
NHỮNG DANH PHẠM THÁNH

 Cảm ơn anh, Anh Neville. Đây hầu như làmột—một sự ngạc
nhiên đối với tôi. Tôi đã không nghĩ là được có mặt ở đây

ngày hôm nay. Nhưng, tối nay là tối lễ tiệc thánh, và tôi—và tôi
nghĩ mình sẽ ghé xuống sáng nay. Và tôi đã gọi điện cho Anh
Neville, và anh ấy nói, “Ồ, này, nếu anh đang xuống,” nói, “sao
không chỉ giảng cho chúng tôi một chút ít?”

2 Và tôi nghĩ, ồ, nếu tôi đã xuống được, và điều đó có thể được,
tôi sẽ không giảng, nhưng sẽ chỉ như nói chuyện với hội thánh
một lát về những vấn đề mà, anh chị em biết đấy, mà tôi nghĩ sẽ
làm cho hội thánhmạnhmẽ.

3 Chúng tôi vừa mới trở về từ chuyến—từ chuyến đi săn mùa
thu của chúng tôi, các anh em và tôi, ở đây, và chúng tôi đã có
một thì giờ hết sức thú vị. Chúng tôi—chúng tôi rất biết ơn, tất
cả chúng tôi được đầy dẫy, và—và đã kiếm được con thú săn của
chúng tôi mà chúng ta đang săn tìm. Và—và mục sư của chúng
ta và tôi biết món thịt nai đó thì rất, rất ngon. Và vì vậy chúng tôi
đã có một ít thịt nai ngon. Và tôi kiếm được một con gấu và hai
con nai. Và chúng tôi trở về.

4 Và đây được cho là thì giờmà tôi sẽ giảng về bảyẤn cuối cùng
đó. Và họ đã không làm cho hội thánh sẵn sàng. Và có điều gì đó,
cản trở, mà đã gây ra điều đó. Mà, tôi nghĩ thành phố đang làm
cho chúng ta một con đường lởm chởm, bởi vì không có đủ chỗ
đậu xe cho số ngườimà chúng ta…mànhà thờ sẽ chứađược.

5 Chúng ta muốn có một nhà thờ mới được dựng lên tại đây,
và chúng ta đã có một phần lớn số tiền đã được hoạch định rồi,
và—và để làm một—một nhà thờ lớn hơn. Nhưng khi chúng
ta có những buổi nhóm này, chà, anh em hiểu điều gì xảy ra.
Thật là điều đáng thương như vậy. Dân sự đứng quanh các bức
tường, ở bên ngoài trongmưa, và—và—và thật là kinh khủng. Và
thậm chí lời phê bình đến từ những người bạn của tôi. Nói, “Anh
Branham, trông giống như họ…”Người bạn bác sĩ của tôi, đã nói,
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“Trông có vẻ như anh đã có thể kiếm nơi nào đó.” Nói, “Tôi cảm
thấy tiếc, khi họ có thể bỏ đi.”

6 Một y tá sống kế bên nhà tôi, đã nói, “Ồ, một buổi sáng tôi
đi qua đó lúc năm giờ. Anh được cho là có mặt tại đó…” Và nói,
“Dân sự đang tụ họp lại rồi chung quanh nhà thờ ở dưới đó, lúc
năm giờ sáng. Anh đã cómặt tại đó lúc chín giờ bamươi.” Vì vậy,
đấy, và điều đó khiến cho nó khó khăn.

7 Và chúng ta muốn có một nhà thờ để có chỗ nào đó, và ở đó
mọi người có thể ngồi xuống được. Và chúng ta nghĩ chúng ta
đang sống trong những ngày sau rốt, tin điều đó. Mà ở đó sự…
Chúng ta nên giảng dạy cho Hội thánh về—về—về những điều
này, đang thành hình, những điều mà đã được nói tiên tri, một
vài điều trong chúng, hàng ngàn năm rồi. Và trong ít nhất hai
mươi lăm và ba mươi năm, ngay từ hội thánh này, điều đó đã
được nói tiên tri, sẽ ứng nghiệm. Và bây giờ chúng ta có nó đang
ứng nghiệm ngay. Vì vậy chúng ta nên làm mới lại những điều
này, nhưng chúng ta không có đủ chỗ. Vì thế sáng nay…

8 Tôi đã gọi điện và làm các thứ, ngày hôm qua, và tôi đã có
thêmmột vài cuộc gọi nữa để gọi, chiều nay, và đại loại như vậy.
Và rồi tôi đã có một số người muốn đến, một anh chàng trẻ tuổi
đáng yêu,mà vừa bị suy sụp tinh thần,một anh emmục sư trong
cánh đồng truyền giáo. Và nhiều người như thế, và một người
anh em đến từ Na Uy. Và—và chúng tôi đã có buổi nói chuyện
ngắn ở phòng phía sau. Và tôi đã nói, “Ồ, bây giờ, chúng ta sẽ cứ
bước ra.”

9 Và Anh Neville nói, “Ồ, chúng ta sẽ đi ra và nói một vài lời để
làmmạnhmẽHội thánhmột chút.” Điều trước-…

10 Một trong những điều trước tiênmà tôimuốn nói. Tôi đã viết
xuống một số điều trên giấy ở đây, mà, khi tôi đến với hội thánh,
tôi đã muốn nói. Một điều tôi đã viết ở đây có liên quan về sự
qua đời của Anh Taylor đầy ơn của chúng ta trong khi chúng
tôi đi khỏi.

11 Anh Taylor đã đến với hội thánh này trong rất nhiều năm
qua. Hết thảy chúng ta đã biết anh, tôi tin chắc vậy. Nhưng nếu
có một vài người lạ ở đây, thì chính là quý ông lớn tuổi quý báu
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ấy đã luôn luôn kiếm được cho quý vị một chỗ, để ngồi xuống.
Anh Taylor, lần cuối tôi đã gặp anh bấy giờ, cho đến khi tôi thấy
anh ấy một thanh niên, anh ấy đang đứng ở đó tại cửa cách đây
khoảng ba hay bốn Chúa nhật. Anh ấy nói, “Anh Branham, tôi
muốn có vài quyển sách. Tôimuốn phân phát những quyển sách
này.” Vì thế chúng ta, anh ấy…

12 Điều mà tôi hiểu, anh đã bị bệnh tiểu đường và bị hôn mê,
và đã không…không biết anh đã bị bệnh tiểu đường. Và—và đã…
Anh ấy đã qua đời. Anh ấy không bao giờ chết. Anh chỉ đi để ở
với Chúa Jêsus.

13 Và anh là một người anh tuyệt vời, trung tín, luôn luôn nhớ
đến những người khác. Và niềm vui của anh là cố gắng tìm cho
người nào đó một chỗ để ngồi xuống, khi họ đến với hội thánh.
Và anh em biết, có lẽ, khi chúng ta vượt qua Thanh chắn, chẳng
tuyệt sao để thấy Anh Taylor tại đó, tìm cho chúng ta một chỗ để
ngồi xuống, trên phía bên kia?

14 Tôi nghĩ, trong sự tưởng nhớ về Anh Taylor…Tôi đã không
có mặt tại đây để nói điều đó với Anh Neville, tại tang lễ của anh
ấy, nhưng tôi muốn nói một lời về những sự biết ơn sâu sắc của
tôi, đối với người vợ góa của anh ấy. Chị Taylor, tôi cho rằng, có
mặt tại nơi nào đó ở đây sáng nay, phước cho tấm lòng trung tín
của chị!

15 Anh Taylor, ngày nọ anh ấy đã nói, “Hãy đến thăm tôi. Tôi có
một cái hồ nhỏ được đào lên ở đó, bỏ một ít cá vào trong đó, để
anh có thể đến và câu cá.” Luôn luôn quan tâm đến người khác.
Và có Người nào đó đã quan tâm đến anh, đó là Đấng Christ, ban
cho anh sự cứu rỗi.

16 Tôi nghĩ, tuy nhiên, khi hội thánh nhóm lại nhưmột thân thể
sáng nay, chúng ta hãy đứng với nhau, cúi đầu trước Đức Chúa
Trời, trong sự tưởngniệm,màhội thánhnày dành cho anh.

17 LạyCha của chúng conở trênTrời, chúng connhưnhững con
người sáng nay, và những—những người đến nơi thờ phượng
này…Bàn tay vĩ đại của Ngài đã vận hành ở giữa vòng chúng
con và đã cất đi từ giữa chúng con một trong những người anh
em quý báu của chúng con mà chúng con yêu thương, và biết



4 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

rằng Ngài thật yêu thương anh. Và Ngài đã có một lý do cho tất
cả điều này, Chúa ôi, hay là nó sẽ không đã xảy ra theo cách này,
biết rằng Kinh Thánh của chúng con cho chúng con biết, rằng,
“Mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.”
Và anh đã vậy.
18 Và chúng con nhìn quanh, trong thế giới, và chúng con tìm
thấy thiên nhiên trong mọi cách đang nói với chúng con, rằng
mộ phần không thể giữ được anh, vì trên đất anh đã hầu việc
mục đích mà Ngài đã sai anh đến đây để làm. Anh là một người
anh em trung tín, tốt lành.
19 Chúng con thấy rằng trong đời sống của quần thể thực vật,
và trong đời sống của mặt trời màmọc lên vào buổi sáng để ban
cho chúng con ánh sáng. Và vào giữa ngày nó trở nên ở tuổi trung
niên. Và rồi chiều tối nó chết đi một lần nữa, chỉ mọc lên trở lại
buổi sáng hôm sau, tươi mới và mới mẽ, bởi vì nó hầu việc mục
đích của Đức Chúa Trời.
20 Chúng connhìn thấynhữngbônghoa khi chúngnở rộ và làm
đẹp trái đất và trang hoàng những hội trường tang lễ, và những
nơi đám cưới, và phục vụ mục đích; mở toang tấm lòng của nó
và ban cho, một cách nhưng không, mật cho loài ong, và hương
thơm cho khách bộ hành, vẻ đẹp cho người tìm kiếm. Ban cho tất
cả những gì nó có, trong sự hầu việc cho Đức Chúa Trời, rồi nó
cúi đầu bé nhỏ củamình. Nhưng khi mùa xuân đến gần, nó sống
lại lần nữa, vì nó đã hầu việcmục đích củaĐức Chúa Trời.
21 Rồi trong sự đối diện tất cả thiên nhiên, và Kinh Thánh, lời
hứa, và Đức Thánh Linh, chúng con có thể vui mừng hớn hở
trong lòng, biết rằng Anh Taylor của chúng con, cũng giống như
vậy, Chúa ôi, đã hầu việc mục đích của Đức Chúa Trời. Và nói
rằng anh sẽ không sống lại sẽ là chối bỏ Kinh Thánh của chúng
con, Đức Chúa Trời của chúng con, và mọi điều mà Đức Chúa
Trời đã ban cho chúng con để nhìn xem, để biết rằng có một sự
sống lại. Vì vậy chúng con đang trông đợi thì giờ khi chúng con
sẽ thấy anh ấy lại, khi ấy anh thì trẻ vàmạnh khoẻ và không bao
giờ bị đau ốm hay già cả nữa.
22 Xinbanphước chongười vợquýbáu của anh, bạnđồnghành
trung thànhđó của anh ấy. Thật chúng con sẽ nhớđếnhọ, lâu, lạy
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Chúa, khi chúng con nhìn thấy họ cùng nhau đi ra ngoài đến cái
ao, và ngồi trên những chiếc ghế băng nhỏ ngoài đó, câu cá, và
trò chuyện, và họ là nhữngngười yêunhau chân thật biết bao.

23 Và giờ nầy chúng con biết rằng có một Ngày vĩ đại đang đến,
khi những vị anh hùng đức tin sẽ diễn hành dưới cung khải hoàn
vĩ đại, và các Thiên sứ của…với những bài tụng ca sẽ ngập tràn
không trung. Chúng con sẽ gặp lại họ trong nơi đó.

24 Lạy Chúa, cho đến lúc đó, xin ban cho chúng con lòng can
đảm. Xin ban phước cho chúng con và vùa giúp chúng con.
Chúng con sẽ còn nhớ Anh Taylor lâu lắm, và mọi người mà đến
với hội thánh này, trong khi anh ấy sẽ đứng tại cửa và tìm một
chỗ cho người đến để nghe Lời Đức Chúa Trời, để ngồi xuống dễ
dàng và nghỉ ngơi.

25 Ngày kia khi anh đã đi qua, lạy Chúa, con đã cầu nguyện
rằng Thiên sứ trưởng lớn của Đức Chúa Trời đã đứng đó tại cửa,
cũng, để tìm cho anh một chỗ, Chúa ôi, và anh đã có thể ngồi
xuống. Vì có lời được chép trong Kinh Thánh, “Ai thương xót sẽ
nhận được sự thương xót.” Cho đến khi chúng con gặp anh ấy,
Chúa ôi, xin cho những ký ức tiếp tục êm dịu trong tấm lòng của
chúng con, cho đến ngày nào đó khi chúng con gặp lại trong Xứ
khác. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều qua Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

26 Anh ấy sẽ được nhớ đến lâu lắm giữa vòng chúng ta và giữa
những người lạ, và đại loại như vậy, mà đến với hội thánh chúng
ta, hay tòa nhà của chúng ta tại đây, để thờ phượng. Xin cho linh
hồn của anh yên nghỉ trong sự bình an trước Đức Chúa Trời, cho
đến Ngày đó.

27 Ngày nào đó, mỗi người trong chúng ta, cũng sẽ đi, từng
người một, cho đến lúc chúng ta ngã xuống ở một giai đoạn nào
đó giống như thế. Bây giờ chúng ta hãy, trong lúc chúng ta còn có
thì giờ, và có thể, chúng ta hãy tự chuẩn bị cho thì giờ đang đến
đó; vì chúng ta không biết khi nào nó sẽ xảy ra. Chúng ta không
biết ai sẽ đi kế tiếp. Chúng ta hãy sống như vậy, hầu cho vào mỗi
ngày, hầu cho nếu nó sẽ đến vào lúc nào, điều đó sẽ xảy ra cho
chúng ta, chúng ta sẽ sẵn sàng.
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28 Bây giờ, tôi muốn có những thông báo. Bây giờ, chẳng bao
lâu, có lẽ, có thể là, tôi chưa nói chuyện với các ủy viên ban trị sự
kể từ khi trở lại, liên quan đến tình hình xây dựng nhà—nhà thờ
tại đây, hay những gì chúng ta phải làm kế tiếp, việc có được nhà
thờ của chúng ta để chúng ta có thể có buổi nhóm củamình. Sau
đó tôi sẽ tiếp tục, xin lỗi, với—với Bảy Ấn, và rồi Bảy Bát thạnh
nộ, và nhiều điềumà chúng ta nên đi vào, ngay lập tức.
29 Và bây giờ, sáng Chúa nhật kế tiếp, tại đó, tôi sẽ có mặt tại
Elizabethtown, Kentucky, với Anh L. G. Hoover, cho một—một
buổi lễ cung hiến. Và đó là để cung hiến một đền tạm mới, hay
một đền tạm mà họ đã mua tại Elizabethtown, Kentucky. Ngay
dưới đường 62 cho tới khi anh em đến Elizabethtown, hay ngay
xuống, tôi có ý nói, 31, hay dưới rào chắn để rẽ. Ngay ngã rẽ,
đưa anh em đến Elizabethtown. Đi khoảng một giờ. Đi khoảng
ba mươi lăm, bốn mươi dặm xuống đó. Tôi nghĩ, khoảng bốn
mươi dặm, bởi đường…của 31, và khoảng bamươi lăm dặm, hay
gần như thế, theo đường khác, xuống bởi rào chắn rẽ. Nó ở trên
Đường Mulberry.
30 Buổi lễ cung hiến. Anh Hoover sẽ có lớp trường Chúa nhật
thường lệ vàomười giờ đúng. Và tôi sẽ giảng cho lễ cung hiến, từ
mười một đến mười hai giờ, Chúa nhật sắp đến nầy, ngày mười
một tháng Mười một.
31 Trên bảng thông báo ngoài đó, có mục—mục tin tức về việc
ấy. Và nó sẽ là ở…Anh em có thể tìm được đường đi của mình từ
ngay đó. Nó ở trên Đường Mulberry. Hay là họ—họ đưa ra bảng
chỉ đường trên…Nó ở trên bảng thông báo ở ngoài đó ngay trước
nhà thờ.
32 Rồi, vào—vào tháng Mười một ngày—ngày hai mươi hai,
tôi—tôi thì có mặt tại Shreveport, Louisiana, ngày hai mươi hai,
hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, và—và hai mươi sáu.
Năm ngày, tôi nghĩ, tại Shreveport, Louisiana, tại Đền tạm Sự
Sống. Đó là với Anh Moore. Họ đang kỷ niệm lễ hân hỉ vàng của
họ. Ơn phước ngũ tuần giáng trên Shreveport, Louisiana, cách
đây nămmươi năm, ngày haimươi hai của tháng này. Nămmươi
năm, sứ điệp ngũ tuần đầu tiên đã được rao giảng. Và đã giáng
xuống, Đức Thánh Linh đã giáng lâm, tại Louisiana. Và họ đã có
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buổi lễ kỷ niệm cho điều đó, và đây là lễ hân hỉ vàng. Và tôi sẽ
giảng lễ hân hỉ này, năm đêm, với Anh Moore, tại Shreveport,
Đền tạm Sự Sống.

33 Anh em có những người bạn nào đến và ở quanh đó, ồ, mà
anh emmuốn viết thưmời, hay điều gì đó, sẽ vuimừng có họ đến
dự. Và cứ nói cho họ về những buổi nhóm sắp đến.

34 Và Đền tạm Sự Sống, nếu ai đã từng có mặt tại đó với Anh
Moore, anh ấy là một người tuyệt vời. Và có một nhóm người
tuyệt vời, những người miền Nam cao niên đó. Anh em thật khó
có thể đánh được họ. Và vì vậy, Đền tạm Sự Sống, bất kỳ ai ở gần
Shreveport đều có thể bảo cho anh em nơi nó ở đâu. Shreveport
có khoảng hai trăm ngàn người. Và nó là một thành phố xinh
đẹp, và nhiều chỗ ở. Vì thế…

35 Và đền tạm đó là một đền tạm lớn, đền tạm rất rộng lớn. Nó
có những cầu thang, và những lan can, và những tầng chính, và
rồi một tầng bên kia đó. Và có thật nhiều phòng. Và thẳng ngang
qua từ thính phòng thành phố có năm ngàn chỗ ngồi. Thật—
thật giống như băng qua đường phố tại đây, đến thính phòng
thành phố.

36 Và Mục sư khả kính Jack T. Moore, hay—hay là cũng có mặt
tại nhà thờ Đền tạm Sự Sống tại Shreveport, Louisiana. Điều đó
bắt đầu vào ngày hai mươi hai. Đó sẽ là thứ Tư-…thứ Năm tới
Chúa nhật. ThứNăm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chúa nhật, bốn ngày thay
vì năm. Tôi xin lỗi. Đó là ngày hai mươi hai, hai mươi ba, hai
mươi bốn, và hai mươi lăm. Tôi nghĩ đó là cách như vậy, của—
của tháng Mười Một.

