, hay điều gì khác. Và tôi
đã không…Đi xuống qua đó, không có cái áo khoác trên người,
họ muốn đuổi tôi ra ngoài.” Và tôi nói, “Tôi—tôi không biết cách
tự xử lý như thế nào.”

Nói, “Tôi sẽ đemanh tới đó, nếuhọquá tệ để làmđiềuđó.”
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267 Tôi nói, “Không, thưa anh.” Tôi nói, “Những gì tôi muốn làm
là dùngmộtmiếng bít-tết với anh, nếu anh trả tiền chonó.”

Và anh ấy nói, “Được rồi.”

268 Vậy là chúng tôi đi ra ngoài đến một chỗ, và chúng tôi ngồi
xuống. Và tôi nói, “Anh Jaggers, tôi chắc chắnngưỡngmộanh…”

269 Và anh ấy là một người bạn rất yêu dấu của tôi, một người
anh em quý báu. Và tôi—tôi có tập sách nhỏ của anh, và anh ấy…
chỗ anh ấy có người phụ nữ đó vừa từ hải ngoại đến đây, mà có
huyết trên tay của bà, và các thứ. Vì vậy tôi đã có nó ở đây. Tôi chỉ
muốn anh từ chối nó một lần, và rồi tôi có nó ngay trên—trên
giấy của anh ấy, anh em biết đấy.

270 Tôi nói, “Tôi đã để ý nơi mà anh đang đi tới, sẽ có, một cuộc
phục hưng lớn đã bắt đầu rồi.” Bởi vì, hội các Thương Gia đã bảo
tôi qua đó, dĩ nhiên.

271 Trông giống như dân sự sẽ biết. Nếu Đức Thánh Linh có thể
khải thị trên bục giảng, Ngài há không thể bảo cho tôi những gì
đang diễn ra ở các nơi sao, thưa các anh em? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

272 Tôi có thể nói với anh em, lời này đến lời khác, và chứng
minh nó bởi Anh Carlson, và người anh em này ở đây. Tôi đã
ngồi tại buổi nhóm này, ngày hôm qua, và đã bảo cho những
người anh em này những gì sẽ xảy ra ở đây sáng nay. [Một anh
em nói, “Vâng, thưa anh.”—Bt.] Đúng vậy. Chính xác. [“A-men.”]
Thấy không? Bởi vì, Đức Thánh Linh đã đánh thức tôi, và bảo,
“Hãy đứng bên cửa sổ.” Tôi nhìn, cửa sổ, và Ngài đã chỉ cho tôi
thấy một cách chính xác điều này. Tôi nói, “Này, các anh em…”
[Một anh em nói, “Đúng thế.”] Tôi đã chỉ cho anh em thấy điều
này, hoàn toàn đúng. Đấy! Thấy không?

Ồ, họ nên biết điều đó.

273 Cách đây không lâu ở đây, một người đi lên, ở đây tại
Chautauqua, và nói, “Anh Branham là một vị tiên tri.” Tôi không
tuyên bố mình là tiên tri. Hiểu không? Nhưng anh ta bảo, “Anh
Branham là vị tiên tri khi anh ấy ở dưới Thần Linh của sự phân
biệt, nhưng,” nói, “ồ, sự Dạy dỗ của anh ấy là thuốc độc. Hãy cẩn
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thận với Nó.” Tôi nghĩ, về một người có học thức, sẽ nói một điều
như thế sao?
274 Một tiên tri nghĩa là gì? “Một người thông giải Thiêng liêng
của Lời.” “Lời của Chúa đã đến với nhà tiên tri,” anh em thấy.
Nhưng, chỉ điều đó, điều đó không nghe cũng không nói.
275 Nhưng, dù sao đi nữa, Anh Jaggers. Và tôi nói, anh ấy nói, ồ…
Tôi nói, “Tôi đã thấyngười phụnữđó cóhuyết trong tay củabà.”
276 “Ồ,” anh ấy nói, “Anh Branham, đó là hiện tượng lạ nhất mà
anh đã từng thấy!”
277 Tôi nói, “Anh Jaggers, tôi yêu thương anh. Trước hết, tôi
muốn anh đặt tay của tôi vào trong tay anh. Chúng ta hãy nói
chúng ta là anh em.”

Anh nói, “Chắc chắn. Chuyện gì vậy?”
278 Tôi nói, “Anh là một trong những nhà truyền giảng có quyền
năng nhấtmà tôi biết. Anh thật làmột—thật làmột công cụ tuyệt
vời cho Đức Chúa Trời!”
279 Anh nói, “Cảm ơn, Anh Branham. Anh thực sự khiêm
nhường.”
280 Tôi nói, “Tôi không nói điều đó để khiêm nhường. Tôi đang
nói điều đó vì tôi tin nó. Anh là đầy tớ củaĐức Chúa Trời.” Nhưng
tôi nói, “Anh Jaggers à, trừ phi anh…Anh—anh đang kiệt sức quá
nhiều; anh không có một sự cân đối cho những gì mà anh đang
nói về. Anh đang dựa vào…”
281 Và đây là vấn đề với nhiều người trong anh em hội Phúc Âm
Ngũ Tuần, và những người khác, dựa trên những buổi nhóm
chữa lành này. Tôi không trách anh em. Có quá nhiều bị gọi…Và
Tommy, đây, là một người anh em tốt, và chúng ta biết anh đứng
vững chắc như thế nào. Nhưng ở trong xứ ngày nay có thật nhiều
người dưới danh nghĩa của sự chữa lành Thiêng liêng, không
lạ gì anh em không muốn bảo trợ một buổi nhóm trong thành
phố. Họ đến và làm chảy máu dân sự, và đi ra. Và họ có được
gì? Không cho dân sự một chút hơn anh em làm từ bục giảng,
từ bục giảng riêng của anh em. Và anh em đúng, thưa anh em.
Tôi đang nói với anh em, anh em đúng đấy. Nhưng nó cũng chỉ
giống như…
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282 Tôi đang đọc lịch sử của Martin Luther. Nó nói, “Không có gì
bí ẩn rằng Martin Luther có thể phản kháng giáo hội Công giáo,
và không hề hấn gì với chuyện đó.” Anh em đã đọc lịch sử của
ông. “NhưngmàMartin Luther có thể giữ cho đầu ông ngẩng cao
trên tất cả chủ nghĩa cuồng tín theo sau cuộc phục hưng của ông,
đó là sự bí ẩn.”