37 Và sau đó, chúng ta sẽ tìm ra sau đó những gì về, những gì
chúng ta đã làm về hội thánh tại đây, tìm thấy hội thánh đã tiến
triển như thế nào về việc xây dựng của nó. Các nhà thầu bảo
chúng ta họ có thể bố trí đủ người trên đó, cho đến khoảngmười
ngày họ hầu như có thể có được nó để chúng ta có thể đi dưới
nó được, đấy, thật nhanh. Và họ chỉ đang chờ thành phố ký. Anh
em biết, và chúng ta phải có rất nhiều chỗ đậu xe, và rất nhiều
điều này. Và, ồ, chao ôi, đó là một đống thủ tục rườm rà để đi
vào, để bắt đầu xây dựng bất kỳ thứ gì. Nhưng tôi muốn đến với
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hội thánh trước khi tôi quay trở lại với cánh đồng truyền giáo
lần nữa.
38 Bây giờ tôi đã có một cuộc gọi đến Tanganyika, Uganda, và
qua đó. Joseph có những buổi nhóm được thiết lập để bắt đầu
vào tháng Hai.
39 Và ngày hôm qua, khi tôi đến, có một số anh em, và Chị
Thoms và họ, từ hải ngoại, đã đến. Và đã có…Tôi nhận thấy một
ghi chú nằm trên cửa của tôi, hay—hay là một lời mời từ một—
một hiệp hội dưới Nam Phi. Vì vậy tôi đang viết thư cho họ, để
thấy thật sự những gì có thể được thực hiện. Có lẽ, trong lúc tôi
đi xa, tôi có thể tạt xuống thăm viếng dưới Nam Phi, có lẽ, vào
cuối thángHai và tháng Ba, theo khoảng thời gian đó.
40 Và chúng ta hy vọng dựng nên nhà thờ, để tôi có thể nói về
những Thời đại Hội thánh này, trước—trước khi mùa đông đến,
nếu có thể được. Nếu không, hay là khi tôi phải trở về từ trên đó,
nếu Chúa Jêsus đến trễ.
41 Hôm qua tôi đang lắng nghe khi tôi đang lấy, tôi tin đó là
ngày hôm kia, về một cuộn băng. Tôi nghĩ mình đã nghe nó phát
ở ngoài đây sáng nay. Người anh em miền Nam nào đó đã có…
Mẹ anh đã đến với buổi nhóm. Bà bị ung độc trên vú, và bà đã
bị phủ bóng sự chết. Và Đức Thánh Linh, trong một trong những
buổi nhómmới đây, tại Southern Pines, tôi tin là vậy, hay nơi nào
đó, đã bảo với bà, nói về ung độc của bà, và bà là ai, và bà đến
từ đâu. Và nói bà có một người con trai mà đã sa ngã, và cậu ấy
sắp bị tai nạn, và bị tội ngộ sát. Và toàn bộ những điều giống như
thế. Và anh chàng này…
42 Tất cả đã xảy ra đúng cách đó. Và ung thư ác tính của bà ấy,
hay khối u ác tính, thì đúng hơn, đã lìa khỏi bà. Mà là, anh em
biết, khối u ác tính là bệnh ung thư. Vậy thì nó—nó đã lìa khỏi bà.
Và chàng trai đã lâm cảnh ngộ sát, và mọi việc cứ theo cách mà
Đức Thánh Linh đã nói điều đó. Và anh đã được dẫn dắt đến với
Đấng Christ, trở lại lần nữa. Và anh đã thực hiện một cuộn băng
về chuyện đó, và tôi—tôi đã nghe băng ghi âm. Anh em thích
nghe người miền Nam lớn tuổi, thânmến đó nói chuyện không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nói, “Dưới đây ở Bắc Carolin’er,”
anh ấy nói. Ồ, tôi thật thích điều đó, những người dân cao niên
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miền Nam. Và anh ấy đã…Chúa thật sự đã ban phước trên anh
ấy. Anh ấy nói, “Tôi biết anh nói anh không rao giảng giáo lý, Anh
Branham à; chỉ với hội chúng của anh mà thôi.” Nói, “Chúng tôi
làmột phần hội chúng của anh.” Vì vậy điều đó thật sắc sảo trong
anh, để nói như thế.

43 Và bây giờ có một bức ảnh, tôi nghĩ, có lẽ, nó ở trên bảng
thông báo sáng nay. Nếu không, Billy sẽ đặt nó lên đó. Nhiều
lần nó đã được nói về, khi lần đầu tiên tôi bắt đầu giảng, mà họ
đã bảo, “Anh Branham, anh cứ tưởng tượng, rằng anh nhìn thấy
Ánh Sáng đó, Ánh Sáng đó.” Đó có thể là, hầu như…

44 Có thể là một vài người còn lại tại đây, những người kỳ cựu
mà nhớ lại, trước khi những bức ảnh của Nó được chụp. Có anh
emnào ở đâymà còn nhớ tôi nói điều đó, cách đây đã lâu không?
Hãy nhìn. Chỉ khoảng bốn hay năm bàn tay. Chị Spencer ở đây,
và Anh và Chị Slaughter, và—và một anh em ở đây, và một anh
em ở đó. Chỉ còn lại có khoảng nămhay sáungười kỳ cựu.

45 Ồ, vậy thì, sau một thời gian ngắn, mắt cơ giới của máy
chụp hình đó đã chụp tấm hình ấy. Vì vậy nó đã được đưa đến
Washington, DC và đi qua những người xét nghiệm, và trở về,
“Không phơi sáng gấp đôi vào hay điều gì cả.” Nói, “Ánh Sáng đã
đập vào tụ kính.” Đó là George J. Lacy. Anh em đã có tên ông ấy
ký rồi. Hiểu không?

46 Ồ, sau đó, nhiều lần anh em nghe, nhìn ra và bảo, “Có một
cái bóng đen sẫm phủ trên người này. Nó đã phủ bóng sự chết.”
Bao nhiêu người đã nghe tôi nói điều đó? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Nhiều lần, đấy, nhiều lần. Ồ, thật tình cờ rằng máy
ghi hình đã chụp được ảnh đó. Và vì vậy chúng ta đã có được ảnh
đó ở đây.

47 Thiếu phụmà đến với một chị em và đã bảo cho chị ấy, trong
buổi nhóm tại—tại Carolina, nơi chúng ta đã có một buổi nhóm
thật tuyệt vời như vậy tại Southern Pines. Và ở đó, thiếu phụ sắp
chết với căn bệnh ung thư trên cả hai vú. Và các bác sĩ đã bó tay.
Và thiếu phụ chỉ với tay và chụp bức hình củamình, ngay khi tôi
bảo chị ấy chị ấy là ai, và chị từ đâu đến. Và tôi đã nói, “Có một
cái bóng tối đen trên chị. Chị bị phủ bóng sự chết.” Và thiếu phụ
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kia chụp ngay bức hình này. Và nó có ở đó trên mắt cơ giới của
máy chụp hình, lấy được cái bóng của sự chết.

48 Nếu hết thảy anh chị em đã biết Mười Điều Răn, và đã thấy
thiên sứ sự chết, cách mà cái bóng trông ảm đạm, đen tối đó, nó
đã quét qua như thế nào, nó ở trên bức ảnh này. Và tôi nghĩ nó ở
trên bảng thông báo bây giờ. Nếu không có, thì Billy có thể nghe
tôi, ồ, bảo cậu ấy dán nó lên bảng thông báo. Và nó có mũi tên
chỉ tới người đó. Và người đó, cái bóng đã rời khỏi người phụ nữ,
và đã được chữa lành bằng phép lạ. Nhưng giống như cómột cái
mũ trùm đầu, khói đen tụ lại quanh và trùm trên đầu thiếu phụ
đó, và lơ lửng trên bệnh ung thư đó như thế, xuất phát từ đó. Dĩ
nhiên, đó là cái bóng nơi mà sự chết, cũng đang tuôn đổ vào, từ
bệnh ung thư.

49 Ồ, cho dẫu anh em cố gắng bảo cho dân sự Lẽ thật nhiều thế
nào đi nữa, vẫn có người nào đó sẽ nghi ngờ Nó không phải là
Lẽ thật. Và nếu anh em luôn luôn nói ra Lẽ thật, thì anh em biết
mình—mình đúng.

50 Tôi có một người bạn là một—một chủ trại nuôi súc vật, trên
ở miền Tây. Và—và sở bảo trì đã trả khoảng bốn ngàn đô-la cho
một máy xúc tuyết, để đếm đàn nai sừng tấm mà còn lại trong
Thung lũng Troublesome. Ông Jeverez người ngồi ở đây trong
nhà thờ, tôi đã dẫn dắt ông đến với Đấng Christ, một người vô
tín hoàn toàn. Và anh em đã nghe tôi kể câu chuyện về chúng tôi
lái xe với nhau. Và ông đã không tin điều gì cả ngoài những học
thuyết của Darwin. “Và Con Trẻ đó, được sinh ra đồng trinh, là
vô lý.” Và chúng tôi đã cắm trại đêm nọ ngay tại chỗ mà ông đã
tin nhận Đấng Christ.

51 Và vì vậy nên người này đã bảo họ. Ông nói, “Này, các ông
không phải mua xe ô tô đó, xe chạy bằng máy trên tuyết đó.”
Nói, “Tôi sẽ nói cho các ông chính xác có bao nhiêu nai sừng tấm
ở trên đó.” Nói, “Cómười chín con.” Nói, “Đã có haimươi-…Đã có
hai mươi mốt con, và tôi đã giết hai trong chúng.” Và ông đang
nói chuyện với người quản lý khu vực cấm săn bắn. Không được
cho giết con nào ngoàimột con. Vì thế ông bảo, “Có haimươimốt
con, và tôi đã giết hai trong chúng. Còn lạimười chín.”
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Và ông nói, “Vâng, Jeff à, tôi biết ông đã giết hai con
trong số đó.”

Ông đáp, “Đúng.”
52 Ồ, họ lấy xe chạy tuyết, đi lên đó, có mười chín đầu nai sừng
tấm. Ông ấy nói, “Billy, cứ bảo cho một người sự thật; anh ta sẽ
không chịu tin điều đó đâu.”
53 Vì vậy đó gần như là cách nó xảy ra. Anh em có thể nói cho
người ta Lẽ thật, và tuy nhiên họ…Đã có rất nhiều sự hiểu lầm
và—và nói dối về các sự việc đến nỗi họ không tin rằng anh
em đang nói ra Lẽ thật khi anh em bảo với họ Lẽ thật. Anh em
hiểu không?
54 Nhưng chúng ta thật biết ơn rằng chúng ta có một Cha trên
Trời Đấng khẳng định Lẽ thật đó với một sự khẳng định. Nó là
thật. Vậy thì nếu đây sẽ là những ngày cuối cùng của tôi trên
đất, thì…thậm chí sự nghiên cứu khoa học và các bằng chứng
đã chứng minh rằng tôi đã nói ra Sự thật về những sự việc này.
Đúng vậy. Nó là Sự thật. Vậy nó sẽ chắc chắn là ở trên bảng thông
báo. Billy, con có trong phòng đó phải không? Con có nó trong
tay không, bức ảnh ấy? Và nếu con có, ồ, hãy mang nó ra đây, rồi
con có thể đặt nó lên đây, họ có thể chắc chắn nhìn thấy nó. Ồ, tôi
không biết. Sẽ cómột ánh sáng trên—trên tấmbảng.
55 Và đây là bức—đây là bức ảnh ở ngay đây. Tôi đoán anh em
không thể nhìn thấy nó. Nhưng ngay tại đây anh em có thể nhìn
thấy bóng chết trùm đầu đó của sự chết ở trên đầu của người
đàn bà đó. Và đây là lời tường thuật về nó sau đây, nơi mà người
phụ nữ đã chụp tấm ảnh, và xem nó thực sự được tỏ cho thấy
không. Và nó ở đó, trên—trên đó. Đó là cái bóng trùm đầu của
sự chết.
56 [Anh Branham nói với Anh Neville—Bt.] Thấy người đàn bà
đó, một cái bóng ở ngay đó không?

Tôi đoán, anh đã nhìn thấy nó, Anh Neville, phải không?
[Anh Neville nói, “Vâng.”—Bt.] Ừ-m.
57 Vậy, Bill chắc sẽ dán nó trên bảng thông báo, nếu con muốn,
Billy. Hãy đến, lấy bức ảnh, và để nó quay đằng trước và dán nó
trên tấm bảng, để mọi người có thể nhìn thấy nó khi họ đi ra.
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Anh ấy hay Doc, một trong hai người. Bây giờ tôi nghĩ, có lẽ, nó
có thể cho thấy đủ rõ để anh em có thể nhìn thấy nó được, nhưng
kiểu hình như thế có quá nhiều bóng tối. Nhưng cậu ấy sẽ dán
nó ra ngoài đó, để anh emcó thể nhìn thấy nó, khi họ đi ra.

Bây giờ, hãy nhớ tất cả những lời thông báo.
58 Và bây giờ, sáng nay, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ nói một
chút về điều gì đó để khích lệ hội thánh, điều gì đó mà sẽ cho
anh em nhiều hơn…
59 [Anh Doc Branham nói với Anh Branham, “Muốn có đèn đó
không?”—Bt.] Nói gì hả? [“Muốn có đèn đó trên nó không?”]
Vâng, Doc, nếu anhmuốn. Nó có thể là tốt đấy.
60 Tôi muốn sử dụng cái này ở đây. Tôi đã có…Vài người trong
họ đã không lắp nó lên, cho tuần vừa rồi, vì vậy chúng ta nghĩ
có thể rằng sẽ cho tốt hơn một chút trong ngày hôm nay. Tôi đã
muốn nói chuyện về điều đó, bởi vì nó gắn liền với một—một
giấc mơmột chị em đã có.
61 Tôi không biết Chị Shepherd có mặt trong nhà thờ sáng nay
không. Đêm nọ tôi đã gặp chị. Và lần đầu tiên tôi đã gặp người
phụ nữ đó, thực sự, tôi thậm chí đã không biết chị là ai. Phải
không? Tôi đoán chị ấy thì không. Vâng. Chị có phiền không,
có gì không phải không, nếu tôi đề cập đến giấc mơ đó, Chị
Shepherd? Chị sẽ không phiền chứ, phải không chị? Được rồi.
Điều đó được rồi.

Và trước khi chúng ta đến với điều đó, chúng ta hãy cúi đầu
một lần nữa giờ này.
62 Lạy Cha Từ ái trên Trời, chúng con dâng lời ngợi khen Ngài
vì tất cả sự nhơn từ và thương xót của Ngài. Và bây giờ, Chúa ôi,
xin cho chúng con lắng lòng mình xuống, để chúng con có thể
học Lời của Đức Chúa Trời hằng sống, khi Nó đến với chúng con
qua khải tượng và được khẳng định bởi Đức Thánh Linh, được
Kinh Thánh hỗ trợ. Vì vậy chúng con nguyện xin Ngài sẽ ban
cho chúng con sự thông hiểu, để chúng con có thể biết điều gì
để làm trong những ngày sau rốt này khi chúng con nhìn thấy
những quyền lực gian ác đang đặt chung quanh chúng con lúc
nầy. Trận chiến, trận chiến cuối cùng gần như sắp xảy ra. Lạy
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Chúa, xin vùa giúp chúng con. Như những chiến binh thực sự,
mạnh mẽ, xin cho chúng con giữ lấy thuẫn của Đức tin, với Lời
của Đức Chúa Trời, thanh Gươm, và tiến về phía trước. Trong
Danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
63 Bây giờ, nghĩ về việc di chuyển tới phía trước,một trận đánh,
giống như một—một trận đánh đã được dàn trận, sẵn sàng để
hành động, một—một trận đánh thực sự, để đánh trận với chiến
trận đức tin.
64 Chị Shepherd ở đây, và Anh Shepherd, là những người bạn
rất đầy ơn của chúng ta, và là những người đến với đền tạm
này. Và họ là những con cái quý báu của Đức Chúa Trời. Và—và
Chị Shepherd này, khi tôi cầm lá thư của mình, loại mà Billy có
thể trả lời, thật sự người nào đó nói, “Hãy gởi cho tôi thật nhiều
những miếng vải cầu nguyện.” Và tôi cầu nguyện trên chúng.
Anh ấy cứ trả lời lại cho họ. Nhưng khi nó là một lá thư cá nhân,
tôi phải tự trả lời, anh em biết đó. Vì vậy tôi đã cầm lên thư cá
nhân của tôi, và vì vậy tôi đem nó về nhà. Và tôi đang đọc trong
đó, nó nói, “Từ Chị Shepherd.” Và đó là một giấc mơ mà chị đã
có, cách—cách đâymột vài tháng. Và chị đã không bao giờ có thể
giải thích nó thật đúng cho đến cách đây hai hay ba Chúa nhật,
khi tôi dạy về Bảy Thời Đại Hội Thánh này—này và—và bảy bông
trái, Phi-e-rơ Nhì, cách mà nó lấy, Phi-e-rơ Nhì chương 1, “Thêm
vào đức tin của chúng ta.” Hiểu không?
65 Đầu tiên, về mặt nền tảng, là Đức tin. Thứ hai, thêm cho đức
tin của anh em, sự nhân đức; thêm cho sự nhân đức của anh em,
sự tri thức; thêm cho sự tri thức, sự tiết độ; thêm cho sự tiết độ,
sự nhẫn nại; thêm cho sự nhẫn nại, sự tin kính; và thêm cho sự
tin kính, tình yêu thương anh em, sự ân cần tử tế anh em; và rồi
tình yêu thương, là tảng đá nắp. Bảy trong những điều đó. Bảy
thời kỳ hội thánh, đấy, và bảy ngôi sao của những thời kỳ hội
thánh, và tất cả về điều đó thì được tôi luyện với nhau bởi Đức
Thánh Linh.
66 Vậy thì, đó là những gì phải có để trởnênmột đầy tớ củaĐấng
Christ. Đấng Christ xây dựng Hội thánh của Ngài trong bảy thời
đại hội thánh; Nàng Dâu của Ngài, một Người, một người nữ, Hội
thánh. Bảy thời đại hội thánh thiết lập và tạo nên Nàng Dâu. Một
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số ra từ trong thời đại này, và một số ra từ trong thời đại đó, và
một số ra từ trong thời đại đó, và tất cả cùng với nhau, và hình
thành nó giống như làmột kim tự tháp.

67 Giống như Hê-nóc, người mà đã xây những kim tự tháp, mà
chúng ta tin. Và tảng đá nắp đã không bao giờ được đậy lên trên
chúng, bởi vì hòn đá đỉnh đã bị chối bỏ. Và bây giờ chúng ta nhận
lấy, không phải như là Giáo lý, nhưng như là để hiểu, chỉ dành
cho hội thánh tại đây. Mà những điều này…

68 Đức Chúa Trời tạo nên chính Ngài hoàn hảo trong ba. Ngài
làm chính Ngài hoàn hảo trong “Cha, Con, Thánh Linh,” ba chức
vụ của một Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên chính Ngài hoàn hảo
trong “sự xưng công bình, sự nên thánh, phép báp-têm bằng Đức
Thánh Linh,” đến hoàn hảo, các công việc của ân điển. Ngài tạo
nên chínhNgài hoàn hảo trong ba lần đến: lần đầu tiên, để chuộc
Nàng Dâu của Ngài; lần thứ hai, để nhận Nàng Dâu của Ngài; lần
thứ ba, trong Thiên hi niên với Nàng Dâu của Ngài. Và mọi sự
được hoàn hảo trong những số ba. Và bảy là con số thờ phượng
của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được tôn thờ trong bảy, trọn
vẹn, vậy thì đã hoàn hảo và đã trọn vẹn.

69 Và điều lạ là, không đưa điều này vào, nhưng chỉ để tỏ cho
anh em thấy, con nai cuối cùng mà tôi săn được có năm đốm ở
một bên vàbađốm trênphía kia; đấy, ân điển và sựhoànhảo.

70 Bây giờ để ý điều này, Đấng Christ đó. Đức Chúa Trời đã viết
ba quyểnKinhThánh. Kinh Thánhđầu tiên là trên bầu trời, được
gọi là hoàng đạo. Bây giờ, nếu anh em không biết Sách Gióp, cứ
quên điều đó đi, vì, bởi vì Gióp là người giải thích nó, cách mà
ông đã ngước lên nhìn và ông đã đặt tên cho những thiên thể đó
trên bầu trời.

71 Và để ý, trong hoàng đạo, nó đã khởi đầu với cái gì? Điều đầu
tiên trong hoàng đạo là trinh nữ. Điều cuối cùng trong hoàng đạo
là sư tử Leo. Sự đến đầu tiên của Đấng Christ, qua trinh nữ. Sự
Đến lần thứ hai, sư tử Leo, Sư tử của chi phái Giu-đa.

72 Sau đó Hê-nóc đã hoàn tất trong thời của mình, hay trở lại
trong thời đại đó, kim tự tháp. Và nó sẽ…Dĩ nhiên, chúng ta
không có thì giờ để lấy bối cảnh điều đó và tỏ cho thấy như thế
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nào kim tự tháp đó đã đến qua những căn phòng và đại loại như
vậy. Nó nói đúng ngay tới thời đại sau rốt bây giờ. Họ hiện ở trong
phòng kín của nhà vua bây giờ, bởi sự đo lường. Nhưng hòn đá
đỉnh chưa bao giờ được đậy trên kim tự tháp. Và điều đó thiết
lập cách kiến trúc, hay—hay công trình thợ nề, hoàn hảo. Cho
đến nỗi, thậm chí một…cái lưỡi dao lam mỏng dính nhỏ bé…Họ
không biết cách nào người ta đã từng xây dựng nó, không hiểu
được nó, có thể đã từng có lưỡi dao lam rạch dọc theo các bên
chỗ mà vữa hồ đó nên có. Và không có chút vữa nào trong đó cả.
Nó thật hoàn hảo, gắn vào với nhau.
73 Vì vậy đó là điều xảy ra khi Đấng Christ và Hội thánh trở nên
một. Không có lớp vữa nào ở giữa. Không có bất kỳ điều gì ở giữa;
chỉ Đức Chúa Trời và người đó. Đức Chúa Trời, Đấng Christ, và
con người.
74 Bây giờ, nhưng, hòn đá đỉnh, họ đã không bao giờ tìm được
nó. Anh em biết hòn Đá Gócmà họ có tại Anh quốc, để tấn phong
cho những vị vua, hay để—để đội vươngmiện cho họ, và đại loại
như vậy. Nhưng hòn đá đỉnh…
75 Để ý trên tờ giấy bạc đô-la của Mỹ. Anh em sẽ thấy nếu…trên
tờ giấy bạc của Mỹ, ở một bên, phía bên trái. Là ấn chứng nước
Mỹ, một chim ưng với…của những ngọn giáo trong tay mình,
trênmặt thứ hai, đây được gọi là ấn chứng “của hiệp chủng quốc
Hoa Kỳ.” Nhưngmặt kế bên là kim tự tháp và, trên đó, làmột con
mắt vĩ đại, và dưới đây nó nói, “Ấn chứng vĩ đại.” Tại sao nó sẽ
là “Ấn chứng vĩ đại” trong quốc gia này, thậm chí trên ấn chứng
của quốc gia chúng ta? Hiểu không?
76 Cho dù anh em từng làm điều gì đi nữa, Đức Chúa Trời khiến
cho nó nói giống hệt như vậy. Hiểu không? Ngài khiến tội nhân
nói về nó. Ngài khiến cho quốc gia nói về nó. Mọi điều phải nói
về Ngài. Cho dù anh em—anh em muốn tin Nó hay không, Nó ở
ngay tại đó.
77 Bây giờ, để ý, có một con mắt trong đó, mắt của Đức Chúa
Trời. Và bởi vì rằng cái nắp đã không rời ra, Ấn Đỉnh đầu, bởi vì
Nó đã bị chối bỏ, mà đó là Con Đức Chúa Trời; Đá Góc của tòa
nhà, Ấn Đỉnh đầu của kim tự tháp, và tất cả điều này. Bây giờ—
bây giờ, tôi thì…tôi không thích…
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78 Đôi khi họ thu băng những điều này, và phát nó ra giữa
những anh em trong các hội thánh, của những hội thánh khác.
Và khi họ làm điều đó, thì các anh em đôi khi có ấn tượng sai,
rằng tôi đang nói điều gì đó về các anh em. Nhưng tôi không.
Tôi…Nếu anh em có thể thật sự lắng nghe và hiểu, đấy, tôi không
đang giảng chống lại anh emnào. Bởi vì, điều đó không thích hợp
với anh em, để nói chống lại nhau. Chúng ta nên nói cho nhau,
không chống lại nhau.

79 Nhưng khi tôi giảng về tổ chức nào đó, giống như Trưởng
Lão, Giám Lý, hay đại loại như vậy, họ bảo, “Xem đó, ông ta lại
chống nó.” Tôi không chống anh em ở trong đó, hay chị em ở
trong đó. Hệ thống mà đang chia rẽ tình anh em là những gì mà
tôi giảng chống lại. Con cái của Đức Chúa Trời làmột gia đình, và
không phải—và không phải là những nhómkhác nhau.

80 Và một số người trong họ nói, “Tôi sẽ không có gì liên quan
với điều đó cả, bởi vì đó là Trưởng Lão. Và tôi là Giám Lý.” Hiểu
không? Vậy thì, điều đó không phải. Hiểu không? Chính là hệ
thống của tổ chứcđó là điềuphávỡ tình anh emđó.Hiểukhông?

81 Bây giờ, điều đó, giống như tôi đã nói, nếu anh em đang đi
xuống dòng sông trong một con thuyền cũ kỹ trông tả tơi, đang
cố gắng vượt thác, và tôi biết rằng thuyền đó sẽ không làm được,
ồ, thế thì, tôi không đang gào thét, quở trách anh em. Tôi đang cố
gắng lôi anh em ra khỏi con thuyền đó. Hiểu không? Bởi vì, đó
là con thuyền mà sắp bị vỡ, và—và—và anh em sẽ bị để lại, trôi
một mình, trong dòng nước. Vì vậy—vì vậy đó không phải là—
không phải là anh em ở trong thuyền, nhưng tôi đang la hét với
anh emđể chỉ cho anh em thấy những gì sắp xảy ra.

82 Ồ, tất cả những hệ thống này, mà con người đã tạo nên trong
thành tựu của họ phải vỡ tan đi. Đó là tất cả. Chúng phải đến…
Chúng ta phải đến trong sự kết hiệp, với tình anh em. Đó là mục
đích của đời tôi là cố gắng kết hiệp và không phải phá vỡ một
tổ chức, nhưng để cho họ bỏ đi những ý riêng của mình, và là
những anh em đối với mỗi Cơ-đốc nhân được tái sinh. Anh em
hiểu không? Đó, đó là ý tưởng. Đó là chỗmà tôi tranh đấu, ồ, vậy
thì, nếu các anh em để ý điều đó. Tôi…
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83 Nhiều người trong anh em chúng ta, thậm chí trong hàng
ngũ Phúc âm Toàn vẹn của chúng ta, họ không tin rằng những
người Báp-tít và Giám Lý, và Lutheran và họ, có một cơ hội.
Nhưng, bây giờ, họ có thể đúng. Nhưng tôi không đồng ý với
điều đó. Tôi tin rằng thời đại ở đây, về Thời đại Lutheran, trong
thời đại này ở đây mà đã được gọi, tôi tin, Thời đại Sạt-đe. Và
rồi Thời đại Phi-la-đen-phi-a, cho những người Giám Lý. Và rồi
Ngũ Tuần, Thời đại Lao-đi-xê. Tôi tin đó là những thời đại. Và
Đức Chúa Trời, trong mỗi thời đại của những thời đại đó, đã
lấy một dân được tuyển chọn. Và trong đó, như Hê-bơ-rơ 11 nói,
rằng, “Ngoài chúng ta ra họ không được làm cho trọn vẹn.” Hiểu
không? Nhưng bây giờ Hội thánh đã đến từ đây, đến trong một
thiểu số luôn mọi lúc, cho đến khi Nó đi xuống trong thời đại
Ngũ Tuần.

84 Bây giờ, lý do tôi đang nói điều này, để anh em có thể có một
ý tưởng về những gìmà người chị đã nằmmơ. Và giấcmơ của chị
là sự so sánh chắc chắn với những gì tôi đang giảng dạy.

85 Để ý ở đây bây giờ, bây giờ, tất cả những điều này mà Phi-e-
rơ Nhất câu thứ sáu và câu thứ 7 nói với anh em, từ-…bởi đức
tin của anh em, đó là điều trước hết. Bây giờ, tôi nói rằng những
người tuyên bố có những tính tốt này thậm chí không được sanh
lại. Và tôi tin mình đã có một nhận xét thô lỗ và bảo, “Nó cũng
giống như một chim sáo đen đang cố tự gắn những lông công
vào chính mình, và tự làm cho mình thành một con công.” Nó
không thể làm được điều đó. Phải là lông tự nhiên mọc từ chính
nó. Bên trong nó phảimọc ra chiếc lông đó.

86 Và luôn luôn, và tôi luôn luôn bị buộc tội về làm khó các chị
em chúng ta, về chuyện để tóc ngắn, và trang điểm trên khắp
mặt của họ, và thứ như thế. Tôi luôn luôn bị cáo buộc là làm
khó các chị em chúng ta. Nó—nó không phải là tôi có điều gì
chống lại điều đó. Tôi không nói người nữ không phải là một
người tốt, rằng nàng là kẻ rong chơi trên phố nào đó hay điều
gì đó. Đó không phải là thái độ của tôi. Nhưng, là đây, khi nàng
đắp lên quá nhiều thứ nhân tạo lên phía bên ngoài, tỏ cho thấy
có nhiều sự giả tạo bên trong, đấy, chỗ mà nên được đổ đầy với
Đấng Christ. Bởi vì, vẻ bề ngoài luôn luôn thể hiệnnhững gì ở bên
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trong. “Bởi những bông trái của họ các ngươi biết họ.” Anh chị
em hiểu không? Và nơi mà Đấng Christ nên ở trong đó, và quan
tâm đến Đức Chúa Trời, và quan tâm đến những điều khác thay
vì có quá nhiều vẻ loè loẹt giả tạo, và anh chị em biết, những cặp
lông mày xanh, và nhìn không giống con người, và tất cả những
thứ đó. Tôi thật sự không đi vì điều đó, và tôi cũng không tin
Kinh Thánh làm như vậy, vì thế tôi thích sống đúng với những
gì chúng ta có.

87 Để ý, bây giờ, nếu như nàng không cómóng tay nào, vàmuốn
lắp một vài cái vào; nếu nàng không có chiếc răng nào, và cần
một vài cái; không cómột cánh tay, và chị em cầnmột cái; không
có tóc, và chị em cần một ít tóc; chị em không có những thứ này,
thì điều đó khác hẳn. Nhưng khi chị em nhổ những chiếc răng
thực sự tốt củamình ra, bởi vì chúng thật không sáng như chúng
nên có, thì chị em đã làm sai. Nếu chị em có mái tóc màu đỏ, và
chị em muốn có màu đen, và chị em đi xuống đây và nhuộm
đen, chỉ bởi vì; chị em đã làm sai. Vâng, tôi nghĩ vậy. Nhưng điều
quan trọng…Không có lời Kinh Thánh nào cho điều đó cả. Chỉ,
gióc tóc, có lời Kinh Thánh cho chỗ đó, vâng, có nhiều câu về
điều đó, vậy thì chúng ta muốn chắc chắn rằng điều đó là đúng,
bây giờ.

88 Vậy thì, người chị của chúng ta, trong giấcmơ, chị ấymơ thấy
rằng chị ấy…Ồ, đầu tiên, chị bị quấy rầy. “Có ích gì việc cứ tiếp
tục, và cố gắng để tranh đấu suốt đời, nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi
chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh và chúng ta không có Nó?”
Vậy thì, tôi không nghĩ…

89 Họ có lẽ đang ghi âm điều này. Nhưng nếu họ không…Nếu
họ làm vậy, nó chỉ dành cho một mình hội thánh. Hiểu không?
Bây giờ, và nếu anh em nào đó sẽ nắm giữ được điều này, và anh
em nghe tiếng nói của tôi, thưa anh em, về điều này, hãy nhớ, tôi
chỉ đang dạy cho hội thánh của tôi. Các anh em luôn luôn, trước
hội chúng của anh em, hãy kiểm tra các—các cuộn băng, và nếu
anh em không muốn hội chúng của mình nghe chúng, thì đừng
để cho họ nghe chúng. Nhưng tôi chỉ đang cố gắng nói cho nhóm
nhỏ này tại đây,mà—màAnhNeville và tôi, bởi Đức Thánh Linh,
đang cố gắng để—để chăn bầy và dạy dỗ họ.
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90 Bây giờ, có một số trong những điều này anh em có thể cực
kỳ bất đồng. Vậy nếu có, cũng giống như tôi luôn luôn đã nói về
việc ăn gà chiên, “Khi anh emănnhằmphải xương, anh emđừng
némcon gà đi. Anh emnémxương thôi.” Vậy luôn làm thế. “Đang
ăn bánh nhân dâu tây, và anh em đụng phải một hạt, anh em sẽ
không ném chiếc bánh đi. Anh em chỉ ném hạt mà thôi.” Vì vậy
anh em làmđiều giốngnhư thế trong việc lắngnghe điềuNày.
91 Bây giờ, tôi—tôi tin rằng—rằng lý—lý domà có quá nhiều sự
lộn xộn ngày hôm nay, về Đức Thánh Linh, nó không được dạy
một cách chính xác. Tôi tin rằng phép báp-têm được giảng dạy…
và chỉ nói “phép báp-têm.”
92 Nhưng rồi giống như anh em nói “xe ô tô.” Nhưng bây giờ tôi
đã có nhiều bộ phận cơ giới trong nhà thờ này, và tôi không biết
một điều gì về nó. Vậy nếu tôi có mắc lỗi, thưa các anh em, tôi
thì…Hãy nhớ, tôi không phải là thợ cơ khí. Phải có những cuộn
xoắn, và những phích cắm, và nhữngmúi nối, và các van, vàmọi
thứ khác, để tạo nên chiếc ô tô.
93 Và khi anh em nói về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh,
có thật nhiều điều đi với điều Đó. Hử? Hiểu không? Có thật
nhiều điều đi với điều Đó. Và đây là những gì tôi nghĩ rằng
Đức Chúa Trời đang chứng minh: Đức Thánh Linh thì ở tại đây.
Hiểu không?
94 Bây giờ, Phi-e-rơ nói, đầu tiên, “Đức tin.” Bây giờ hãy quan sát
nó thật kỹ nào. Chúng ta sẽ dạy điều này trongmột vài phút. Đức
tin, bây giờ, là điều đầu tiên của anh em. Và thêm vào đức tin của
anh em, lòng nhơn đức; thêm vào lòng nhơn đức của anh em, sự
hiểu biết; thêm vào sự hiểu biết của anh em, sự tiết độ; thêm vào
sự tiết độ của anh em, sự kiên nhẫn; thêm vào sự kiên nhẫn của
anh em, sự tin kính; thêm vào sự tin kính của anh em, tình yêu
thương anh em, sự tử tế anh em; và rồi tình yêu thương. Và ai
cũng biết rằng tình yêu thương là Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời
là tình yêu thương.” Hiểu không?
95 Vậy thì,mà rồi, từ điềunày, và rồimangđiềunày vàobảy thời
đại hội thánh. Đức Chúa Trời đang xây dựng, trong bảy thời đại
hội thánh, một Nàng Dâu cho Đấng Christ; qua Phi-la-đen-phi-a,
Thi-a-ti-rơ, và Bẹt-găm, và Si-miệc-nơ, và Ê-phê-sô. Một thời đại
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hội thánh, mà Chúa Jêsus đã phán, “Nếu—nếu Chàng Rể đến vào
canh đầu tiên hay canh thứ bảy, tất cả những nữ đồng trinh này
thức dậy.” Họ đã thức dậy. Họ đã thức dậy, những nữ đồng trinh
của Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-
phi-a, và Lao-đi-xê. Anh em có để ý điều đó không? Đó là thời đại
hội thánh thứ bảy, mà khi Ngài đã đến và đánh thức những nữ
đồng trinh đang ngủ đó. Đểmang họ suốt con đường quay trở lại
xuống đây. Hiểu không? Vì, trong điều này, xuyên qua các năm,
các thời đại, Ngài đã xây dựng một Nàng Dâu, đã sinh ra một
Nàng Dâu, đã sanh ra một Nàng Dâu trên đất cho Đấng Christ.
Và cũng giống như cách mà Ngài đã sanh ra Nàng Dâu này, Ngài
đã sanh ra những cá nhân.
96 Bây giờ tôi đang lấy bối cảnh cho điều này, để anh em sẽ thấy
khi giấcmơ của người chị em đang được kể lại.
97 Bây giờ, những điều này ở đây tuyệt đối phải có trong Cơ-đốc
nhân trước khi Đức Thánh Linh từng ấn chứng cho họ, trước khi
điềunày giáng xuốngở trênđỉnhvà tạonênmột đơnvị trọn vẹn.
98 Bây giờ, giấc mơ của người chị chúng ta bây giờ. Chị đã lo
lắng chị đã có Đức Thánh Linh hay không, khi chị nằm xuống
trên tấm nệm gấp đôi nơi mà chồng chị đang đọc báo. Và chị có
những đứa con nhỏ, như tôi có, và chúng luôn luôn làm ồn và
các thứ. Và vì vậy, trong nệm này, chị đã ngủ thiếp trong chừng
mười, haymười lăm phút. Và chị đãmơ. Và chị đã không bao giờ
có thể hiểu được nó, hay hiểu được nó hết thảy với nhau, từ cách
đâymột năm nay, hầu như vậy, cho đến khi Sứ điệp này đã được
giảng dạy. Rồi, trong khi tôi đang giảng dạy Nó, tất cả đến trở lại
với chị. Và chị đãmơ rằngmình đang cầu nguyện.
99 Chị đangđi trên sànnhà, thoạt đầu, trước khi chịmơ, và đang
vặn tay, và đang suy nghĩ, “Lạy Chúa, con đã có Đức Thánh Linh
chưa? Ngài có thể chứngminh cho con không. Có người nói, ‘Bởi
vì rằng—rằng tôi đã la lớn.’ Hay có người nói, ‘Bởi vì tôi đã nói
tiếng lạ.’ Và chúng con tin vào tất cả điều đó. Nhưng con đã thực
sự có Nó chưa?”
100 Tôi tin trong tất cả những điều đó, những đức tính tốt đó, nói
tiếng lạ, và la lớn, và tất cả các loại biểu hiện. Tôi tin vào từng
chút của điều đó. Nhưng nếu nó ở đó mà không có Đây, thì có
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điều gì đó sai trật. Hiểu không? Vậy thì, đấy, anh em thấy, anh—
anh em cómột cái vỏ bọc ngoài. Để ý.