283 Và khi hiện tượng được thực hiện, những kẻ không được cắt
bì theo sau, thật giống như nó đã xảy ra ở Ai Cập. Và nó luôn
luôn gây nên rắc rối ở trong xứ. Chúng ta biết thế, khi chúng ta
ra ngoài đó. Mà, đã dấy lên Cô-rê, và Đức Chúa Trời đã phải hủy
diệt nó. Nhưng, thưa anh em, tôi không trách các anh em.

284 Anh Jaggers ngồi ở đó và cố gắng bảo tôi rằng đó là Đức
Thánh Linh đang làm điều đó. Và nói…Và rồi tôi đã có, trong tờ
báo của chính anh ấy…Tôi nói, “Anh Jaggers, này,” tôi nói, “tôi
là một học sinh lớp bảy. Còn anh là một Tiến sĩ Thần đạo, và
còn học thêm để thành luật sư. Anh đã được nuôi dưỡng lớn lên
trongmột giáo hội đứng đắn, trong sạch, Hội PhúcÂmNgũTuần.
Cha của anh đã giúp sáng lập nên niềm tin đó. Và anh lại đang
rút đi, đó là tùy anh.” Nhưng tôi nói, “Điều đó là tùy bất kỳ người
nào,muốn làmđiều đó. Tôi không vẽ ra những đường biên nào ở
đó. Nhưng khi nó đếnmột chỗmàmột công cụ giống như anh, có
thể thắng được hàng ngàn linh hồn cho Đấng Christ, sẽ xây chức
vụ của anh trên cảm giác.” Tôi nói, “Anh Jaggers, anh xây một
cột trụ giống như thế, nếu anh không có cán cân đối trọng cho
cột đó, nó sẽ đổ xuống sau một lát. Và anh phải có Kinh Thánh
làm cơ sở cho những gìmà anh đang nói về.”

Anh bảo, “Có lời Kinh Thánh.”

Tôi bảo, “Hãy trình ra đi.”

285 Anhnói, “Ồ, AnhBranham,” nói, “đó là Đức Thánh Linh đang
làm điều đó.”

286 Tôi bảo, “Chỉ cho tôi thấy Kinh Thánh Nó nói ở đâu rằng,
Đức Thánh Linh đã từng làm cho huyết chảy ra trên người nào
đó, và đại loại, như thế. Cứ chỉ điều đó đi; dầu đổ ra từ họ. Anh
nói, ‘Dầu đó là cho sự chữa lành Thiêng liêng.’ Và anh nói, ‘Huyết
của người phụ nữ đó sẽ là sự cứu rỗi cho các quốc gia.’” Tôi nói,
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“Nếu đó là như vậy, thì những gì đã xảy ra với Huyết của Jêsus
Christ thì sao? Nó cất đi khỏi. Và bất kỳ điều gì nghịch lại Nó, là
chống nghịch. Đó là chống lại Nó.” Tôi nói, “Nó trở thànhmột tín
lý chống lại Đấng Christ.”

“Ồ,” anh ấy nói, “Anh Branham, anh sẽ học được ngày
nào đó.”

287 Tôi nói, “Tôi hy vọng mình không bao giờ học giống như thế.
Này, người anh em,” tôi nói, “tôi yêu thương anh, và anh là người
anh em của tôi.” Và tôi nói, “Anh Jaggers, anh đang leo lên một
nhánh cây, mà saumột lát, anh không thể quay trở lại được. Hãy
quay trở lại với hội thánh của anh, và quay trở lại và ở lại với
Tin lành.” Và tôi nói, “Đừng xây nó trên những sự cảm giác.” Tôi
nói, “Sự…”

288 Bây giờ anh ấy đã có, anh ấy đang báp-têm cho Sự sống Đời
đời, anh em biết, “Mỗi lần anh chị em làm báp-têm, anh chị em
trở lại một thanh nữ hay một thanh niên. Bây giờ điều đó sẽ…
Anh chị em sẽ không (không bao giờ) chết.” Vì vậy, điều đó, nó,
người đó ở cuối của nhánh cây ngay bây giờ; và chúng “những
viên sinh tố lấy ra từ Biển Chết.” Anh em hiểu không? Nhưng
đó là những gì nó hiện có, thưa anh em, anh em khởi đầu trên
những cảm giác nhỏ bé đó.

289 Và anh em những người đàn ông ở đây có những nhà thờ
này, anh em để điều gì đó giống như thế đi vào trong thành phố,
và, anh embiết, ma quỷ thì quỷ quyệt, và nó—nó nhảy vào trong
những điều đó như thế. Nó làm ồn ào về điều đó. Và nó—nó làm
cho dân sự bị thương, và nó gây những sự xào xáo trong hội
thánh, và các thứ. Nhưng điều đó không phải là vậy.

290 Bây giờ, ở đây. Cho dầu anh em có đúng nhiều đến thế nào,
đây là một điều mà chúng ta thất bại và bỏ lỡ, thưa các anh em
của tôi. Bây giờ tôi sẽ nói điều này, để kết thúc. Cho dầu tôi có
đúng đến thế nào đi nữa, và tôi có dựa trên Kinh Thánh nhiều
thế nào, và tôi biết nhiều về Kinh Thánh của Đức Chúa Trời thế
nào đi nữa; nếu tôi không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, của
tình yêu thương, trong lòng tôi, dành cho cả nhân loại và hết
thảy, thì tôi sai trật từ đầu rồi.
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291 Vậy thì, Phao-lô đã nói, trong Cô-rinh-tô Nhất 13, “Dầu tôi có
tri thức, đấy, và hiểu tất cả những sự mầu nhiệm của Đức Chúa
Trời, đấy; dưới tất cả, chịu đựng; mà không có tình yêu thương,
thì tôi chẳng ra gì. Và dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người
và các thiên sứ,” đó là những điều mà anh em nói với Đức Chúa
Trời, và luôn luôn là những điều không thể được thông giải. “Dầu
tôi nói được các thứ tiếng, các thứ tiếng chân thật của loài người
và các thiên sứ, song không có tình yêu thương, tình yêu, thì nó
chẳng ích chi cho tôi.” Vậy nếu tôi biết mọi sự mầu nhiệm của
Đức Chúa Trời, và có thể không thể mở chúng ra và—và làm cho
tất cả chúng gắn vào với nhau, và tôi không có tình yêu thương,
thì điều đó tốt đẹp gì? Và khi tôi…

292 Chúa Jêsus phán, “Đây là điều hết thảy thiên hạ sẽ biết rằng
các ngươi là môn đồ của Ta, khi các ngươi có…” khi người bên
hội Phúc Âm Ngũ Tuần có tình yêu thương dành cho người phía
Một ngôi, và người Một ngôi có tình yêu thương cho người Phúc
Âm Ngũ Tuần, “khi anh em có tình yêu thương, đối với nhau,”
là đúng hay sai. Và chừng nào mục tiêu thì sai trật, đúng hơn
là, động cơ sai trật, thì anh em sai từ đầu rồi. Chẳng đúng vậy
sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Xem đó, “Dầu tôi nói được
thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, mà không có tình
yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” Bởi vì, Đức Chúa Trời là tình yêu
thương. Chúng ta biết điều đó.

293 Và tôi tin vào việc nói các tiếng lạ. Bây giờ, người nào đó nói,
“Anh Branham không tin vào chứng cớ ban đầu.” Tôi muốn làm
cho rõ điều đó với anh em bây giờ. Hiểu không? Tôi muốn nói
cho anh em biết.

294 Tôi tin rằng khi một người tin nhận Đấng Christ, người đó
nhận lãnh một phần của Đức Thánh Linh. Bởi vì, Chúa Jêsus đã
phán, trong Ma-thi-ơ chương thứ—thứ 12, của chương thứ 5 và
hai mươi-…câu thứ 24, Ngài phán. Không, tôi tin đó là Tin lành
Giăng 5:24. Ngài phán, “Ai nghe những Lời Ta, và tin Đấng đã sai
Ta, thì có Sự Sống Đời đời.” Vậy thì, chỉ có một hình thức của Sự
Sống Đời đời. “Và không đến sự phán xét; song vượt khỏi sự chết
mà đến Sự Sống.”
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295 Bây giờ, tôi tin rằng không người nào có thể tự kêu gọi mình;
Đức Chúa Trời phải kêu gọi anh ta. Và nếu Đức Chúa Trời thực
sự kêu gọi anh ta…Và có nhiều người, chúng ta biết, thưa anh
em, đã bị xúi giục và nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi mình,
nhưng đời sống của họ chẳng bao lâu…tìm thấy, anh em tìm thấy
điều đó. Song nếu Đức Chúa Trời kêu gọi anh em, ồ, anh em, anh
em sẽ có mặt ở đó, và anh em sẽ ở lại đó, thấy, biết. Và rồi nếu…
Vậy thì, đó khôngphải là tín lý Báp-tít. Anh embiết điềuđó, đấy.
296 Nhưng, tôi không tin vào sự bắt tay và có sự an ninh Đời đời,
và tất cả các thứ như thế. Tôi—tôi không tin vào điều đó, không
chút nào. Nếu họ muốn tin điều đó, ồ, được thôi. Tôi vẫn nói họ
là những người anh em của tôi.
297 Sáng nay, nếu tôi sẽ yêu cầu một mẩu bánh nướng, (mà hầu
như giờ ăn tối), tôi có thể thích trái anh đào, và anh em có thể
ăn táo, nhưng cả hai chúng ta đều đang ăn bánh nướng. Hiểu
không? Vậy điều đó không làm chút nào…chừng nào chúng ta
đang ăn bánh nướng.
298 Đó là cách chúng ta tin. Nếu anh emmuốn là ngườiMột ngôi,
hãy là người Một ngôi; nếu anh emmuốn là Phúc ÂmNgũ Tuần,
hãy là Phúc Âm Ngũ Tuần. Nếu anh em muốn là bất cứ điều gì
anh em, Báp-tít, Trưởng Lão, hãy là một Cơ-đốc nhân trong đó.
Hiểu không?
299 Và—và tự mình tìm kiếm nó, nhưng đừng làm ồn ào với
nhau. Bởi vì, những điều bé nhỏ này, hết thảy chúng đều khớp
với nhau. Đúng vậy. Hết thảy chúng vừa khít với nhau và đi đến
một chỗ đó.
300 Và—và cho dầu bất cứ điều gì chúng ta làm, bao nhiêu phép
lạ chúng ta có thể thực hiện, bao nhiêu ngọn núi chúng ta có thể
dời đi, hay bất kể nó là gì, cho đến lúc chúng ta đến một chỗ mà
chúng ta yêu thương, khôngphải là ngụy tin, nhưng chúng ta yêu
thương nhau. Khi chúng ta yêu thương mỗi người anh em, cho
dầu anh ta thuộc về giáo hội nào, chúng ta vẫn yêu thương anh
ta; không phải chúng ta giả vờ làm vậy, bởi vì chúng ta biết đó là
một ý tưởng tôn giáo, đó là, “Chúng ta được cho là làm điều đó.”
Nhưng, bởi vì chúng ta làm điều đó, chúng ta yêu thương nhau;
thế thì, sự bền đỗ, cùng chịu đựng với nhau.
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301 Và tôi tin, trong Cô-lô-se 3, khoảng câu 9, chỗ nào đó trong
đó…Tôi có thể, tôi—tôi không…Tôi có thể sai về lời Kinh Thánh
này, nhưng Nó nói điều này. Sau khi chúng ta trở thành một Cơ-
đốc nhân, chúng ta không nên ganh tị. Hiểu không? Chúng ta
không thể cóđức tin khi chúng ta cố gắng tỏ lòng tônkínhvà vinh
danh đối với nhau. Đấy, chúng ta không thể làm thế; chúng ta
không thể có đức tin. Chúng ta phải tôn vinh Đức Chúa Trời, đấy,
tôn vinh Ngài. Tin vào những người anh em của tôi, chắc chắn,
là tình yêu thương; nhưng những sự tôn kính và cao trọng dành
cho Đức Chúa Trời! Như dành cho…Nhưng có đức tin và lòng tin
tưởng vào nhau. “Và đừng nói dối với nhau.” Hiểu không? “Đừng
nói dối nhau.” Nếu sáng nay tôi nói với anh em, “Tôi yêu thương
anh em,” tôi phải có ý nói như thế. Nếu không, thì tôi là một kẻ
giả hình. Điều đó chính xác.