101 Và chị đã lo lắng về điều đó, vì vậy chị cứ nằm xuống ngang
qua tấmnệmmà chồng chị đang đọc, và chị ngủ thiếp đi.

102 Và chị mơ thấy mình ở trên một ngọn núi. Và trong núi này,
tốt nhất…Tôi không có tờ báo trước mặt tôi, nhưng tôi nghĩ nó
giống như thế này. Chị mơ thấy rằng chị đã thấy một—một hộp
đá, giống—giống như một—một cái khung đúc, đặt ngay trên
đỉnh núi này. Và chồng chị ở ngay đằng sau chị. Và chị nhìn thấy
một người đàn ông to lớn đang đứng đó, mặc bộ đồ lao động, các
ống tay áo được xăn lên, tát loại nước tinh khiết nhất mà chị đã
từng thấy, và đổ vào trong chiếc hộp này, chiếc hộp đá này đang
đặt trên đỉnh núi. Và hộp đá sẽ không giữ nước lại. Và nước đã
chảy ngay ra khỏi đó, và cứ làm sôi lên tất cả các thứ rác rưởi
và củi, và mọi thứ trong đó, và sôi sùng sục và tuôn chảy xuống
ngọn núi. Và nó đã chảy tràn trên đôi chân của chị, và chị đang
đứng ngay trong thứ đó, chỉ nó không dính vào chị.

103 Và—và rồi chị hỏi tại sao cái hộp đã không giữ nước lại, và
người đàn ông trả lời, “Đó không phải là nước. Đó là Đức Thánh
Linh, và,” nói, “không có điều gì sẽ giữ Nó được.” Và nói, rồi ông
ta quay trở lại và lấymột cái xô lớn khác, và nó đựng đầymật, và
đổmật vàođó, nói, “Bây giờ nó sẽ giữ lại cái này.” Và chị nghĩ rằng
cái hộp đó, là một hộp đá, sẽ vỡ tung ra và làm tràn mật, nhưng
nó không vỡ. Cuối cùngnóđã dính lại với nhau và giữ lại nó.

104 Chị quay lại và đi xuống núi. Đang lúc đi xuống núi, chị đã
dừng lại tại chân núi và nhìn lại. Chị nhìn thấy năm dòng suối
nước tinh khiết này, trong như pha-lê, không bị nhiễm bẩn bởi
các thứmà nó chảy xuyên qua, vẫn còn tinh khiết và trong sạch,
chảy ào ạt. Sau đó nó chảy chậm lại. Rồi, gần như kiệt đi, và chị
đang tự hỏi liệu nó có bao giờ chảy đến được chân núi không,
năm dòng suối. Và chị đã thức giấc.

105 Tôi nghĩ đó là gần đúng với giấc mơ, phải không, Chị
Shepherd?

106 Bấy giờ, ngay lúc tôi cầm lá thư lên vàmở nó ra, trước khi tôi
đọc nó, tôi đã nhìn thấy giấcmơ của chị.
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107 Đó là cáchmà những giấcmơ được thông giải. Bây giờ, nhiều
người trong các anh em đã đến với tôi với những giấc mơ, và—
và nói mọi việc với tôi về giấc mơ. Tôi bảo, “Đợi một chút. Anh
em không bao giờ kể nó hết đâu.” Hiểu không? Và trở lại và đưa
nó ra. Rồi nếu anh em không thể kể được những gì anh em đã
mơ, làm thế nào anh embiết sự thông giải đúng hay không?Hiểu
không? Anh em phải, anh em phải thấy giấc mơ. Một khải tượng
phải tỏ cho thấy giấc mơ. Và khi anh em thấy giấc mơ mà người
đó đã mơ, và có thể bảo cho họ trước khi họ kể cho anh em, thế
thì anh em biết sự thông giải.
108 Ồ, tôi tin điều ấy, cũng, ở trong Kinh Thánh, Đa-ni-ên,
một lần. Chẳng đúng thế sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Nói…Đúng thế. Tôi tin tôi chỉ tình cờ nghĩ về điều đó lúc ấy.
Hiểu không?
109 Nhưng anh em luôn luôn thấy giấcmơ, bây giờ, nếu lời thông
giải là đúng. Một người bắt đầu kể cho anh emmột giấc mơ, anh
em có thể chỉ ngăn họ lại, nói, “Hãy đợi một phút. Và nó đã như
vậynhưvậy. Nóđãnhưvậynhư vậy, cộng thêmnhưvậynhư vậy.”

Và sau đó anh em nói, “Điều đó hoàn toàn đúng.” Hiểu
không?
110 Ngày nọ, một người, đang cố gắng kể cho tôi một giấc mơmà
người ấy đãmơ. Anh ta nói, “Ồ,” anh ta nói…

Tôi nói, “Này, người anh em, sao anhbỏphần khác đó?”

Anh ta nói, “Phần khác nào ạ?”
111 Tôi nói, “Anh đãmơ rằng anh đã némmột tảng đá lên không
trung, và tôi đã bắn vào đáđó và ítmảnhđãbay vàomắt tôi.”
112 Anh ấy nói, “Điều đó hoàn toàn là sự thật, Anh Branham à.”
Vàhọvừamới lấy ra phần cuối của giấcmơ, ngàyhômqua.Ừ-m.
113 Vậy cứ coi đó. Hiểu không?Anh emhiểu không? Tại sao? Anh
em không kể sự thật của nó, nhưng, anh em thấy, Nó luôn luôn
khải thị lại, những gì trước đó, nói cho anh emgiấcmơ củamình,
điềumà anh emđãmơ. Thế thì anh embiết nó đúng.
114 Bây giờ, đây là sự thông giải về giấc mơ của chị. Chị đã bối
rối về Đức Thánh Linh. Bây giờ, đến mức mà chị đã thấy cái hộp
trên đỉnh núi, là đá. Hộp đá, là đá, “sự xưng tội.” Bây giờ, giống
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như Chúa Jêsus đã nói trong Kinh Thánh. Ngài phán, Phi-e-rơ đã
nói…“Ai,” Chúa Jêsus phán, “người ta nói Ta, Conngười, là ai?”

“Người ta nóiNgài là ‘Ê-li,’ và ‘Môi-se,’ và đại loại nhưvậy.”

VàNgài phán, “Nhưng các ngươi nói Ta là Ai?”

Ông thưa, “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời
hằng sống.”
115 Bây giờ, một số người nói bây giờ, giáo hội Công giáo nói,
giáo hội Công giáo Rô-ma nói, rằng của Ngài-…“Đá là gì, mà Chúa
Jêsus đã nói, ‘Trên đá này Ta sẽ xây Hội thánh Ta, và các cửa âm
phủ sẽ không thắng được Nó.’” Họ bảo, “Đó là trên Phi-e-rơ. Và
Phi-e-rơ là đá đó, vì Phi-e-rơ có nghĩa là ‘đá nhỏ.’ ‘Trên đá nhỏ
này Ta sẽ xây Hội thánh của Ta.’” Và trên Phi-e-rơ, họ, sự kế vị
chức sứ đồ, họ đã xây dựng giáo hội.
116 Rồi giáo hội Tin Lành nói, “Điều đó sai. Điều đó, ấy là trên
chínhNgàimàNgài đã xây dựngHội thánh.”
117 Bây giờ, không phải là bất đồng, nhưng, tôi, theo cách tôi
nhìn nhận nó, cả hai đều sai. Bởi vì, Ngài đã không bao giờ xây
Nó trên Phi-e-rơ, Ngài cũng đã không xây dựng Nó trên chính
Ngài, nhưng chính là trên sự khải thị của Phi-e-rơ về Ngài là Ai.
Hiểu không?

“Còn người ta nói Ta, Con người là Ai?”

“Ngài là Đấng Christ, ConĐức Chúa Trời hằng sống.”
118 “Phước cho ngươi, hỡi Si-môn, con của Giô-na. Thịt và huyết
đã không khải thị điều này cho ngươi,” thần học viện nào đó,
đấy, “nhưng Cha Ta mà ở trên Trời đã khải thị cho ngươi. Ngươi
là Phi-e-rơ. Trên đá này của sự xưng tội, trên sự khải thị này, Ta
sẽ xây dựng Hội thánh Ta.”
119 Và điều đó đã có, mỗi thời đại hội thánh đã có vầng đá xưng
tội ấy, cho đến sự vầng đá xưng tội này của Lao-đi-xê.
120 Và, bây giờ, anh em không thể tạo nên một giáo hội thánh
khiết. Không có chuyện như giáo hội thánh khiết hay một tổ
chức thánh khiết. Đức Thánh Linh có thể được rao giảng trong
đó, nhưng ở trong đó anh em tìm thấy cả tốt và xấu, nổi loạn,
lãnh đạm, và mọi thứ khác. Vì vậy một tổ chức sẽ không nắm
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giữ được. Anh em không thể nói, “Chúng tôi đã có Nó rồi. Không
một ai trong những người còn lại trong họ có Nó.” Không, thưa
quý vị. Đức Thánh Linh được tuôn đổ trên những cá nhân. Đó là
cá nhân.

121 Vì vậy, cho nên, tảng đá, ngày sau cùng này, Hội thánh ngũ
tuần mà đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ đã có thuở ban đầu.
Hết thảy qua suốt những thời đại, họ nhận lãnhĐức Thánh Linh,
nhưng không ở trong mức độ mà họ có Nó bây giờ, bởi vì đó là
sự khôi phục của thuở ban đầu. Như chúng ta lấy ví dụ những
chân đèn, An-pha vàÔ-mê-ga, cách họ đã thắp ngọn nến đầu tiên
như thế nào; nó đã bốc lên càng lúc càng cao, và trở nên càng lúc
càng mờ dần; rồi trở lại lần nữa. Hiểu không? Đầu tiên và cuối
cùng, và đại loại như vậy.

122 Bây giờ, nhưng trong thời đại hội thánh này, Sứ điệp đang
được đổ tràn vào hội thánh. Nhưng thân thể hội thánh, chính
nó, với nhau giống như…

123 Đền tạm này, chúng ta sẽ nói. (Đó là nơi chị ấy đến với hội
thánh.) Đền tạm này không phải đền tạm Thánh Linh. Không
có chuyện như thế. Các cá nhân mà đi vào trong hội thánh này
là những đền tạm Thánh Linh. Họ là những đền tạm mà chứa
đựng Thánh Linh, nhưng không phải nhà thờ trong thân thể,
một nhóm. Do đó, Nó chảy ra.

124 Nhưng, điều gì, người đàn ông này mà đang đổ nước, sứ giả
cho hội thánh, đang tuôn đổ Sứ điệp vào trong hội thánh, nhưng
dòng nước đang làm gì? Nó đang đun sôi tất cả những rác rưởi
mà có ở trong nó. Đó là những gì Thánh Linh thực hiện, đun sôi
nó lên, bây giờ.

125 Vậy thì, mật đại diện tình yêu thương anh em, sự tử tế anh
em, mà là thời đại này. Tôi vừa nói xuyên suốt, đấy, về lòng tử tế
anh em, thời đạimà chúng ta sống trong bây giờ.

126 Bây giờ, anh em có thể nói, “Nhìn này, tôi—tôi—tôi chắc
khôngưaAnhNeville.” Hay là, “Tôi chắc khôngưaAnh Jones. Tôi
không thíchAnhAgì đó,” và điều gì đó như thế. Nhưng chỉ để cho
điều gì đó xảy đến với anh ta, thưa anh em, lòng của anh em tan
vỡ. Nó thật sự gần như đã giết chết anh em. Hiểu không? Chúng
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ta có thể nhận lấy được lòng tử tế anh em và cảm xúc dành cho
nhau.Hiểu không?Nhưngđể duy trì trongmột nhómngười…
127 Tại sao anh em quan tâm người anh em đó? Bởi vì anh em
đã bẻ bánh với anh ta tại bàn thờ ở đây, như anh em sẽ làm tối
nay. Anh em thông công với anh ta. Anh em bắt tay với anh ta.
Anh em thờ phượng với anh ta. Anh ta là người anh em của anh
em. Và anh ta có thể làm điều gì đó trong xác thịt, mà anh em sẽ
không đồng ý với, bởi vì anh em hầu như chỉ ở lại, (điều mà anh
em không nên làm), song né tránh anh tamột chút. Nhưng trong
đáy lòng của anh em, nếu có điều gì đó đã xảy ra cho người anh
emđó, nó sẽ gần như giết chết anh em, hay chị emđó.
128 Tôi—tôi là người già rồi. Tôi đã một thời trẻ trung, và bây
giờ tôi già. Tôi đã nhìn thấy nó, qua suốt thời đại, làm điều đó.
Nghe người ta nói, “Tôi thật sự sẽ không liên quan gì nữa với
ông ta.” Và điều gì đó xảy đến với con người ấy, nó gần như giết
chết anh ta. Anh ta nghĩ, “Ôi Chúa, con đã để cho người anh em
quý báu của con đi, mà không làm bạn với anh ấy.” Anh em hiểu
không?Hiểu không?Hiểu không? Nó là tình yêu thương anh em.
Nó giống như không dính lại, nhưng nó thật có dính lại. Mật ong,
nó làm dính lại.
129 Lúc ấy, đến mức mà chị đến từ đó, xuống đồi, tới chân đồi,
bấy giờ, dòng nước vinh hiển này đang sôi trào trên những ngọn
đồi, trong năm dòng suối. Vậy thì, năm là số của ân điển; J-e-s-
u-s, f-a-i-t-h, g-r-a-c-e. Hiểu không? Năm là con số của ân điển.
Năm dòng suối đang tuôn đổ từ trên đây tại máng xối, xuống
qua đây.
130 Mỗi một trong những thời đại này đã có tảng đá xưng nhận
tội ấy. Các vị thánh đang ngủ yên, đang chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi,
chờ đợi, đấy, cho đến thời đại này. Nhưng chẳng bao lâu Đức
Thánh Linh, được tuôn đổ ra từ Đấng Christ, sẽ đến và sẽ ấn
chứng trên Hội thánh. Sau đó Hội thánh sẽ được cất lên. Nó sẽ
là đơn vị trọn vẹn của Đức Chúa Trời, một Nàng Dâu cho Đấng
Christ, người sẽ là Đầunhứt của tất cảmọi sự. Anh chị em có theo
kịp tôi lúc này không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
131 Bấy giờ, chị ấy đang tự hỏi. Bấy giờ, trong giấc mơ của mình,
chị đang tự hỏi, “Liệu dòng suối nhỏ bé này…Liệu dòng suối nhỏ
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bé này có từng chảy được đến chân núi không?” Hiểu không? Nó
đang cạn khô đi. Vậy thì, là điều đó, chính chị ấy. Bây giờ đây là
những gì tôi muốn anh em hiểu lúc nầy. Chính chị đang tự hỏi về
bản thân riêng chị. Chị ấy đã “cóĐức ThánhLinh không”?

132 Bây giờ, tôi đã tránh né nói điều này, cách đây một vài ngày,
nghĩ rằng hội thánh sẽ đủ thuộc linh để nắm bắt điều đó. Và có lẽ
tôi nên tắt băng ghi âm này ngay bây giờ, nhưng bởi vì tôi không
muốn nó truyền ra giữa vòng các anh em. Nhưng anh em có thể
nói tiếng lạ, anh em có thể la lớn, anh em có thể nhảy, anh em
có thể đuổi ra các quỷ, làm bất kỳ điều gì anh emmuốn, mà vẫn
không có Đức Thánh Linh.

133 Các môn đồ há chẳng quay trở về, mừng rỡ và la lớn vì các
quỷ đã đầu phục họ, và Chúa Jêsus…ngay giữa họ là Giu-đa? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.]

134 Chúa Jêsus há đã chẳng nói, “Trong ngày đó,” khi Ngài
đến, rằng, “nhiều kẻ sẽ đến cùng Ta và thưa, ‘Lạy Chúa, tôi há
đã không đuổi ra các quỷ, và nhơn Danh Ngài đã làm những
công việc quyền năng sao?’ Và Ta sẽ phán, ‘Hãy lui ra khỏi
Ta, các ngươi những kẻ làm công gian ác. Ta không biết các
ngươi.’” Những điều đó không phải là những dấu chỉ của Đức
Thánh Linh.

“Bởi bông trái của họ các ngươi sẽ biết họ.”

135 Vậy thì anh em nói, “Anh Branham, chúng tôi, chúng tôi
có nên nói tiếng lạ không?” Tất nhiên là được. Đó là các ân tứ
của Đức Chúa Trời. Nhưng những ân tứ đó của Đức Chúa Trời,
mà không có những tính tốt này ở trong họ, chỉ tạo nên cớ vấp
phạm cho người không tin. Điều đó không được Đức Chúa Trời
chấp nhận.

136 Đây phải là trước tiên. Và khi anh em có đức tin, lòng nhơn
đức, tri thức, sự tiết độ, sự kiên nhẫn, sự tin kính, và tình yêu
thương anh em, thì Đức Thánh Linh giáng xuống và đóng ấn
chứng cho anh em như một đơn vị, cũng giống như Ngài ấn
chứng cho các thời đại hội thánh như một đơn vị. Cách mà Ngài
tạo nên Nàng Dâu của Ngài là cách mà Ngài tạo nên cá nhân của
Ngài; được tạo nên từ cùng một vật liệu, giống như Ê-va được
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tạo nên từ trong A-đam, một xương sườn từ bên hông. Ở đây là
những điều mà anh em phải có trước hết. Anh em không thể
giả mạo chúng được. Anh em không thể bắt chước chúng được.
Chúng phải được Đức Chúa Trời-sai đến và đượcNgài-sinh ra. Sự
bắt chước chỉ gây nên sự lộn xộn.

137 Nó cũng giống như tôi đã nói. Anh em có thể tưởng tượng
nhìn thấy một con diều hâu đang đậu ở đó với lông bồ câu gắn
vào trong cặp cánh của nó, nói, “Xem này, tôi là bồ câu!” Nó
không phải là bồ câu. Nó là kên kên, diều hâu. Anh em có thể
tưởng tượng chim sáo đen với chiếc lông công trong cặp cánh
củamình, và nói, “Xemnày!”?Đó là thứ gì đómànódánvào.

138 Nhưng nó phải đến từ bên trong ra ngoài, và nó sản sinh Cơ-
đốc giáo; Đức ChúaTrời, bởi quyềnphép củaĐứcThánhLinh!

139 Người chị của chúng ta đã để chân mình bị ướt khi chị ấy
đi đến chân núi. Hết thảy chúng ta biết Chị Shepherd có lòng từ
thiện. Nhà chị luôn mở cửa. Chị và anh, tôi không quan tâm nếu
đó làmột kẻ lười biếng, kẻ ăn xin, bất kỳ là ai, họ sẽ cho người đó
ăn, làm bất kỳ điều gì họ có thể để giúp đỡ cho người đó. Ồ! Đức
Chúa Trời nhận lấy điều đó, phần nền tảng của chị.

140 Và ở đây là, nào, hãy hiểu được bài học này. Đây là những gì
sai trật với sự—với sự…Tôi xoay qua đề tài này. Đây là những gì
sai trật với Đền tạm Branham. Anh em thấy, có hai loại đức tin
khác nhau. Có hai loại tính tốt khác nhau, như tôi đã có giảng
ngày nọ. Hai loại sự hiểu biết khác nhau. Hai loại sự tiết độ
khác nhau.

141 Người ta suy nghĩ đó là sự ngăn cấm, họ có. Đó không phải
là kiểu tiết độ mà Đức Chúa Trời đang nói về. Đó là sự nổi nóng
không tin kính, không kiểm soát được mà anh em có, và các thứ
củamặt đó, nhanh chóng phản ứng, làm om sòm.