302 Bây giờ, thưa anh em, theo hàng này…Bây giờ, Anh Tommy,
tôi hy vọng tôi không giữ anh em lại quá lâu ở đây. Tôi…Anh
Tommy có điều gì đó để nói chỉ trong một giây. Nhưng tôi có thể
nói điều này, khi tôi đi vào giữa vòng anh em…

303 Tôi tin điều này. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là Cha của chúng
ta đã phủ bóng trên một trinh nữ gọi là Ma-ri, và đã tạo nên
trong nàng một tế bào Huyết mà sinh ra Đức Chúa Jêsus Christ,
là Con Đức Chúa Trời, trong đền tạm trong đó Đức Chúa Trời
vén chính Ngài lên, trong xác thịt, tỏ ra chính Ngài ở giữa chúng
ta. “Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ, cầu thay cho thế giới
với chính Ngài.” Tôi tin rằng tế bào Huyết đó đã tan vỡ tại Đồi
Sọ, cho sự tha tội của chúng ta. Và Thánh Linh đã đi ra từ Ngài
và quay trở lại trên Hội thánh, bởi vì, Đấng Christ, Đức Thánh
Linh; Đấng Christ, lời Logos, đã ở trong chúng ta bây giờ, là Đức
Thánh Linh, bởi phép báp-têm. Đang làm cho chúng ta…Đấng
Christ đã tự phân rẽ Ngài, ban Sự Sống của Ngài cho mỗi người
trong chúng ta, để chúng ta, như là một nhóm người, có thể trở
thànhHội thánh củaĐức ChúaTrời. Và cách đây không lâu…