142 Sự kiên nhẫn, và đại loại như vậy, có sự nhạo báng của nó,
một sự giả vờ như vậy; một đức tin được ban cho tự nhiên; một
lòng nhơn đức được ban cho tự nhiên. Có một sự tiết độ được tự
nhiênban cho. Tất cả nhữngđiềunày là được ban cho tựnhiên.
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143 Và phần lớn nhất của đức tin chúng ta là đức tin tinh thần.
Bởi việc nghe Lời, nó mang chúng ta đến sự công nhận về tinh
thần của Đức Chúa Trời.
144 Nhưng nếu điều Này, đến từ Trên, ồ, thưa anh em, nếu Nó
từng đánh mạnh vào điều này, đó là một đức tin tin kính thuộc
linh. Rồi đức tin đó làm điều gì? Đức tin đó chỉ công nhận Lời.
Cho dầu bất cứ điều gì khác nói, nó chỉ công nhận Lời mà thôi,
bởi vì, “Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là
Đức Chúa Trời.” Và Lời vẫn là Đức Chúa Trời. “Và Lời đã trở nên
xác thịt và ở giữa chúng ta.” Vì khi Chính Lời đang tuôn đổ vào
trong đức tin của chúng ta, thì đức tin về tinh thần của chúng ta
trở thànhmột sự khải thị thuộc linh.
145 “Và trên nền tảng này Ta sẽ xây Hội thánh của Ta.” Hiểu
không? Không phải là trênmột ý niệm tinh thần của sự gia nhập
giáo hội, một quan điểm tinh thần về điều Đó; nhưng dựa trên
sự khải thị, khi những dòng suối ân điển đã đổ vào trong đức
tin tinh thần đó mà anh em có. Thế thì, dựa trên điều này, một
sự khải thị thuộc linh, “Ta sẽ xây Hội thánh Ta, và các cửa âm
phủ không thể thắng được Nó.” Hiểu không? Điều đó tỏ cho thấy
họ sẽ chống lại Nó, nhưng sẽ không bao giờ thắng nổi. Ồ, quả
là một điều vinh quang! Bây giờ hãy xem đức tin đó. Năm dòng
suối này…

Tôi có một mẩu phấn ở đây, nhưng tôi đoán chừng nó chẳng
thể nàomang ra điều đó được.
146 Song năm dòng suối mà anh em nhìn thấy chảy xuống qua
đây, những tính khí này với nhau. Đó chính là Đức Thánh Linh
đã tạo nên hội thánh Ê-phê-sô. Đó chính là Đức Thánh Linh mà
đã sanh ra hội thánh Si-miệc-nơ. Chính là Đức Thánh Linh mà
ban chohội thánhBẹt-găm, và hội thánhThi-a-ti-rơ, trongnhững
Thời đại Đen tối. Đó là Đức Thánh Linh đã xây dựng nên Nàng
Dâu đó, Tuyển dân đó được rút ra khỏi tất cả những hệ thống tổ
chức xuyên suốt các thời đại, giống như thế. Có một dân được
Chọn, một Nàng Dâu đã được định trước của Đức Chúa Jêsus
Christ, mà Đức Thánh Linh đã kêu gọi ra dân được Chọn. Và đó
là Đức Thánh Linh trong thời đại này, thời đại đó, thời đại đó, đó,
đó, đó, đó, tiếp tục lên trên đỉnh, Đức Thánh Linh.
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147 Và giờ đây như trong những cá nhân, những đức tính này
và các thứ, là tri thức và sự tiết độ, được thêm cho đức tin của
chúng ta. Rồi khi Đá Nắp đến, Đức Thánh Linh đổ xi măng kết
Nó lại với nhau. Có phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Đó là lý
do nó rất ngắn ngủi ngày nay.

148 Tôi xem ở đây, tôi có một vài phân đoạn đã được viết xuống
ở đây. Chúng ta hãy xem. Tôi đã có một bức tranh đã được vẽ tại
đây, cho giấcmơ của chị ấy. Thấy không? Anh emkhông thể nhìn
thấy nó được từ chỗ đó.

149 Bây giờ, đến từ Đức Thánh Linh, điều gì đến? Lúc đó Ngài sẽ
ban cho anh em, đức tin siêu nhiên, đức tin thuộc linh, mà ở đây
ở phần dưới cùng. Rồi đức tin thuộc linh đó chỉ công nhận Lời.
Cho dù ai khác nói gì đi nữa, nó chẳng—nó chẳng có ích gì. Điều
đó chỉ biết Lời thôi. Nếungười nào đó nói, “Nhữngngày của phép
lạ đã qua rồi.” Đức tin ấy chỉ biết Lời. Người nào đó nói, “Chẳng
có chuyện như phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.” Đức tin đó
chỉ biết Lời. Đó là đức tin thuộc linh, thực sự, anh em thấy. Đúng
thế. Hiểu không? Nó chỉ biết Lời mà thôi.

150 Thế thì, đó là số một. Số một, đến với anh em, đức tin tinh
thần của anh em ngay tại đây, đến Đức Thánh Linh giáng xuống
vào trong đức tin tinh thần của anh em, tạo nên nó là đức tin
thuộc linh. Rồi đức tin thuộc linh chỉ nhậnbiết Lời bây giờ.

151 Và số hai, ba. Thế thì anh em sẽ có thuộc linh, anh em sẽ
có Đức Thánh Linh, và sẽ ấn chứng tất cả những điều này vào
trong anh em, như Đức Thánh Linh đó bao phủ đây. Từ đức tin
của anh em, lên tới Đức Thánh Linh, ấn chứng anh em vào với
Đấng Christ. Rồi anh em trở nênMột. A-men. (Lấy cái này ra khỏi
tôi; nó nặng cho cánh tay.) Anh em trở nênmột. Xem đó, anh em
và Đấng Christ sống với nhau. “Vào ngày đó các ngươi sẽ biết
rằng Ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta; Ta ở trong các ngươi, và các
ngươi ở trong Ta.” Hiểu không? Lúc ấy đó là một đơn vị đã được
đóng ấn của Chúa Đức Chúa Trời bấy giờ.

152 Và rồi họ được chứng thực và được ban cho địa vị. Khi thời
giờ đó xảy ra, họ trở nên những con trai và những con gái được
chứng thực của Đức Chúa Trời.
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153 Anh em còn nhớ, lật qua trong SáchMa-thi-ơ, chương thứ 17,
câu thứ 1đến câu thứ 5, Chúa Jêsus trênNúiHóaHìnhkhông?

154 Anh em đã nghe Hãy Nghe Ngài. Bài giảng tôi vừa, giảng, ở
đây cách đây khoảng một năm, trở nên rất phổ biến, Hãy Nghe
Ngài. Việc ban cho địa vị làm con, trong Ê-phê-sô 1:5 cũng vậy,
“Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta địa vị làm con.”

155 Đấy, một gia đình, khi một con trai được sinh ra trong gia
đình đó, nó là một con trai lúc đó. Nhưng con trai đó có những
người trợ giáo để nuôi nó lớn. Và nếu con trai đó không bao giờ
trở thành—thành loại con trai đúng đắn, nó không bao giờ trở
thành người thừa kế. Nhưng nếu nó là con trai đúng đắn, và con
trai mà sẽ vâng lời cha mình, rồi con trai đó được nhận làm con,
hay được đặt để đúng vị trí. Nó trở thành người thừa kế những
gì mà người cha đã có.

156 Và đó là những gì mà Đức Chúa Trời đã đang làm trên Núi
Hóa Hình. Khi Ngài cất Con Trai của Chính Ngài, sau khi Ngài đã
được chứng minh là Con Trai có quyền, đấy, và đã chịu đựng tất
cả những cám dỗ, Ngài đã đem Người lên Núi Hóa Hình và đã
phủ bóng Ngài.

157 Anh em biết, trong Cựu Ước, họ lấy một người con trai, mặc
cho anh ta trong bộ đồ đẹp, tử tế, và đặt anh ta ngồi trước công
chúng. Và họ có một buổi lễ ban cho địa vị làm con, hay chúng
ta gọi đó là nhận làm con. Trong Ga-la-ti ở đó, tôi hầu như nghĩ
Phao-lô đề cập đến nó như là sự nhận làm con. Vậy thì, nhưng,
đặt để làm con, những mục sư truyền đạo sẽ hiểu, và những
người đọc Kinh Thánh, thiêng liêng, về việc đặt để làm con này.
Nói cách khác, con làmột con trai khi nó được sinh ra.

158 Đó là chỗ những người Ngũ Tuần của chúng ta đã phạm lỗi
của họ. Đã được sinh ra vào trong gia đình, bởi Đức Thánh Linh,
đúng vậy, nhưng rồi chúng ta phải là kiểu con cái đúng đắn, được
giáo dưỡng bởi Thầy trợ giáo đúng đắn. Hiểu không?

159 Bây giờ, nếu một người, trở lại trong thời đại xưa, nghĩ về
con trai của mình, ông ấy muốn cho nó trở thành một loại con
trai đúng đắn, ông phải có người trợ giáo tốt nhất mà ông có thể
tìm được, thầy dạy tốt nhất, vì ông muốn con trai của ông lớn
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lên giống như cha nó. Hiểu không? Vậy ông kiếm người trợ giáo
cần phải có.

160 Bây giờ, nếumột người trên đất sẽ nghĩ về người trợ giáo giỏi
nhất, thế còn Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta thì sao? Vậy thì,
Ngài không bao giờ có những giám mục, và các hồng y, và linh
mục. Ngài đã có Đức Thánh Linh là Trợ Giáo của chúng ta. Và
Đức Thánh Linh là Giáo Sư của chúng ta. Và Ngài—Ngài ở trong
Hội thánh, và Ngài đem sứ điệp đến cho Cha.

161 Và thế thì điều gì xảy ra nếu như người cha, hoặc, thầy trợ
giáo đến vànói, “Ồ, Cha…”Vậy thì, người sẽ khôngnhậnmột kiểu
trợ giáo nào đó mà muốn có một chiếc lông chim trên mũmình,
anh em biết đấy, một lông chim, chúng ta gọi thế. Nói, “Ồ, nếu ta
nói cho người cha điều gì đó về…Thằng bé đó là kẻ phản loạn, dù
thế nào đi nữa, nhưng nếu ta—nếu ta nói với người cha, người
cha có thể nâng lương cho ta.” Đó không phải là kiểu trợ giáo
đúng.Một kiểungười trợ giáo đúng là thành thực, nói ra sự thật.

162 Và Đức Thánh Linh nói Lẽ thật khi Ngài đến trước Đức Chúa
Trời, với chúng ta. Vâng. Vì vậy Ngài xuất hiện. Anh em nghĩ gì?
Người sẽ xấu hổ ngày hôm nay để nói, “Các con gái của Ngài cắt
tóc ngắn hết rồi, và Ngài bảo họ đừng làm vậy. Các con trai của
Ngài rất có đầu óc tổ chức quá, họ chỉ đơn giản không thể nhìn
thấy được nhau. Đúng thế. Và họ đang chấp nhận điều này cho
điều Này, và điều này cho điều Đó.” Ngài thật xấu hổ thế nào!
Nhưng cách mà Vị Trợ Giáo đó thích đến và bảo, “Ồ, chao ôi!
Con trai đó quả là con trai thực sự. Nó thật giống như Cha vậy.”
Ồ, Ngài thích nói điều đó biết bao! Hiểu không?

Rồi Chaưỡnngực kiêuhãnh, nói, “Đây là con trai của Ta!”

163 Đó là chính xác những gì Đức Chúa Trời đã làm trên Núi Hóa
Hình. Để ý, tại đó đã xuất hiệnMôi-se và Ê-li. Và Phi-e-rơ, rất phấn
khích; sự siêu nhiên được thực hiện. Phi-e-rơ đã xúc động, nói,
“Chúng ta hãy xây ba đền tạm, một cho Ngài, một cho Môi-se, và
một cho Ê-li.”

164 Trong lúc ông đang nói, Đức Chúa Trời đã làm cho ông im
miệng. Ngài bảo, “Đây là Con yêu dấu Ta trong Người đẹp lòng
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Ta mọi đàng. Hãy nghe Người.” Hiểu không? Đức Chúa Trời đặt
chínhNgài trong bối cảnh, và, “Đây là Con của Ta.”
165 Môi-se đại diện cho luật pháp. Những nhà tiên tri đại diện
cho công lý của Ngài. Chúng ta không thể sống bởi luật pháp của
Ngài. Chúng ta không thể sống bởi công lý của Ngài. Tôi không
cầu xin công lý. Tôi muốn sự thương xót, không phải công lý.
Tôi không thể giữ luật pháp của Ngài, và tôi không thể đáp ứng
được công lý của Ngài. Nhưng tôi cần sự thương xót của Ngài.
Và Đức Chúa Trời đã phán luật pháp và công lý đã được đáp ứng
trong Ngài. “Người là Con yêu dấu của Ta. Hãy nghe Người. Đó
là Người. Đó là Người ấy.”
166 Bây giờ, trong Cựu Ước khi con trai đó được nhận làm con,
hay được ban cho địa vị làm con trong gia đình, tên của anh ta
cũng thích hợp như của bố mình trên tấm séc. Vâng, thưa quý
vị. Họ đã không có một…Họ có một cái nhẫn, trong thời của họ,
một—một dấu hiệu, một con dấu. Và họ sẽ…[Anh Branham tạo
nên âm thanh nhổ nước bọt và đụng vào bục giảng—Bt.] Nhổ
trên nó, đặt chỗ nó, đó là một con dấu. Đó đúng là…Anh ta mang
chiếc nhẫn của cha mình, con dấu của cha mình. Và cái đó cũng
có giá trị như cái của cha anh.
167 Bây giờ, khi Đức Chúa Jêsus đã tuân phục, Đức Chúa Jêsus
với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã đặt Ngài đúng vị trí, “Đây
là Người.”
168 Bây giờ, khi một thành viên được sanh ra bởi Đức Thánh
Linh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời và đã chứng minh
có mỹ đức này trong người, để Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy
mỹ đức, tri thức, sự tiết độ, sự kiên nhẫn, sự tử tế anh em, và sự
tin kính, trong người, lúc ấy Đức Chúa Trời đóng ấn cho người,
hay đặt để người. Và, ở đó, đó là khi anh emnhìn thấy những con
trai và những con gái của Đức Chúa Trời.
169 Thế thì, Ê-phê-sô 4:30 nói, “Chớ làm buồn lòng cho Đức
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn
chứng đến Ngày cứu chuộc.” Bây giờ, một vài người trong các
anh em Báp-tít mà muốn tiếp tục trong sự an ninh Đời đời, vậy
thì, nếu anh em sẽ đến được giai đoạn đó, tôi sẽ đứng với anh em.
Nó là sự anninhĐời đời nếu anh em sẽ đến được chỗ đó.
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170 Nhưng chỉ để nói, bất kỳ người nào nói, “Tôi thuộc về giáo hội
Báp-tít. Tôi là người Trưởng Lão. Tôi đã có sự an ninh Đời đời.”
Điều ấy sai trật. Đời sống riêng của anh em chứngminh rằng anh
emđã không cóNó, cho đến khi điềuNày có ở đó.
171 Và Đức Chúa Trời đã ban cho anh em địa vị làm con và đóng
ấn anh em bởi Đức Thánh Linh vào trong Vương quốc của Ngài,
rồi không còn ra khỏi nó nữa. Anh em được an ninh Đời đời. Hãy
tin. “Chớ làm buồn lòng cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời
vì nhờ Ngài tất cả anh em và những đức hạnh tin kính của anh
emđược đóng ấn cho đếnNgày cứu chuộc.”
172 Tôi tin có một Nàng Dâu mà đã được định trước. Tôi tin Đức
Chúa Trời đã phán Ngài sẽ có “một Hội thánh không vết hay
không nhăn.” Tôi tin vào sự định trước, rằng Nàng Dâu được
định trước. Nàng phải có mặt tại Đó. Tôi hy vọng tôi có mặt với
Nàng. Đó, xem đấy, tôi cómặt với Nàng. Vậy thì điều đó tùy thuộc
vào tôi thực hiện sự cứu chuộc của chính mình với Đức Chúa
Trời, cho đếnkhi nhữngđiềunàyđượcĐứcChúaTrời phê chuẩn,
và rồi được ấn chứng vào trong Nước Đức Chúa Trời. Có Đức
Thánh Linh. Có những công tác chân chính của Đức Chúa Trời.
“Nó được đóng ấn cho đếnNgày cứu chuộc.”