304 Tôi thường cưỡi ngựa. Anh em biết điều đó. Cha tôi là một
tay cưỡi ngựa, thật cừ khôi. Tôi đã thường cỡi ngựa. Chúng tôi
chăn đàn—đàn…tại Thung lũng Arapaho, hay tôi có ý nói Sông
Troublesome, trên Rặng Arapaho. Hiệp hội Hereford cho bò ăn
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tại thung lũng đó. Và trên thung lũng đó, các chủ đồn điền, họ—
họ có thật nhiều cỏ mà họ có thể trồng được. Và khi một đồn
điền sẽ sản xuất nhiều đến một tấn cỏ khô, anh em có thể xua
bò trên—trên đồng cỏ đó, bên dưới Công viên Estes ở đó, và anh
em có thể xua con bò trên đồng cỏ đó-…Mảnh đất đi săn lớn của
tôi, ở trên đó. Và tôi đã quản lý trại nuôi gia súc ở trên đó trong
một năm. Tôi đi, vào mùa Xuân và mùa Thu, khi tôi được nghỉ
và có thể, và cưỡi ngựa xua các đàn gia súc, chỉ đi lên đó, vì tôi
yêu thích cưỡi ngựa. Và hết thảy trên và dưới trại nuôi-…thung
lũng đó, có một nhóm các chủ trại nuôi gia súc mà có quyền vào
ở đây, và cho đàn gia súc của họ gặm cỏ. Và vào thời gian mùa
Xuân, nhiều lần, tôi đã giúp đỡ họ lùa gia súc vào với nhau và
xua chúng lên trên đó.
305 Và có một hàng rào quây lại, chỗ mà chúng không thể chạy
trở lại trên những tài sản riêng, chạy suốt qua rặng núi. Cho
đến khi…Và người kiểm lâm đứng đó và đếm đàn gia súc đó khi
ông đi vào, khi chúng đi vào. Và tôi đã ngồi, nhiều ngày, giờ này
qua giờ khác, quan sát đàn của Ông Grimes đi qua, ông ấy có
nhãn Diamond Bar; đàn của chúng tôi là Turkey Track; và họ có
nhãn—nhãn Tripod ngay dưới chúng tôi; và đàn của nhà Jeffrey,
và vân vân. Rồi khi tôi đặt chân mình, như nhiều anh em biết,
ngang qua sừng yên ngựa, và ngồi đó và quan sát viên kiểm lâm
đó khi ông ta đứng đó, đếmnhững đàn gia súc này.
306 Tôi để ý một điều. Ông ấy không chú ý nhiều đến cái nhãn
trên nó. Nhưng có một điều mà ông thật sự tìm kiếm, đó là tấm
thẻ đeo ghi loại máu. Nó phải là loại bò Hereford thuần chủng
nếu không nó không thể đi sau hàng rào đó, nhưng cái nhãn
chẳng quan trọng gì nhiều.
307 Và tôi nghĩ đó là cách nó sẽ xảy ra vào sự Phán xét. Ngài sẽ
không nhìn vào cái nhãn của chúng ta, nhưng Ngài sẽ tìm kiếm
tấm thẻ đeo ghi Huyết.
308 Tôi đã phạm nhiều lỗi lầm, thưa các anh em, và tôi đã làm
thật nhiều điều sai trái. Và nếu có lúc nào dọc theo con đường
tôi đã mang đến, hay anh em đã nghe điều gì đó mà tôi có thể đã
nhận xét hay nói, mà gây nên sự xúc phạm kiểu gì đó, hay nếu
sáng nay tôi đã nói điều gì đó mà gây nên sự chống đối, tôi xin
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anh em, như là một anh em hay chị em Cơ-đốc, hãy tha thứ cho
tôi. Tôi không có ý làm điều đó. Tôi chỉ bộc lộ ra với anh em tấm
lòng củamình, để chúng ta biết được.
309 Nếu có việc làm phép báp-têm nào được thực hiện, các anh
em thực hiện nó, chính anh em, đấy. Đó là, tôi—tôi không làm.
Nếu tôi làm, đó là cách tôi sẽ làm phép báp-têm, một cách như
thế. Và một người trong anh em cũng có thể nhậm lấy nó, đấy.
Vì vậy anh em có thể lấy người đó, họ được báp-têm trong Danh
của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và họ cũng, chịu báp-
têm trong Danh của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì vậy nếu tôi từng
thực hiện phép báp-têm một…nhưng tôi chưa làm điều đó. Tôi
chỉ làmbáp-têm tronghội thánh của chính tôi, và đó chỉ là những
người ở tại đó. Và đó là cách những người tại hội thánh của tôi
được báp-têm. Và nếu anh em nhìn lại, đó là nghi thức Truyền
giáo xưa, nghi thức Báp-tít Truyền giáo xưa. Và bây giờ nếu…
Như thế đó.
310 Tôi tin vào sự chữa lành Thiêng liêng. Tôi tin vào phép báp-
têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi tin vào việc—việc nói tiếng lạ
trong Đức Thánh Linh. Tôi tin vào mỗi ân tứ mà Đức Chúa Trời
đã ban cho Hội thánh của Ngài. Tôi ủng hộ họ, một trăm phần
trăm. Nhưng tôi tin…
311 Tôi không ủng hộ cho nhiều sự chữa lành siêu nhiên này ở
đây kiểu lừa phỉnhmà chúng ta có chungquanhngàynay. Tôi chỉ
muốn đưa ramột nhận xét tại đây. Cách đâymột thời gian cómột
người anh em…Và đó không phải là Anh Tommy Hicks quý báu
của tôi, mà tôi coi như là một đầy tớ chân thật của Đấng Christ.
Đó là một người khác từ một quốc gia khác, và trong quốc gia
này đã có một…Ông ta cứ, luôn mọi lúc, “Người chữa lành siêu
nhiên phỉnh dỗ của Đức Chúa Trời! Người chữa lành siêu nhiên
phỉnh dỗ,” anh em biết, giống như thế.
312 Và tôi nhận được một lá thư sau khi người đó…từ giáo hội
Lutheran. Và thư ký của tôi ở đây biết chúng ta đặt nó vào hồ sơ.
Tôi sẽ không gọi tên con người đó, vì không giống là một Cơ-đốc
nhân. Mặc dù, tôi bất đồng với những ý tưởng của con người đó,
nhưng điều đó hoàn toàn được thôi. Tôi yêu mến anh ta. Anh ta
là người anh em của tôi.
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313 Nhưng nó chỉ đi đếnmột chỗmà họ cứ phải có kiểu cảm giác
gì đó, hay quất nó lên, hay điều gì đó khác giống như thế, đấy.
Và, điều đó, điều đó không tốt, đấy. Anh em…“Sự tập luyện thân
thể ích lợi rất ít.”

314 Và vì vậymục sư giáo hội Lutherannày đã viết lại chomục sư
này một—một—một lá thư. Và ông ấy nói, “Các ông những nhà
truyền giáo ngườiMỹ đến đây,” nói, “với tất cả kiểu chữa lành lối
siêu nhiên phỉnh gạt của các ông đối vớimọi người!”