Đó là giấcmơ của chị ấy. Tôi nghĩ nó thật đẹp.
173 Bây giờ, cho nên, khi Nàng làm điều đó, khi Hội thánh đó,
hay cá nhân, đến chỗ này, Hội thánh sẽ có mặt Ở Đó. Cho tôi nói
nó thật tốt đẹp để anh em có được điều đó. Hội thánh được định
trước cómặtỞĐó. Tôimuốn cómặt với Nó, nhưng cách duy nhất
tôi sẽ ở với Nó, là trở nên một phần của Nó. Làm thế nào tôi trở
nên một phần của Nó? Bởi đang ở trong Nó. Làm thế nào tôi đi
vào Nó? Bởi một phép báp-têm, bởi một Thánh Linh. Cô-rinh-tô
Nhất 12, “Bởimột Thánh Linh tất cả chúng ta đều chịu phép báp-
têm trongmột Thân.”Một Thân; được báp-têmvào trongNó.
174 Nhưng anh em không thể gắn những thứ nhỏ bé này, nói,
“Tôi đã nói tiếng lạ. Tôi đã có Nó.” Anh em đi ra ngoài đây, và
giận dữ, và chửi thề, và phô diễn. Hiểu không? Đó là đang cắm
lông con công vào một—vào một chim giẻ cùi. Hiểu không? Anh
em không thể làm điều đó. Đời sống của chính anh em chứng
minh rằng nó không phải.
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175 Nhưng khi những điều này đang hoạt động trong anh em,
bởi Đức Chúa Trời, thì anh em được ấn chứng. Rồi không còn có
sự giả tạo nào về nó nữa. Anh em thật sự là chínhmình. Đó là khi
những khải tượng, hoàn hảo, Đức Thánh Linh, những công tác
của Đức Chúa Trời, mọi sự, thì được bày tỏ, bởi vì (tại sao?) anh
em và Đấng Christ trở nên một. Tôi hy vọng anh em hiểu được
điều đó. Anh em và Đấng Christ trở nênmột.
176 Tôi đã có điều gì khác tôi đã viết xuống đây, tôi muốn suy
nghĩ về. Mang chúng ta đến chỗ của Sự sống. Rồi anh em trở
nên…có Sự sống Đời đời.
177 Bây giờ, tôi đã có quyển tự điển Hy Lạp ở đây, Emphatic
Diaglott. Tôi đã nghiên cứu ngày nọ vềmột từ.
178 Bây giờ, trong Giăng 14, hay Giăng 3:16, chúng ta tìm thấy,
một chỗ nói, “có Sự sốngmãi mãi.” Chỗ khác nó nói, “có Sự sống
Đời đời.” Nhưng trong bảnHy Lạp, trong bảnHy Lạp…Trong bản
Hê-bơ-rơ, nó nói, “Sự sống bất tận.” Trong từ ngữ Hy Lạp, có a-i-
n-i-o-a-n.
179 Gần như là “aeon.” Aeon là “một khoảng không gian” mà
không thể, là một số mà không thể đếm được. Nó vượt ra ngoài
giới hạn hàng triệu, hàng tỉ, hàng tỉ tỉ.
180 Nhưng đây là aionios của thời gian, Sự sống Đời đời. Và Anh
ngữ cho chữ đó là Đời đời. Chúng ta biết nó như Đời đời, aionios,
hay “Sự sống bất tận.” Hiểu không? Và nếu anh em đã có Sự sống
bất tận, làm thế nào anh em có thể hư mất được? Anh em đã trở
thànhmột phần của sựĐời đời. Và có duynhấtmột điềuĐời đời.
181 Sa-tan không Đời đời. Không. Nó—nó trở thành Sa-tan. Âm
phủ thì không Đời đời. Âm phủ đã được tạo ra. Nó thì không Đời
đời. Vànhững thân thểnày thì khôngĐời đời. Chúngđược tạo ra.
182 Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đời đời. Nó đã
không hề có một sự khởi đầu, hay Nó không hề có một sự kết
thúc. Và cách duy nhất chúng ta có thể có Sự sống Đời đời, từ
chữ Hy Lạp, Zoe, mà có nghĩa là, “Sự sống riêng của Đức Chúa
Trời,” chúng ta có, chúng ta trở nênmột phần của Đức Chúa Trời
khi chúng ta trở nên những con trai và những con gái của Đức
Chúa Trời, và chúng ta có Sự sống aionios. Vì vậy phần mà sống,
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chúng ta, mà nhận ra Lời này, từ đây đến đó, mà nhận biết, là
Sự sống aionios, “Sự sống bất tận.” Đó là Sự sống của Chính Đức
Chúa Trời ở trong chúng ta. A-men. Chà!
183 Ngày nọ, trên một chuyến đi, tôi đã có một cuộc thảo luận,
với người của Chứng Nhân Giê-hô-va. Vậy thì, không coi thường
niềm tin của bất cứ ai. Chúng ta có nhiều người trở lại đạo đang
ngồi tại đây, từ Chứng Nhân Giê-hô-va. Một trong những ủy viên
trị sự của hội thánh chúng ta đã là Chứng Nhân Giê-hô-va, đã, và
đã được cứu, anh ấy và gia đình của anh. Cha của anh làmột độc
giả; Anh Wood và họ. Tất cả những anh và chị em của anh bây
giờ, về tất cả họ đã đi vào, đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, bởi vì
những khải tượng của Đức Chúa Trời bảo họ những gì họ đã làm.
Và những gì họ…Hiểu không? Điều đó đã làm ra nó.
184 Bây giờ, nhưng ở đây, Chứng Nhân Giê-hô-va trong sách của
họ, nó nói rằng hơi thở mà anh em thở là linh hồn. Vậy thì, điều
đó không thể đúng được. Hơi thở mà anh em thở không phải là
linh hồn. Nếu là thế, anh—anh em có lần anh em làmột loại linh
hồn, lần kế tiếp anh em là một ai đó khác, đã hà hơi thở cho linh
hồn đó. Hãy nhìn nơi anh em sẽ cómặt. Vậy thì, hơi thở là gió, và
gió là những gì anh em thở trongmũi củamình.
185 Bây giờ, họ trích trở lại câu Kinh Thánh, “Và Đức Chúa Trời
hà Hơi thở vào lỗ mũi người, và người trở nên một linh hồn
sống.” Bây giờ, tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Nếu anh ta là con
người, loại hơi thở gì anh ta đang thở trước khi Đức Chúa Trời đã
hà Hơi thở Sự sống của Ngài vào trong anh ta? Hiểu không? Loại
hơi thở gì? Anh ta là một người đang thở, đang sống. Ồ, lúc đó,
nếu là như thế, thìmỗi loài vật làmột loài sanh linh, vì chúng thở
linh hồn con người, và linh hồn của chúng ta, và tất cả với nhau.
Thế thì Chúa Jêsus sẽ không phải chết. Của sinh tế sẽ là đủ. Hiểu
không?Vì vậy, thưa anh em, sự tranh cãi không chịu được.
186 Nhưng điềumà Đức Chúa Trời đã thực hiện, Ngài hà Hơi thở
Sự sống Đời đời, a-men, rồi người trở thành một loài sanh linh,
một linh hồnmà không thể chết được. Bây giờ hãy quan sát nào.
Chúng ta sẽ để chìm mật ong, lên đến khuỷu tay các bạn. Để ý.
“HàHơi thở của Sự sốngĐời đời vào trong lỗmũi người, và người
trở nên một linh hồn Đời đời.” Bởi vì, Đức Chúa Trời đã hà hơi
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thở, không phải những gì tự nhiên đã làm, nhưng những gì Đức
Chúa Trời đã làm, hà Hơi thở của Sự sống vào lỗ mũi của người,
và người trở nênmột linh hồn sống.

Thế thì anh em nói với tôi, “Anh Branham, A-đam đã
chết rồi.”

187 Nhưng hãy nhớ, trước khi A-đam chết, người đã cómột chiên
con cứu chuộc cho mình. Halêlugia! “Những kẻ mà Ngài đã biết
trước, thì Ngài đã gọi.” Ngài đã có một chiên con để cứu chuộc
họ. Nó đã là một hình bóng. A-đam đã sa ngã. Lúc đó chiên con
được sắm sẵn cho A-đam, vì trong lỗ mũi của ông đã có Hơi thở
của Đức Chúa Trời Đời đời, và ông trở nên một linh hồn sống.
Ông là con trai của Đức Chúa Trời.

188 Không phải là hơi thở của ông, như từ vựng châu Phi. Tôi
không biết từ Hy Lạp cho chữ đó là gì, ngay lúc nầy. Nhưng từ
vựng châu Phi, họ gọi là amoyah, mà có nghĩa là, “ngọn gió; một
quyền lực vô hình.” Các loài vật thở lực amoyah. Các tội nhân
thở amoyah.

189 Thế thì tại sao chúng ta tranh chiến cho Sự sống Đời đời, nếu
đó là linh hồn Đời đời đã được thở vào trong chúng ta bằng hơi
thở? Tại sao chúng ta tranh đấu cho Sự sống Đời đời? Nó phản
tác dụng, thưa anh em. Hiểu không? Nó—nó—nó thật sự không
thể làm được điều đó.

190 Nhưng, Đức Chúa Trời, đặc biệt trên A-đam, đã hà Hơi thở
của Sự sống Đời đời, và ông đã trở nên một người Đời đời với
Đức Chúa Trời. Ông có quyền phép giống Đức Chúa Trời. Ông là
thần nghiệp dư. Ông là thần của trái đất; không phải là Đức Chúa
Trời của Thiên đàng, bấy giờ. Thần của trái đất!

191 Và ngày nào đó các con trai của Đức Chúa Trời sẽ lại trở
nên các thần. Chúa Jêsus đã phán vậy. “Trong luật pháp của
các ngươi há chẳng chép rằng, ‘Các ngươi là các thần’? Thế thì
nếu các ngươi có thể gọi những kẻ được Ngài đã gọi là các thần,
những kẻ mà Đức Chúa Trời đã thăm viếng, thì cớ sao các ngươi
lên án Ta, nói, khi Ta nói Ta là Con Đức Chúa Trời?” Hiểu không?
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào điều gì đó sâu sắc. Bây giờ hãy xem
điều này khi chúng ta đi tới điều đó.
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192 Bây giờ, họ đây này. Ông là con trai của Đức Chúa Trời bây
giờ, nhưng ông phạm sai lầm. Ông biết mình đang làm điều sai
trật. Bây giờ nên nhớ, A-đam đã không bị lừa dối. Kinh Thánh đã
nói như vậy. Ti-mô-thê Nhất 3. “Không phải A-đam bị dỗ dành,
bèn là người đàn bà đã bị dỗ dành, mà sa vào tội lỗi.” A-đam đã
bước đi với Ê-va, vì đó là vợ ông.

193 Cũng giống như vậy với Đấng Christ, đã không bị Sa-tan
phỉnh dỗ, nhưng đã bước đi vào trong sự chết với Nàng Dâu.
Ngài đã đi để ở với Nàng Dâu, hầu cho Ngài có thể cứu chuộc
Hội thánh.

194 A-đam biết mình sai trật, vì vậy ông chỉ bước ra với Ê-va.
Hiểu không? Nhưng có một chiên con đã được sắm sẵn cho họ,
rằng họ đã được cứu chuộc.

195 Và những chiên con này, ngày nay, mà đã được biết trước bởi
Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã kêu gọi, có một Đấng Cứu
Chuộc. “Không người nào có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không
kéo người đến. Và tất cả những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với
Ta.” Đúng không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vì vậy có một
Chiên Con được sắm sẵn, từ khi sáng thế, nơi tên của họ được ghi
trong Sách Sự Sống của Chiên Con. Một Chiên Con được sắm sẵn,
để tạo nên con đường ân điển cho mỗi người trong họ đi vào sự
sống lại, một Chiên Con được sắm sẵn; chiên con của A-đam, bây
giờ lưu ý, nhưA-đamđã cómột chiên con sắm sẵn.

196 Bây giờ, đó là Hội thánh ngày nay. Tôi không có ý nói giáo—
giáo hội. Anh em biết điều gì không?

197 Tôi không nói điều này để báng bổ, và tôi không có ý nói để
làm tổn thương tình cảm của bất cứ ai. Tôi không phải cómặt tại
đây để làm chuyện đó, như tôi đã tựmình đã giải thích rồi. Tôi có
mặt tại đây để giúpđỡ, nhưngnhững gì tôi đang cố gắng làm…

198 Anh em biết điều gì không? Thực ra, những giáo hội này
không phải là những hội thánh. Chỉ có một Hội thánh. Những
giáo hội này là những nơi hội họp. Hiểu không? Chúng là những
nhà hội họp. Tôi không có điều gì…Nó thì được thôi. Nhưng tôi—
tôi muốn chứng minh điều đó với anh em, trong một vài phút,
rằng chúng chỉ là những nhà hội họp. Anh em thuộc về nhà hội



38 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

họp Giám Lý, với nhà hội họp Trưởng Lão, hay với nhà hội họp
Ngũ Tuần, cứ như thế. Vâng, ừm-ừm. Những nhà hội họp! Hiểu
không? Anh em không thể…Hiểu không? Những nhà thờ thật ra
là những nhà hội họp nơimà những người có cùng ý tưởng giống
nhau về tụ họp với nhau.

199 Nhưng Hội thánh là Một. Và anh chị em không thể gia nhập
Hội thánh. Anh chị em được sinh ra trong Nó. Và khi anh chị em
được sinh ra trongNó, anh chị em làmột thànhphần củaNó.

200 Thật giống như gia đình của tôi. Tôi đã ở trong gia đình
Branham được nămmươi ba năm. Họ đã không bao giờ yêu cầu
tôi gia nhập gia đình. Tại sao? Tôi không phải gia nhập gia đình.
Tôi được sinh ra là một Branham.

201 Và anh chị em được sinh ra trong Hội thánh. Vậy thì, những
giáo hội khác nầy là những nơi hội họp. Anh chị em đã có bao
giờ nghĩ về điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vâng,
thưa quý vị.

202 Một ngày nọ tôi đang cắt cỏ, và tôi đang suy nghĩ về, ồ, “Giáo
hội Công giáo lớn thánh thiện,” người ta gọi nó như thế. Tôi đang
đi dọc theo như thế, đang cắt cỏ.

203 Và Điều gì đó đã làm tôi dừng lại, thật kiên quyết, phán,
“Đừng có gọi điều đó như Thế.” Tôi nhìn xung quanh. Tôi bắt
đầu cắt cỏ tiếp tục. Một lần nữaNó ngăn tôi lại, bảo, “Đừng có gọi
chúng như Thế.” Phán, “Chúng là nơi hội họp, giống như những
chỗ khác. Chúng không phải là Hội thánh. Chỉ cómộtHội thánh.”
Hiểu không? Họ là những thành viên củamột nhà hội họp, vì các
bạn có thể gia nhập một nhà hội họp. Nhưng các bạn không thể
gia nhập Hội thánh. Hội Thánh, anh chị em được sanh ra trong
Nó. Anh chị em trở nên thành viên của Nó bởi sự Sanh ra mới,
rồi một thành viên của Gia đình, một anh em hay một chị em ở
trong Nó.

204 Bây giờ để cho tôi chỉ đọc cho anh em từ trong tự điển
Emphatic Diaglott ở đây, điều gì đó, của Khải Huyền 17:3, và
Khải Huyền của Emphatic Diaglott ở đây. Và chỉ quan sát điều
này, cách đọc điều này, và cách mà—cách mà nó thật sự được so
sánh đẹp đẽ như thế nào với điều đó. Khải Huyền 16, 17. Được
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rồi. Bây giờ chúng ta hãy đọc ở đây chỉ trong một phút. Hãy lắng
nghe điều này, thật kỹ, Khải Huyền 17:3.

Và một trong BẢY Thiên sứ KIA cầm…BẢY Bát ấy đến gần
mà nói với tôi,…

205 Tôi đang đọc cho anh em, từ trong tự điểnLexicon. “Có…”

…“Lại đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy SỰ PHÁN XÉT về CON

ĐẠI DÂM PHỤ ĐÓ, người mà ngồi trên Nhiều Dòng Nước;

206 Và tất cả chúng ta đều biết đó là Va-ti-căng. Ở đây chúng ta có
tờKháchMời Chúa Nhật Của Chúng Ta trong đó, từ giáo hội Công
giáo, cho chúng ta biết thật chính xác nó là gì. Thấy không?

207 Và câu trả lời này cho nó, nói, “Song hãy đợi một chút.”
Nói, “Có tất cả những loại tên,” nói, “sẽ tạo nên sáu trăm sáu
mươi sáu.”

Tôi nói, “Song hãy đợi một chút.”

Nói, “Tên ngươi có thể tạo thành sáu trăm…”

208 “Nhưng,” tôi nói, “tôi không ngồi trên bảy ngọn đồi, cai trị
thế gian, mặc dầu, ngài thấy đó.” Ừ-m! Thấy không? Đúng vậy.
Thấy không?

209 [Anh Branham đọc Khải Huyền 17:1 từ trong tự điển
Emphatic Diaglott—Bt.]

…chỉ cho ngươi SỰ PHÁN XÉT về CON ĐẠI DÂM PHỤ ĐÓ,mà ngồi
trên Nhiều Dòng Nước;

210 Các dòng nước, Khải Huyền 17:15, là “đám đông và vô số các
dân.” Thấy không?

với CÁC VUA của TRÁI ĐẤT đã phạm các tội tà dâm, và DÂN

SỰ trong THẾ GIAN đã say sưa vì RƯỢU của sự… SỰ TÀ DÂM của
nó.

211 Bây giờ điều gì?

Và tôi được Thánh Linh cảm hóa, Ngài đem tôi, vàomột
Đồng vắng;…

212 Bây giờ Emphatic Diaglott. Thấy không?
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…và tôi thấy một người Đàn Bà ngồi trên lưng một con
Thú sắcmàu đỏ sẫm, mình mang đầy những Danh Phạm
Thánh,…

213 Bây giờ, trong bản King James, nói, “đầy những tên của sự
phạm thượng.” Chờ một lát, và tôi sẽ kiếm nó ở đây, một phút
thôi. KhảiHuyền, chương thứ 3. Được rồi, đây này. Được rồi. Khải
Huyền, tôi muốn nói chương 17, không phải 7; 17, nào hãy nghe
ở câu thứ 3.

Và tôi được Thánh Linh cảm hóa người đem tôi vào
trong đồng vắng: và tôi thấymột người đàn bà đang ngồi
trên lưngmột con thú sắc đỏ sậm, mìnhmang đầy những
tên sự phạm thượng,…

214 Đó là cách tiếng Anh đưa ra điều đó. Nhưng nguyên ngữ Hi
Lạp của TheDiaglott đọc nó giống như thế nầy, trongKhảiHuyền
17:3. Hãy lắng nghe.

Vàngười đã dẫn đường tôi, trong ThánhLinh, vào trong
một Đồng vắng; và tôi thấy một người Đàn Bà đang ngồi
trên lưng một con Thú—con Thú sắc màu đỏ sậm, mình
mang đầy những Danh Phạm Thánh,…

215 Có nhiều khác nhau, từ “những tên của sự phạm thượng” tới
“nhữngdanhphạm thánh.”Đó là gì? Và chúng ta…Vậy thì, nó là:

…MẸ CỦA NHỮNG GÁI ĐIẾM…
216 Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng nó là gì? [Người nào
đó nói, “Giáo hội Công giáo Rô-ma.”—Bt.] Anh em không phải
là…Ồ, đúng thế, điều đó sẽ lấy giáo hội Công giáo Rô-ma. Nhưng
nó thì “mang đầy những danh phạm thánh,” Giám Lý, Báp-tít,
Trưởng Lão, Lutheran, tất cả họ tự xưng là, “các hội thánh của
Đức Chúa Trời.” Những danh phạm thánh! Nhiều sự khác nhau
giữa “các tên của sự phạm thượng” và “các danh phạm thánh.”
Tự xưng họ là, “Hội thánh của Đức Chúa Trời,” và chính họ đại
diện trước thế gian; và các bữa tiệc đánh bài, và nhậu nhẹt, và
phô diễn, và các món súp đêm khuya, và mọi thứ khác, và tất cả
các thứ ấy.
217 Chỉ có một Hội thánh duy nhất. Anh em được sinh ra trong
Nó. Anh em không đi vào Đó cho đến khi anh em được rửa
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sạch trong Huyết của Chiên Con và được ấn chứng bằng Đức
Thánh Linh.

218 Thật khác biệt giữa “các tên của sự phạm thượng” và “các
danh phạm thánh.” Hiểu điều đó không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

219 Tôi hiểu được điều đó sáng nay khi tôi đang đọc ở đây, sự…
Giáng xuống, Điều gì đó cứ bảo tôi, “Hãy đi vào phòng ngươi. Lấy
quyển Diaglott.”

220 Ồ, chỉ là sự vâng lời. Chỉ thế thôi. Đã bước vào. Và tôi mở
ra Khải Huyền 17. Tôi nghĩ, “Tại sao Ngài muốn con đọc điều
nầy để làm gì?” Tôi đã bắt đầu đọc. [Anh Branham bật ngón tay
mình—Bt.] Ngay lúc ấy tôi đụng phải điều đó, “Nó đấy.” Tôi lấy
cây viết chì và viết nó xuống. Tôi nói, “Nó đấy.”

221 Giờ đây, họ đang hò hét về chuyện tôi chống lại các tổ chức.
Ấy là các tên phạm thượng đó, mà tự xưng họ là, “các hội thánh
của Đức Chúa Trời, và các hội thánh của Đấng Christ, và các hội
thánh Giám Lý, và các hội thánh.” Nó là những nhà hội họp,
không phải các hội thánh.

222 MộtHội thánh, đó là Hội thánh của Đức Chúa Jêsus Christ. Và
Nó là gì? Thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Jêsus Christ đang
hoạt động trên đất, đã tạo nên một thành viên của bất cứ hội
chúng nào trong những hội chúng này, mà sẽ là một chi thể của
Thân thể Đấng Christ. Anh emphải được sinh ra trongNó, không
phải đã gia nhập vào Nó.

223 Và gia nhập vào nó, là các danh phạm thánh, người đàn bà
này. Người đàn bà này, quyền lực của nó!

224 Và anh em thấy ngay bây giờ nơimà họ sắp đem tất cả những
người có những ý tưởng lập dị về tôn giáo, và gởi họ đến Alaska.
Anh em đã nhìn thấy điều ấy. Tất cả những niềm tin lập dị của
chúng ta.

225 Và đó là gì? Hội đồng, Hội đồng Giáo hội Thế giới và Công
giáo có sự to lớn của họ đang diễn ra tại Va-ti-căng bây giờ, trên
đó, tới nơi mà họ đang cố gắng. Và tất cả những giám mục này,
và vân vân, họ đang cố gắng đi đếnmột thỏa thuận, để chống lại
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chủ nghĩa cộng sản. Thế giới đang chống lại chủ nghĩa cộng sản,
và chỉ đang gia nhập với đạo Công giáo.
226 Nó cũng giống như hiện có ngày hôm nay vậy. Chúng ta ở
đây này, như tôi đã nói. Chúng ta sẽ…Chúng ta gần như bị phá
sản. Chúng ta đang vaymượn, xài tiền lúc này, trên những khoản
thuếmà sẽ được trả trongmười bốn năm tới. Đó là cách chúng ta
hành động. Ai nắm giữ tiền của thế giới? Giáo hội Công giáo. Nó
sẽ được cho hiệp chủng quốc Hoa Kỳ mượn như thế nào? Để giữ
các công ty rượu whisky và thuốc lá này và các thứ. Chắc chắn,
họ sẽ mượn nó từ chúng. Khi họ làm như vậy, họ bán những
quyền trưởng nam của họ, ngay ra, cho giáo hội Công giáo Rô-
ma. Chúng ta củng cố. Hãy xem điều này, thật rõ ràng, rõ ràng
hơn là đang đọc báo. Nó đây nầy. Hiểu không?
227 Họ là Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, và vân vân, tự xưng họ
là, “Hội thánh của Đức Chúa Trời.” Công giáo và tất cả các thứ
đó là quyền lực con thú nầymang đầy những danh phạm thánh.
Tự xưng quý vị, “Tôi là…” Tôi đã nói…
228 Cách đây không lâu, tôi đi đến bệnh viện ở đây, định cầu
nguyện cho một người. Tôi nói, “Chúng ta sẽ…” Đó là mẹ tôi. Tôi
nói, “Chúng ta sẽ cầu nguyện chomẹ.”

Và quý bà đó bảo, “Kéo tấmmàn đó lại.”

Tôi nói, “Bà không phải là tín đồĐấng Christ sao?”

Bà ta nói, “Chúng tôi là những tín đồ GiámLý.”
229 Tôi nói, “Cám ơn bà. Tôi nghĩ có lẽ bà là một tín đồ.” Tôi chỉ
kéo lại tấm màn quanh tôi. Hiểu không? Vậy, nếu anh chị em
khôngphải là tín đồĐấngChrist, điều đókháchẳn.Hiểu không?
230 Nhưng, “Chúng tôi là những người Giám Lý,” đó là sự phạm
thánh. Con thú, các giáo hội, gọi là các giáo hội, họ không phải
là các hội thánh. Hãy để cho tôi tin chắc điều đó được ghi âm.
Vâng. Họ không phải là các hội thánh. Họ là những nhà hội họp.
Người ta gia nhập vào chúng.
231 Nhưng anh chị em không thể gia nhập Hội thánh của Đức
Chúa Trời hằng sống. Anh chị em được sinh vào trong Nó, bởi
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Và khi anh chị em được
báp-têm bằng Đức Thánh Linh, nhữngmỹ đức này được đóng ấn
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trong anh chị em, bởi Đức Thánh Linh, và do đó, “Ai sinh bởi Đức
ChúaTrời thì khôngphạm tội.” “Không thể.” Thếđấy. Ồ, chao ôi!

Chúng ta thật sự có thể trò chuyện suốt ngày, có thể không?

232 Hội thánh là Thân thểmầunhiệm củaĐấng Christ, được sinh
bởi Hơi thở của Đức Chúa Trời. Ồoo! Anh chị em đã hiểu được
điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Hội Thánh của
Đức Chúa Trời được sinh bởi Hơi thở của Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời đã hà Hơi thở vào trong những lỗ mũi, của A-đam,
một cách thiêng liêng, và người trở thành một linh hồn sống.
Anh chị em có biết những người ngũ tuần, hay Hội thánh ngũ
tuần thực sự, được sinh ra bởi Hơi thở của Đức Chúa Trời không?
[“A-men.”]

233 Xin để tôi đọc cho anh em điều gì đó, chỉ một phút về đề tài
đó. Để tôi xem, chỉmột phút. Tôi tin, Tin lànhGiăng, chỗmà tôi sẽ
nói đến. Chúng ta sẽ tìm thấy có phải là Hội thánh của Đức Chúa
Trời, hay không. Tin lành Giăng, chúng ta hãy xem, tôi tin đó là
khoảng chương 16, 19; 20. Được rồi. Ở đây tôi tin chúng ta sẽ có
câu đó, ngay tại đây. Được rồi. Để tôi đọc cho anh em, và xem có
phải Hội thánh được sinh ra bởi Hơi thở của Đức Chúa Trời, hay
không, giống nhưA-đamđã có vào thuởbanđầu.Hãy xem.

Và buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần
lễ, khi những cánh cửa và nơi các môn đồ được nhóm lại
đều đóng lại vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đã đến và
đứng chính giữa họ, mà phán với họ rằng, Bình an cho
các ngươi.

VàkhiNgài đã phán vậy, Ngàiđã giơ…tayNgài và sườn
Ngài cho họ xem. Chỗ mà. …Các môn đồ vừa thấy Chúa,
thì họ đầy sự vui mừng. Và Đức Chúa Jêsus…

Và rồi Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng, Bình an
cho các ngươi: như Cha Ta đã sai Ta thể nào,…Ta cũng
sai các ngươi thể ấy.

234 Hãy xem. Cha đã sai Ngài đã đi vào trongNgài. Và Chúa Jêsus,
khi Ngài saimộtmôn đồ đi, Ngài đi vào trong người đó. Cùngmột
Đấng đã sai đi; Đức Chúa Trời.
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Và khi Ngài đã phán điều này rồi, thì Ngài hà hơi trên
họ, và nói rằng…Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh:

235 Hội thánh, được sanh ra bởi Hơi thở của Đức Chúa Trời! Khi
hình tượng nầy đã hun đúc chính nó lên ở đó, trong tình trạng
ấy, Hơi thở của Đức Chúa Trời hà trên họ, “Hãy nhận lãnh Đức
Thánh Linh,” thì anh em là con trai của Đức Chúa Trời. Anh em
có thể tham gia bất kỳ điều gì anh emmuốn, nhưng anh emđược
sinh ra trongHội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, được sanh
ra bởi Hơi thở của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hà hơi thở trên
họ, và phán, “Các ngươi hãy nhận lãnh,” phù, “Đức Thánh Linh.”
Ồ, chao ôi! Thế đấy.

236 Không phải, “Hãy đến và gia nhập, ghi tên mình vào đó.” Và
với món súp ăn tối của anh em và tất cả đi cùng với điều đó, anh
em gia nhập một nơi hội họp. Anh em có thể gia nhập một nhà
hội họp Giám Lý, nhà hội họp Báp-tít, nhà hội họp Trưởng Lão,
nhà hội họp Công giáo, hay một nhà hội họp Ngũ Tuần, bất kỳ
điều gì mà anh em muốn gia nhập, nhưng anh em đang tham
gia một nơi hội họp.

237 Song khi anh em trở thành một con cái của Đức Chúa Trời,
anh em được sinh ra bởi Hơi thở của Đức Chúa Trời. A-men. Tốt
hơn nên đểmặc nó, ngay ở đó lúc nầy. Được rồi.

238 Sự Sống của Đức Chúa Trời lúc ấy cũng ở trong anh em, Chúa
Jêsus phán. Chờ một chút. Chúa Jêsus phán, “Ta là Gốc Nho. Các
ngươi là nhánh.”

239 Bây giờ hãy quan sát. Họ làm om sòm với Chúa Jêsus về
chuyện gì? Họ làm om sòm với Chúa Jêsus, bởi vì Ngài là một
Người làm cho chính Mình là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ. Hiểu không? Và Ngài
đã phán bảo họ. Ngài phán, “Và đừng nhìn vào Ta. Không phải là
Ta. Đó là Cha Ta, vàNgài ngự trong Ta.” Ồ! Hiểu không?

240 Vậy thì, họ đang ngắm nhìn thân thể nhỏ bé mà được Ma-
ri sinh ra đó. Hiểu không? Đó không phải là Đức Chúa Trời.
Đó là Con của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã ở trong
Thân thể đó. Đó là Đức Chúa Trời. Ngài phán, “Nếu Ta không làm
những công việc của Cha Ta, thì hãy định tội Ta. Nhưng ai trong
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các ngươi có thể định tội Ta về tội lỗi, sự vô tín về Lời? Có Lời
nào Đức Chúa Trời đã phán mà không được ứng nghiệm trong
Ta không?” Tội lỗi là sự không tin. “Ai trong các ngươi cáo buộc
Ta về tội lỗi?” Tội lỗi là sự không tin. “Hãy tỏ cho Ta thấy. Nếu Ta
không làm những công việc của Cha Ta, thì đừng tin Ta. Nhưng
nếu Ta làm các công việc của Cha Ta…Dầu các ngươi không thể
tin Ta, hãy tin những công việc mà Ta làm, vì chúng làm chứng
vậy.” Nói cách khác, “Cha ở trong Ta, đang làm chứng về chính
Ngài.” Vì, “Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, đang cầu thay
cho thế gian lại với chính Ngài.” Anh chị em hiểu được điều đó
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

241 Ồ, bây giờ, cùng Sự sống mà ở trong Gốc Nho cũng ở trong
nhánh. Anh em sẽ gia nhập vào Đó bằng cách nào? Không
thể được.

242 Cách đây không lâu tôi đã thấy một cây, trong sân của Anh
Sharrit tại Arizona, có đến chín loại quả cam lai quýt khác nhau
trên nó. Nó là gì? Nó là một—nó là một cây cam, một cây cam
chiết. Nhưng nó có một—nó có một—một nhánh chanh, quýt,
bưởi lai, và bưởi. Nó có tất cả các loại. Tôi đứng, nhìn vào cây đó.
Và tôi nói, “Anh Sharrit, anh muốn nói với tôi rằng cây đó là một
cây cam phải không?”

Anh đáp, “Chắc chắn.”

243 Và tôi nói, “Ồ, cách nào? Làm cách nào được?” Tôi tiếp, “Tôi
thấymột quả bưởi ở đây, vàmột quả quýt ở đây, bưởi lai ở đây, và
một quả chanh ở đây, và tất cả những loại quả khác này. Chúng
mọc như thế nào?”

Anh nói, “Ồ, anh thấy đó, chúng được tháp vào.”

244 “Ồ!” Tôi nói, “Ồ, tôi muốn hỏi anh đôi điều. Bây giờ, anh hái
quả bưởi và chanh này đi. Vậy thì, năm đến, nó sẽ là gì? Nó sẽ
sanh ra lúc ấy với một quả cam ra từ đó.”

“Ồ, không.”Nói, “Nó sẽmọc ra chanh trênđó.Hiểu không?”

“Ồ,” tôi nói, “cảm ơn anh.” Hiểu không?

Anh em không thể làm điều đó. Anh em không thể gia
nhập vào.
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245 “Nhưng,” anh ta nói, “mỗi lầnmà cây đó già thêmmột tuổi và
đâm ra một nhánh mới, nó sanh ra những quả cam, nếu chính
gốc nho đâm nhánh ra.”

246 Và những gì mà chúng ta đã cố gắng làm là được gia nhập
làm những thành viên vào trong Ngài, và chúng ta sống dưới
danh nghĩa Cơ-đốc giáo. Bởi vì, chúng ta là, như trong một cách
nói thông thường nói chúng ta là trái lai cam quýt, Hội thánh Cơ-
đốc giáo.

247 Nhưng khi Chính Gốc Nho đâm ra một nhánh nho, nó sẽ
giống như Nhánh Nho đầu tiên mà Nó sanh ra. Nếu Nhánh Nho
đầu tiên Nó sanh ra, họ đã chép Sách Công Vụ sau Nó; nếu Nó
từng sanh ra nhánh khác, Nó sẽ viết một sách các công vụ sau
Nó. Đúng.

248 Vì vậy, anh em chỉ đang gia nhập những nhà hội họp. Nhưng
khi anh emđược sanh ra từ GốcNho…Anh em có bông trái. Đúng
vậy. Anh em có bông trái, nhưng anh em làm gì với nó? “Anh em
có bề ngoài tin kính, và chối bỏ quyền phép đó.” Anh em chối bỏ
những dấu hiệu. Anh em chối bỏ những phép lạ. Anh em chối bỏ
Đức Thánh Linh. Anh em chối bỏ việc nói tiếng lạ. Anh em chối
bỏ những khải tượng. Anh em chối bỏ những lời tiên tri. Anh em
chối bỏ sự chữa lành. Và, tuy nhiên, “Tự xưngmột cái tên.” Thảo
nào Đức Thánh Linh đã phán, “Một quyền lực, của một nhóm
của những người, đầy dẫy những tên phạm thánh, chắc chắn, tự
xưng họ là, ‘những Cơ-đốc nhân.’” “Có bề ngoài giữ sự tin kính,
nhưng chối bỏquyềnphép của sự tin kínhđó.Hãy lánhxanhững
kẻ thể ấy, vì đây là loại người mà quyến dụ những người đàn bà
khờ dại bị nhiều tình dục xui khiến.”

249 Tất cả các loại của tổ chức! Giáo hội đang bao bọc rất nhiều,
với loại này của xã hội, và loại kia của xã hội. Còn về xã hội của
Đức Chúa Jêsus Christ thì thế nào? Hiểu không? Chúng ta có tất
cả những thứ khác này, và chúng ta làm hội thánh trĩu nặng
xuống. Vậy thì anh em thấy đó.

Anh chị emkhôngbao giờ có thể gia nhậpmộtHội thánh.

250 Anh chị em gia nhậpmột nhà hội họp. Anh em là thành viên
của một nhà hội họp, của một nhóm người, giống như là chỗ
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hội họp. “Chúng tôi tin vào điều này. Chúng tôi có những trật tự
của chúng tôi. Chúng tôi có bí mật của chúng tôi, và đại loại như
vậy.” Anh chị em làm giống thế, anh chị em chỉ tham gia cái gọi
là giáo hội.

251 Nhưng anh chị emkhông thể gia nhậpHội thánh. Anh chị em
tham gia một nhà hội họp của những thành viên, nhưng không
phải là một Hội thánh, vì anh chị em được sanh ra trong Hội
thánh đó và Chính Gốc Nho.

252 Bây giờ hãy đợi một phút. Hãy xem. Tôi sẽ kết thúc, sau
một lát. Lưu ý. Xin lỗi. Tôi—tôi đã không có ý nói thế. Hãy xem.
Hãy nhìn.

253 Nếu Đức Chúa Trời đã tôi luyện Nàng Dâu nầy cùng với
Thánh Linh đó, rồi Nó tôi luyện cá nhân đó cùng với Thánh Linh
đó, đấy, rồi anh chị em được sanh ra vào trong Vương quốc đó.
Và rồi chính Sự Sống mà đã ở trong Hội thánh này, thì ở trong
Hội thánh đó, và Đó, Đó, Đó, Đó. Và chính Sự sống mà đã ở trong
vỏ, Gốc Nho, Chúa Jêsus, thì ở trong chi thể mà Ngài đã sanh
ra. Vinh quang thay! “Với những việc mà giống như Ta làm, các
công việc mà Ta làm, các ngươi cũng sẽ làm.” Có chi thể thật của
Thân thể Đấng Christ, không có loại tên nào được gắn trên Nó.
Chínhnhững công việc của cá nhân đó chứngminhngười đó đến
từ đâu. Sự Sống người ấy làm chứng người là gì.

254 “Anh là thành viên gì? Anh thuộc về thân thể nào?” Thân Thể
của Đấng Christ. “Ồ, anh đã gia nhập Nó ở đâu?” Tôi không gia
nhập. Tôi đã được sinh ra trong Nó. Hiểu không? Tôi được sanh
ra trong Nó.

255 Anh em không phải nói cho họ biết. Họ biết những gì đã xảy
ra. “Các ngươi, làm thế nào các ngươi có thể thắp một ngọn đèn
màđểdưới cái thùng?”Ngài phán.Hiểu không?Không, không.

256 Khi anh em được sinh trong Vương quốc đó của Đức Chúa
Trời, thì Sự Sống, chính Sự Sống mà đã có trong Chúa Jêsus. Rồi
anh em quan tâm về những linh hồn. Khi đó anh em không
phải van xin người ta, đến với bàn thờ. Anh em không phải
van xin người nào đó, đến tìm kiếm với những người có mặt
tại bàn thờ. Vâng. Những—những—những—những điều đó chỉ
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tuôn trào một cách tự động, vì Nó đã được ấn chứng trong anh
em. Anh em làmột đơn vị của Đức Chúa Trời. Anh emđược đóng
ấn bằng Đức Thánh Linh.

Bây giờ anh embiết “Đức ThánhLinh” nghĩa là gì không?
257 Nó không có nghĩa, “Tôi nhảy lên và la hét. Tôi có một cảm
giác lạ.” Chúng thì được thôi. Tôi đã nhảy lên và la hét, và đã có
cảm xúc lạ. “Tôi đã nói những tiếng lạ.” Tôi tin Đức Thánh Linh
nói tiếng lạ. Chắc chắn. “Tôi đã thông giải.” Vâng, thưa quý vị.
Tôi, cũng tin điều đó. Nhưng đó không phải Nó. Đó không phải
là những gìmà tôi đang nói về. Có thể có chỗ rò rỉ ở nơi nào đó tại
đây. Có thể có chỗ rò rỉở đây, trong sự kiênnhẫn của anh em.
258 Để cho người nào đó vả vào một bên, mặt mình, anh em có
chìa ra bên kia không? Nhưng anh em nói, “Kẻ giả hình dơ dáy
đó!” Thế thì có chỗ rò rỉ, nơi nào đó, tuôn lên. Tốt hơn là chúng
ta nên để mặc điều đó như thế. Được rồi. Nhưng anh em biết tôi
có ý nói gì.
259 Khi anh em được ấn chứng vào trong Thân thể của Đấng
Christ, lúc đó anh em được đầy dẫy Thánh Linh, và anh em là
con của Đức Chúa Trời.
260 Ồ, tôi mong tôi chỉ có khoảng mười phút, để đọc điều gì đó ở
đây. [Hội chúng nói, “Cứ tiếp tục. Đọc đi, thưa anh.”—Bt.] Nhưng
anh chị em có chịu nghe tôi mười phút nữa không? [“Vâng.”] Tôi
muốnđọc điều gì đó, chỉmột ít thôi. Bây giờ,một cách trung thực,
chẳng có lâu đâu. Tôi sẽ thật sự bảo đảm cho anh em, đấy, nếu
chúng ta sẽ chỉ đọc điều này chỉ trong một vài phút. Thật quá tốt
để nó đọc. Tôi thật sự có đôi điều ở đây, vừa đến trong trí tôi, mà
tôi muốn nói.
261 Chúng ta hãy lật ra Tin lành Giăng, chương thứ 3, nói về Sự
sống Đời đời. Chúng ta hãy tìm ra Nó nói gì ở đây về vấn đề Sự
sống Đời đời này, Sự Sống của Đức Chúa Trời. Bây giờ, nào hãy
xem ở đây.

Có một người trong vòng người Pha-ri-si, tên là Ni-cô-
đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa:

Ban đêm do đó người này đến cùng Đức Chúa Jêsus,
mà nói với Ngài rằng, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy
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là Giáo Sư từ Đức Chúa Trời đến:…không ai có thể làm
được những phép lạ nầy…nếu Đức Chúa Trời chẳng ở
cùng người.