315 Và bây giờ lá thư này nghe có vẻ giống như một bó hoa nhỏ
tưởng thưởng cho chính tôi, nhưng Đức Chúa Trời biết tôi không
có ý nói theo cách đó. “Nhưng,” ông nói, “khi—khi bé Deborah
Stadsklev chết, bé sơ sinh đó, và người mẹ đó đã đứng đấy vào
ngày đó ở India-…ở California, chỗ mà bé sơ sinh đó đã chết, và
lạnhngắt. Và thấy…đặt embé đó vào cánh tay củaAnhBranham,
và anh đứng đó và cầu nguyện cho nó. Và bé sơ sinh bắt đầu la
thét lên và đá chân; và trao nó lại cho bà ấy.”

316 Ông cũng biết về trường hợp tại Mê-xi-cô. Mà, chúng ta có
thể đặt cơ sở cho một lời phát biểu hội Thương Gia Tin Lành
Trọn Vẹn này. Anh em phải có điều gì đó được tuyên bố từ một
bác sĩ. Khi bé sơ sinh người Mê-xi-cô đó chết vào chín giờ đúng,
sáng hôm ấy, và đây là mười một giờ tối hôm đó. Bác sĩ đã viết
lời tuyên bố của ông. Anh Espinoza, mà nhiều người trong các
anh em Phúc ÂmNgũ Tuần đều biết, anh ấy là người đã nhận lời
tuyên bố đó từ bác sĩ, rằng nó đã chết.

317 Và tôi đã thấy một khải tượng bao phủ trên đám đông, khi
hai mươi ngàn người Công giáo đến với Đấng Christ, tại Thành
phốMê-xi-cô. Tôi nói, “Anh emđừng chỉ nhận điều đó. Tôi không
biết, bé sơ sinhđó…Tôi vừanhìn thấymột khải tượngngoài đây.”

318 Và Billy đã ở đó, đang cố gắng, với ba mươi hay bốn mươi
người chỉ chỗ ngồi, không thể nào ngăn được người đàn bà nhỏ
bé đó ra khỏi hàng cầu nguyện, với đứa bé đó. Chị chạy giữa
những đôi chân của họ, và mọi thứ. Vì vậy, cuối cùng, tôi phái
JackMoore xuống. Tôi nói, “Hãy đi, cầu nguyện cho nó.”

319 Tôi nhìn ra ngoài đây, và tôi nhìn thấy bé sơ sinh người Mê-
xi-cô đang mỉm cười. Tôi nói, “Chờ một chút. Mang nó đến đây.”
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Hiểu không? Và khi tôi đặt tay tôi trên cái mền đó…Mưa cứ trút
xuống, suốt cả ngày. Và họ đã đứng đó kể từ sáng sớmhômđó, và
đây là khoảng mười một giờ đêm đó. Và tôi đặt bàn tay tôi trên
bé sơ sinh. Nó bắt đầu đá chân và kêu nho nhỏ. Và họ bắt đầu
thét lớn lên.

320 Vì vậy, khi đó người ta bồng nó xuống và có lời phát biểu.
Đã đi gặp bác sĩ, và bác sĩ đã nói, “Tôi tuyên bố bé sơ sinh đã
chết, vào lúc chín giờ sáng nay. Nó chết vì bệnh viêm phổi.” Hiểu
không? Và vì vậy nên những điều đó là—là—là thật. Chúng là
những lời tuyên bố. Nó phải là vậy.

321 Chúng ta nên luôn luôn trung thực và chân thật về bất kỳ
điều gì. Đừng làm điều gì…Cứ để nó là những gì nó có. Hãy để
nó…Đức Chúa Trời không cần bất cứ sự giúp đỡ nào về bất cứ
điều gì. Anh em thấy, Ngài—Ngài—Ngài là Đức Chúa Trời.

322 Vậy điều này ông ấy nói bấy giờ, “Nhưng khi người mẹ này
gọi điện cho Anh Branham tại nước Mỹ, kêu khóc với anh trên
điện thoại, ‘Hãy đến và làm cho bé sơ sinh của tôi sống lại!’ Và
Chính phủ Hoa Kỳ…”

323 Chồng chị là một tuyên úy trong Quân đội. Và hết thảy anh
emđềubiết Julius, nhiều người trong anh em; đã viết quyển sách
của tôi,Một Tiên Tri Viếng Thăm Châu Phi.

324 Và người mẹ Na Uy tội nghiệp đó, gào lên, đến hết giọng, nói,
“Anh Branham, tôi đang đứng đó khi đứa bé ấy sống lại!” Nói,
“Chúng tôi tin anh là đầy tớ của…của Đấng Christ.” Nói, “Hãy
đến, đặt bàn tay của anh trên bé sơ sinh của tôi, và nó sẽ sống.”
Đã chết chỉ trong một hay hai khoảnh khắc, với bệnh viêm phổi;
bị đau khoảng bốn, năm giờ đồng hồ.

325 Và những người này đã bao quanh đó, hô lớn và gào thét, và
nhảy lên nhảy xuống, nói, “Chúa sắp làm cho nó sống lại! Chúa
sắp làm cho nó sống lại!” Và nói…

326 Bởi điều đó, Hàng không Mỹ-…hay là, không phải là Hàng
không Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ đã dùng máy bay phản lực chở tôi
đến, và quay về lại, trongmột ngày. Hiểu không?
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327 Và tôi nói, “Trước khi tôi đến, hãy để tôi tìm ý chỉ của Chúa.”
Vậy tôi đã cầu nguyện, hai ngày. Và bác sĩ đó thật tử tế để cho bé
sơ sinh nằm đó.
328 Rồi, một buổi sáng, tôi thức dậy và bắt đầu đi vào trong nhà
bếp. Tôi đang đứng đó, nhìn, ở trên, có một Ánh sáng khoảng cỡ
ánh sáng ấy ở đó, đang xoay vòng, nói, “Đừng chạm đến điều đó.
Đừng quở điều đó. Đó là bàn tay của Chúa.”
329 Tôi chạy ngay trở lại và gọi cho quốc gia, và gọi và nói, “Tôi—
tôi không thể đến được.”
330 Vàmục sư Lutheran này nói, “Tại sao anh không chờ đợi cho
đến lúc anh có đượcmột quyết định dứt khoát từ Đức Chúa Trời,
giống như Anh Branham đã làm? Và rồi anh biết anh đang nói
về điều gì.”
331 Bây giờ, thưa các anh em, vậy đó, nếu chúng ta chỉ đừng có
nhảy ngay vào những kết luận; và cứ chờ đợi, và nhậnmột quyết
định sáng tỏ, dứt khoát từ Đức Chúa Trời.
332 Và tất cả điều này ở đây, sự chữa lành những tội nhân mà
không biết gì về Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng sự chữa lành Thiêng
liêng đặt cơ sở trên một nguyên tắc, mà trước hết, anh em nên
đến với Đức Chúa Trời, trao phó lòng của anh em cho Ngài, và
rửa sạch đời sống của anh em trong Huyết của Đức Chúa Jêsus
Christ, và rồi Đức Chúa Trời sẽ đi đến làm việc với anh em và
chữa lành cho anh em. Giống như người anh em này đã nói,
về người phụ nữ mà anh ấy đã cầu nguyện cho dưới đó, một vị
thánh đồ của Đức Chúa Trời, anh em thấy đó.
333 Trong đời mình, tôi đã phạmnhiều sai lầm. Tôi đã làm nhiều
điều sai. Tôi chắc sẽ, nếu tôi sống lâu hơn, tôi sẽ còn phạm thêm
nhiều nữa. Có lẽ một vài lỗi lầm trong chúng sẽ là những sự gây
vấp ngã trên đường của anh em. Tôi hy vọng rằng anh em tha
thứ cho tôi.
334 Tôi đã đọc về Áp-ra-ham, ông đã gặp những cơn gian truân
như thế nào. Cách mà ông, chà, những điều mà ông đã làm; ông
đã nghi ngờ Đức Chúa Trời; và ông đã nói dối về vợ ông; và mọi
thứ. Nhưng khi lời bình Thiêng liêng về ông đã được chép trong
Rô-ma 4, nó không hề đề cập đến những lỗi lầm của ông, nhưng
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nói, “Áp-ra-ham chẳng hề lưỡng lự” ở sự không tin…qua Đức
Chúa Trời, “nhưng càngmạnhmẽ.” Tất cả những lỗi lầm của ông
đã được quên đi hết, khi lời bình Thiêng liêng về đời sống ông
được chép. Thậm chí những sự dao động của ông đã không được
đề cập đến. Những lỗi lầm của ông đã không được nhắc đến.
335 Và, thưa các anh em, tôi hy vọng, rằng khi lời bình của tôi
được đọc vàoNgày đó, Ngài cũng, sẽ xóa đi những lỗi lầm của tôi,
và sẽ chẳng còn nghĩ về chúng nữa. Tôi hy vọng anh em, cũng
thế. Chúa ban phước cho anh em.
336 [Tiến sĩ Tommy Hicks bước đến mi-crô và đưa ra những lời
bình sau đây—Bt.]

[Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói sáng nay để tóm tắt mọi
điều đã được nói ra với những lời này: Đấng Christ ở trong tôi
niềmhy vọng vinh quang. Xin hãy nói, những lời đó. Đấng Christ
ở trong tôi hy vọng vinh quang.]

[Có những điều ngóc ngách, trải qua trong cuộc sống củamỗi
người. (Tôi sẽ không giảng.) Tôi có một sứ điệp. Tôi tin rằng mỗi
Cơ-đốc nhân đã được…?…Jêsus…?…Lòng tôi được khuấy động
sáng nay, và tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta có một vài
điềumà quấy rầy chúng ta…?…làm cho chúng ta là những người
namvànhữngngười nữ tốt đẹp hơn củaĐức Chúa Trời.]

[Babe Ruth được người ta biết như là Vua đánh Trúng đích.
Nhưng anh em có biết Babe Ruth cũng là Vua đánh Trật không?
Anh ta đánh trật ra ngoài nhiều lần hơn là anh ta đã từng có
những cú đánh trúng đích. Anh ta đã đánh trật ra ngoài 1.330
lần; anh chỉ đánh trúng được 860 lần. Nhưng mỗi lần Babe Ruth
đánh trật, anh quay trở lại chỗ hố đào lúc trọng tài hô lên, “Anh
đánh trật rồi,” anh quay trở lại hố đào và xoa tay của mình và
nhặt chiếc vợt lên và chỉ về phía hàng rào, và anh luôn luôn nói,
“Tôi cảm thấy lấy làm tiếc chongười giao bóng ởngoài đó.”]

[Không có gì sai trật trong việc đánh trật ra ngoài, nhưng nên
nhớ: hãy nhặt cái vợt lên…?…bởi vì Đấng Christ ở trong tôi hy
vọng vinh quang. Xin hãy nói điều đó một lần nữa: Đấng Christ
ở trong tôi niềmhy vọng vinh quang. Đó làmọi sự.]

Vâng.
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[Đó là mọi sự.]

Đúng thế.

[Đó là mọi sự.]

Mọi sự. A-men.

[Halêlugia. Tranh cãi và đánhnhau sẽ không bao giờ làm cho
công việc xong được. Chúng ta quá gần…]

A-men.

[…tới phía kia. Chúng ta đã đến được điểmkhông quay trở lại
được. Bao nhiêu lần chúng ta đã nghe viên phi công trưởng gọi
trở lại trên máy bay: “Chúng tôi bây giờ đã đạt đến điểm không
còn quay trở lại được.”]

[Cách đây không lâu tôi nghe một giọng nói từ một thế giới
khác phán với tôi và nói, “Con trai, con đã đến được điểm không
quay trở lại được.” Điều đó có nghĩa tôi gần với phía kia hơn là
từ điểmmà tôi xuất phát.]

[Xin anh em, nhắmmắt lại; cúi đầu xuống.]

[Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, sáng nay, chúng con
thật biết ơn và biết ơn biết bao để chúng con có thể nói từ rất
sâu của lòng chúng con và nơi sâu thẳm của linh hồn chúng con,
“Đấng Christ ở trong con—Đấng Christ ở trong con, niềmhy vọng
vinh quang.” Ồ, Chúa Jêsus, xin đặt cánh tay đầy yêu thương của
Ngài quanh mỗi người nam và mỗi người nữ, và xin cho khải
tượng của chúng con và những tầm nhìn của chúng con được
dấy lên cao—cao, cao hơn, cao hơn những điều của thế gian này,
để chúng con có thể thấy được Đấng Christ, và những người khác
có thể thấy được Đấng Christ trong chúng con. Xin đặt tay Ngài
trênmỗimột trong những đầy tớ nầy củaNgài…]

Xin nhậm lời, Chúa ôi.

[…để có thể, khi chúng con đi ra khỏi nơi này sáng nay hầu
cho chúng con sẽ kiên tâm không nhìn thấy điều gì chỉ ngoài
Đấng Christ…]

A-men.
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[…chàomừng lẫnnhau. Chúng conbiết công việc thì—cómột
công việc lớnnhưvậyđược thực hiện, Chúa Jêsus; cómột vụmùa
thật vĩ đại như vậy được gặt.]

Vâng, Chúa ôi.

[Ồ, xin giúp chúng con, Chúa ôi…]

Vâng, thưa Chúa.

[…rằng chúng ta sẽ nắm tay nhau…]

Xin nhậm lời, Chúa ôi.

[…và lan tràn khắpmùa gặt…]

Vâng, lạy Chúa.

[…để chinh phục những người hư mất và hấp hối trước khi
quá trễ.]

Vâng, lạy Chúa.

[Tôi muốn anh em đưa tay mình lên và cứ ngợi khen Danh
Chúa Jêsus Christ của chúng ta.]

[Anh Branhamvà dân sự ngợi khen Chúa.]

[Xin chúng ta, cứ đứng. Tôi muốn anh em đưa tay lên và hát
với tôi “Tôi Yêu Ngài.” Anh em có yêuNgài…]

A-men.

[…sáng nay? Anh em có yêu Ngài với tất cả tấm lòng mình
không? Hãy đưa tay anh em lên và hát bài đó, tất cả với nhau,
“Tôi Yêu Ngài.”]

[Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,]
[Bởi vì Ngài yêu tôi trước,]
[Và đã mua chuộc sự cứu rỗi của tôi]
[Trên cây Thập tự.]

[Xin anh emhãy ngân nga bài hát đó…]

[Anh embiết, quý vịmục sư truyền đạo, ở Ác-gen-ti-na chúng
ta có trên 400.000 người trong một buổi nhóm; lần này đến lần
khác chúng tôi lại thấy dân sự. Và tôi nhớ buổi chiều đầu tiên,
chúng ta có hơn 400.000 người đang ca hát bài đó bằng tiếng
Tây Ban Nha, và tôi đã bảo họ ngân nga bài đó, bên ngoài có hơn
300.000 người. Chúng tôi yêu cầu dân sự bên trong hãy giữ im
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lặng trong khi dân sự bên ngoài ngân nga những lời của bài hát
đó. Và thình lình, khi họ đang hát nó, có điều gì đó tràn ngập
linh hồn tôi. Tôi chưa bao giờ biết trước trong đời sống tôi sự
khải thị của Đấng Christ ở trong tôi cho đến khi tôi nghe tiếng
vọng của 300.000 người bên ngoài cứ ngân nga bài đó “Tôi yêu
Ngài” ở bên ngoài…?…sáng nay là một đội quân uy nghi vĩ đại
của Vua vinh hiển, và họ đang ca hát. Họ yêu mến ai? Anh em
yêu mến ai?]

Vâng.

[Đấng Christ, Đấng Christ ở trong tôi.]

Vâng.

[Hi vọng về sự vinh hiển. Hãy nhắmmắt anh em lại, đưa tay
anh em lên, và hát bài hát nầymột lầnnữa, xinmờimọi người.]

Vâng Chúa ôi.

[Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,]
[Bởi vì Ngài yêu tôi trước,]
[Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi]
[Trên cây Thập tự.]

[Nếu anh em yêu mến Ngài sáng nay, hãy đặt cánh tay của
mình quanh ba hay bốn người khác; và những người nữ cũng
làm giống như vậy; và nói, “Tôi yêu Chúa Jêsus Christ.” Đúng
vậy; hãy khoác tay nhau…—Bt.]
337 Nếu tôi có thể nhìn thấy điều này xảy ra trên khắp cả thế
giới, tôi sẽ nói, “Lạy Chúa, xin để cho đầy tớ của Ngài ra đi trong
bình an!” 
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