262 Bây giờ, họ, những người của tòa Công luận, họ nhận biết
rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Họ biết điều ấy. Đây là người cai
trị của họ ngay tại đây, bảo với Ngài, “Chúng tôi biết rằng Ngài
là Giáo Sư đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì chính Sự Sống của Đức
Chúa Trời đang tuôn tràn thẳng qua Ngài.” Hiểu không? “Chúng
tôi biết điều giảng dạy của Ngài là không phải của Chính Ngài.
Ấy là của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời đang chứng minh
Nó.” Hiểu không? “Sự Sống của Đức Chúa Trời đang tuôn chảy
qua Ngài.” Bây giờ hãy xem.

Đức Chúa Jêsus trả lời và phán với người, Quả thật,…Ta
nói cùng ngươi, Nếu một người chẳng sanh lại, thì người
ấy không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

263 Ồ, chao ôi! “Trừ phi anh gia nhập giáo hội của tôi”? Ồ! Thấy
cách họ hiểuĐiều đó không? Thấy không? Thấy không?

Đức Chúa Jêsus, lúc ấy Đức Chúa Jêsus đáp rằng, Quả
thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, Nếu một người chẳng
nhờ nước và…Thánh Linh mà sanh, thì không thể vào
nước Đức Chúa Trời.

Hễ chi sanh bởi…xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi…
Thánh Linh là thần.

Chớ lấy làm lạ về điều Ta đã nói với ngươi, Các ngươi
phải được sanh lại.

Gió muốn thổi đâu thì thổi,…Đấy, trở lại ngay lần nữa,
đấy, trở lại, đấy.

Gió muốn thổi đâu thì thổi,…ngươi có thể không nghe
tiếng động…có thể nghe tiếng động, nhưng chẳng thể nói
từ đâu nó đến, hay cũng không biết nó đi đâu: hễ người
nào…sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.

Ni-cô-đem trả lời và thưa cùng Ngài, Những điều nầy
làm thể nào được?
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Đức Chúa Jêsus đáp và phán cùng người rằng, Ngươi
là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những
điều này sao?

264 Thưa anh em, hãy nhìn đó, một—một Tiến sĩ Thần đạo, Tiến
sĩ Triết học, Tiến sĩ Văn học, đấy, “Mà không biết những điều
này sao?”

Quả thật,…Ta nói cùng ngươi, Chúng ta nói điều mình
biết, và làm chứng điềumà mình đã thấy; còn các ngươi
chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta.

265 “Chúng ta biết những điều này. Chúng ta đã thấy chúng.
Chúng ta biết Nó, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của
chúng ta.” Hỡi người gia nhập-giáo hội! Hiểu không?

Ví bằng Ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, và
các ngươi chẳng tin thay, huống chi Ta nói với các ngươi…
những công việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được?

266 Bây giờ lắng nghe điều này ở đây. Hãy xem.

Và chưa hề có ai đã lên trời, trừ ra Đấng mà đã từ trời
xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.

267 Hãy hình dung ra người đó.
268 Anh em biết, có lần, Ngài phán, “Các ngươi nghĩ gì về Đấng
Christ? Ngài là Con của Ai?”

Họ đáp, “Con của Đa-vít.”
269 Ngài phán, “Thế thì tại saoĐa-vít, trong Thánh Linh, thưa với
Ngài, ‘Chúa phán cùng Chúa tôi, “Hãy để Ngươi ngồi bên tay hữu
của Ta”’? Làm thế nào Ngài có thể là Chúa Ngài và là Con Ngài?”
Chẳng có ai hỏi Ngài điều gì khác.
270 Trong Khải Huyền, Ngài phán, “Ta là Cội Rễ và Hậu Tự của
Đa-vít.” Hiểu không? “Ta là Gốc Nho và Nhánh. Ta là sự bắt đầu.
Ta đã có trước ban đầu. Ta là sự bắt đầu, và—và Ta, cũng là Hậu
Tự của Ngài nữa.”
271 Bây giờ, ở đây Ngài phán, “Không có ai đã từ Trời xuống,
ngoài Con ngườimà bây giờ hiện ở trên Trời.”
272 Một lần nọ, một thiếu phụ hỏi tôi, một câu hỏi. Tôi nói, “Hãy
trả lời câu này cho tôi.”
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Nói, “Chúa Jêsus đã cầu nguyện với Ai, trong vườn Ghết-sê-
ma-nê?”

273 Tôi nói, “Ngài đang nói về Ai khi Ngài phán, ‘Không có ai đã
từng lên Trời, ngoài ra Đấng từ Trời xuống, thậm chí Con người
mà hiện giờ…mà hiện giờ vốn ở trên Trời’? Ai?”

274 Ngài có mặt ở đây, đang đứng ngay ở đây trên mái nhà, đang
trò chuyện với Ni-cô-đem, và phán, “Ta vốn ở trên Trời.” Đúng
thế không? [Hội chúngnói, “Đúng thế.”—Bt.] Chúng ta hãyđể chỗ
đó đến tối nay. Anh em nói gì? [“A-men.”] Quá trễ rồi. Ồ, chao ôi!
Để anh em suy gẫm chỗ đómột lát, chiều nay.

275 Làm thế nào anh em vào trong Hội thánh? [Hội chúng nói,
“Sanh ra.”—Bt.] Được sinh ra. Bởi cái gì? Hơi Thở của Đức
Chúa Trời.

Hà hơi trên tôi,
Hà hơi trên tôi;
Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống,
Hà hơi trên tôi.

276 Đó là lời cầu nguyện của tôi: cứ để cho Đức Thánh Linh hà
sanh khí. Ồ, chao ôi! Vì, Hơi thở của Đức Chúa Trời, Nó là gì?
Đã được đóng ấn trong Nước Đức Chúa Trời, biết rằng, khi trước
tiên tôi đã xưng nhận, tôi tin Đức Chúa Jêsus Christ. Vâng.

Rồi, với Đức tin của tôi, tôi thêm vào lòng nhơn đức, lòng
nhơn đức tin kính.

Rồi với lòng nhơn đức của tôi, tôi thêm vào sự hiểu biết
về Lời.

277 Với sự hiểu biết về Lời của tôi, tôi thêm sự tiết độ, sự tự chủ.
Tôi thích điều đó. “Nước của tôi là thuộc Ngài, đội vương miện
linh hồn tôi với sự tự chủ, từ biển cả đến biển cả chiếu sáng.”
Hiểu không?

278 Sự kiên nhẫn. Ồ, chao ôi! Đã được thử nghiệm. Anh em đừng
lo lắng; Sa-tan sẽ tính đến chúng cho anh em. Tôi đang trèo lên
bậc thang giờ nầy. Hiểu không? Tôi đã thêm cho lòng nhân đức,
sự tri thức, sự tiết độ, bây giờ tôi phải thêm sự nhịn nhục. Tôi
vẫn chưa có Đức Thánh Linh.
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279 Rồi sau khi tôi thêm sự nhịn nhục, tôi thêm lòng tin kính.
Anh em biết điều ấy là gì không? Giống như Đức Chúa Trời. Tôi
thêm điều đó. Chính tôi không tự hành xử sai lạc. Hành động
giống nhưmột quí ông tín hữu Cơ-đốc nên làm. Đừng để điều đó
là sự giả tạo. Điều gì đó ở trong tôi, tình yêu thương củaĐức Chúa
Trời, cứ đang sôi trào. Hiểu không? Hiểu không? Không nói, “Ừ-
ừ-ừ-ừ, anh bạn, tôi có thể làm điều đó, nhưng có lẽ là tôi không
nên.” Hiểu không?Ừ-m. Ừ-m. Nó ở đó, dù sao đi nữa.
280 Đó là sự Sanh ra. Tôi đã được sinh ra trong điều này, trong
điều này, trong điều này, trong điều này, trong điều này, trong điều
này, trong điều này. Và rồi tình yêu thương của Đức Chúa Trời,
Đấng Christ, giáng xuống và ấn chứng tất cả điều ấy lên trong
tôi, cho sự hầu việc. Hiểu không?
281 Sau đó Ngài làm những gì khi Ngài ban cho tôi Đức Thánh
Linh? Ngài đặt anh em ra ngoài trong một nơi riêng biệt với
chính mình, đánh dấu anh em. Hiểu không? Lúc ấy anh em
là một người khác hẳn. Anh em không còn thuộc về thế gian,
không còn nữa. Hiểu không? Anh em được mặc khác đi. Anh em
đượcmặc khác đi. Không phải trang phục bên ngoài này. Không,
không. Anh em không phải kỳ quặc và lập dị, và cổ áo bẻ tròn, và
giống như, đứng lâu giữa nghi lễ. Không, không. Anh em không
làm điều đó. Anh em mặc, về mặt thể chất, giống như thế này.
Đó là trang phục thuộc linh mà được kể đến. Bộ áo quần lễ cưới
được khoác lên cho anh chị em. Anh chị em là gì?
282 Giống Chúa Jêsus, hãy xem, Ngài đã được phủ bóng, và Ngài
đã hóa hình ở đó ngay trước họ, và áo của Ngài chiếu sáng giống
như mặt trời. Ngài ở đó, Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đang đặt để
Con của Chính Ngài. Hiểu không? Và rồi Môi-se xuất hiện. Rồi Ê-
li xuất hiện. Và Phi-e-rơ nói, “Ngài biết, thật là—thật là một điều
tốt được có mặt ở đây.” Thấy cách mà con người hiểu không?
Vâng. Ồ, sự siêu nhiên được làm! Nói, “Chúng ta hãy xây ba cái
đền tạm. Chúng ta hãy xây một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-
li, và một cái cho Ngài.”
283 Và trước khi ông nói hết, Đức Chúa Trời chỉ đóng hết mọi sự
lại, phán, “Này là Con yêu dấu của Ta. Trong tất cả những điều
nàymàTađã yêu cầuMôi-se, và đặt luật pháp ra bởiMôi-se; công
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lý bởi những vị tiên tri; Người đã đáp ứng hết thảy. Các ngươi hãy
nghe Người. Ta sẽ bước ra khỏi hiện trường bây giờ. Chỉ nghe
Người. Chỉ ngheNgười.” Ồ, chao ôi! Thật làmột điều đẹp đẽ!
284 Rồi, khi chúng ta đã đáp ứng những phẩm chất này, và trở
nên đầy dẫy những mỹ đức của Đức Chúa Trời và những việc
thuộc về Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh giáng xuống và ấn
chứng chúng ta vào trong Vương quốc. Đừng lo lắng. Mọi người
sẽ biết anh em đã có Nó. Anh em sẽ không phải nói, “Ồ, vinh
quang thuộc về Đức Chúa Trời, tôi biết tôi đã có Nó. Tôi đã nói
tiếng lạ. Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, tôi biết tôi đã có Nó.
Tôi đã nhảy múa trong Thánh Linh một lần.” Anh em sẽ không
phải nói một lời về điều đó. Mọi người đều biết anh em có Nó.
Anh em đừng lo lắng. Vâng. Nó sẽ làm chứng cho chính Nó. Ngài
sẽ để cho nó được biết giữa vòng những con người.
285 Chúa ban phước cho anh em. Thật vui mừng được có mặt
tại đây với anh em sáng nay, có thì giờ thông công này. Hãy
lắng nghe, nhà thờ thân yêu của chúng ta thì nhỏ, và tuy nhiên
chúng ta không có đủ chỗ cho dân sự đến đây. Chúng ta không
phải là một tổ chức. Chúng ta tin và có sự thông công với mọi tổ
chức. Anh em chỉ đến đây bởi vì anh em muốn đến. Và anh em,
chúng tôi yêu thương anh em. Và chúng tôi muốn mọi tổ chức,
mỗi người…
286 Tôi tin rằng có những người trong tất cả những tổ chức là
những tín hữu Cơ-đốc. Họ là những anh em và chị em trong
Đấng Christ.
287 Vì vậy, cho nên, chúng ta không có sự ràng buộc nào, không
có gì để gia nhập, không có gì để làm ngoài chỉ là một Cơ-đốc
nhân. Như E. Howard Cadle trước đây thường nói, “Chúng ta
không có luật pháp ngoài tình yêu thương, không quyển sách
nào ngoài Kinh Thánh, không tín điều nào ngoài Đấng Christ.”
Điều đó đúng. Hãy đến và thăm viếng với chúng tôi. Điều đó làm
chúng tôi vui sướng. Chúng tôi tin Phúc âm Trọn vẹn, từng chút
của Lời. Chúng tôi tin thật chính xác đường lối. Chúng tôi không
thêm một điều gì vào Nó, không bớt đi bất cứ điều gì khỏi Nó,
không thêm chất liệu tổ chức nào vào Nó. Chúng tôi chỉ để lại Nó
đúng đường lối Nó có. Chính là thế. Và chúng tôi luôn vui mừng
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tiếp nhận các bạn. Các bạn đến và ở với chúng tôi khi nào các bạn
có thể. Chúng tôi cầu nguyện cho những người đau ốm. Chúng
ta tin mọi điềumà Kinh Thánh bảo làm. Chúng ta thì “quên lửng
những sự yếu đuối của chúng ta, ở đằng sau, và chúng ta bươn
theo sự ở đằng trước nhắm mục đích để giựt giải về sự Kêu gọi
trên cao.”

288 Bây giờ, một điều nữa. Anh em cho phép điều ấy được nói
ra không? Vào ngày trước sáng hôm qua…Anh em sẽ lưu ý trên
tấm—tấm bảng ngoài đó, một khải tượng. Tôi đã có một khải
tượng. Đó là vào khoảng năm giờ, như vợ tôi ở phía sau đó biết,
hay sáu giờ. Tôi đã thức dậy. Chúng tôi thức dậy để chuẩn bị cho
các con đến trường.

289 Thỉnh thoảng, tôi thật sự có những khải tượng này. Và tất cả
anh em biết, mỗi người trong các anh em tại đây, rằng chúng
không bao giờ sai. Chúng, chúng hoàn toàn hoàn hảo. Hiểu
không? Chúng không bao giờ sai.

290 Và tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất tôi đã từng thấy.
Tôi đang đứng trong mặt trời, s-u-n, và đang—và đang rao giảng
Phúc âm chomột hội chúng lớn, khổng lồ.

291 [Anh Branham ngừng lại—Bt.] Tôi chỉ muốn biết nó có đang
được thu âm không.

292 Một—một hội chúng lớn, khổng lồ, và họ đang ngồi trong
một khu rừng. Và những tia nắngmặt trời đang chiếu xuống trên
họ, ngay tại đây và tại đó, đangnhận lấyNó, đangnhận lấy Lời.

293 Và tôi, như thường lệ, luôn luôn giảng quá dài, quá trễ, quá
lâu. Và tôi đã giảng quá dài, cho đến lúc hội chúng trở nên đói đồ
ăn thuộc thể. Và họ, một số người trong họ, trở nên mỏi mệt. Vì
vậy họ chỉ đứng lên, đi ra để lấymột ít thức ăn, bắt đầu đi ra.

Tôi nói, “Đừng. Đừng.”

294 Tôi đã có hai cực điểm tôi muốn đáp ứng, tôi muốn đáp ứng,
trong bài giảng của mình. Và Chúa đã ban nó cho tôi. Và bất cứ
thầy giảng nào đều biết, khi anh em thực sự biết đó là Đức Chúa
Trời đã ban nó cho anh em, anh em thật sự nóng lòng nói cho
dân sự biết.
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295 Và tôi thì cứ giảng, Charlie, tôi cứ cố hết sức rao giảng như có
thể được, cứ bày tỏ nó ra, anh embiết, và nói, “Tất cả những điều
vĩ đại này, đây là những gì Đức Chúa Trời đang thực hiện. Hãy
nhìn xem đây. Ngài nhận biết rõ những ý tưởng của tấm lòng. Nó
là gì? Là Lời.” Và cứ diễn ra như thế. Và, ồ, tôi ao ước tôi có thể
nhớ những gì tôi sẽ nói và đề tài của tôi là gì. Tôi không thể nghĩ
về nó được. Hiểu không?Nhưng tôi chỉ đang giảng ra.

296 Và tôi đang xem chính mình làm điều đó. Và rồi khi đó tôi
đang đứng ở đó, nhìn, và xemchính tôi đang rao giảngNó.

297 Và tôi chỉ đang giảng, cho-ai-không muốn-có-nó. Và anh em
biết, sau một lát, tôi đứng lên, và tôi nghĩ, “Vinh quang thay Đức
Chúa Trời!” Tôi nói, “Hãy nhìn xem những điều kỳ diệu này, và
điều nầy, điều kia!”

298 Lập tức, tôi để ý dân sự bắt đầu trở nên giống như họ bị đói
về thuộc thể. Và vì vậy họ đã có đủ thuộc linh, vì vậy họ bắt đầu
bước đi ra. Vàmột vài người trong họ…[AnhBranhamngáp—Bt.]
Đã bắt đầu bỏ đi.

Tôi suy nghĩ, “Có chuyện gì vớimọi người vậy?”

299 Và—và tôi đã nhìn, và ở đây vài cặp vợ chồng trẻ đang đi,
tới bên cạnh tôi. Tôi nghĩ…Tôi nói, “Chờ một chút, các bạn à!
Chờ một chút! Các bạn sẽ quay trở lại lần nữa khi những bóng
tối buông xuống.” Hiểu không? Tôi nói, “Các bạn sẽ quay trở lại
lần nữa. Nhưng để tôi cho các bạn cao điểm đầu tiên này. Tất
cả những điều này đến từ đâu, mà tôi đã tỏ cho các bạn thấy?
Chúng đến từ đâu?” Tôi nói, “Chúng đây này. Chúng ở trong Lời
Đức Chúa Trời. Đó là CHÚAPHÁNNHƯVẬY, lời hứa củaNgài. Bởi
vì,” tôi nói, “tất cả anh em làmchứng cho tôi, làm chứng điều này,
rằng sứ mạng của tôi là, ‘Ở lại với Lời.’” Tôi nói, “Có chuyện gì
với tất cả anh em? Anh em không thể hiểu được Lời sao? Anh
em phải hiểu được Nó.”

300 Và người nào đó trong họ đã nói, “Ôi chao, tôi muốn có vài
bánh quy,” và đại loại như thế.

301 Ồ, tôi chỉ suy nghĩ, “Ồ, vinh quang thay Đức Chúa Trời! Nếu
họmuốn có bánh quy, hãy để họ đi kiếmnó.”
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302 Vì vậy tôi—tôi quay lại. Tôi nghĩ, “Ồ, nhưng, anh em biết gì
không? Các bóng sắp buông xuống, sau một lát, ngay lập tức.”
Tôi nói, “Rồi, tối nay, khi hội chúng đó họp lại một lần nữa, tôi
sẽ đặt tình huống cực điểm với họ, và bảo họ rằng những điều
mà họ đã nhìn thấy tôi làm thì được tìm thấy trong Lời Đức Chúa
Trời, không phải trong quyển sách thần thoại nào đó hay tổ chức
nào đó. Nó được tìm thấy trong Lời. Hiểu không? Mỗi chút của
nó, ở trong Lời, vì tôi được ủy thác cho Điều đó.”

303 Tôi nghĩ, “Anh em biết, họ sẽ, mọi người, quay trở lại tối nay,
vì vậy đây là những gì tôi sẽ làm. Tôi sẽ lấy bối cảnh, hầu như bối
cảnh đó.” Anh em biết cách tôi thực hiện điều đó dựa trên các
thời đại hội thánh này và các thứ, nói những gì tôi đã nói trước
đây. “Tôi sẽ lấy bối cảnh nó, trên Lời, và rồi cao điểm tuyệt vời,
vĩ đại này.” Tôi nói, “Nó sẽ là một thời giờ tuyệt vời! Đáng ngợi
khen Đức Chúa Trời!” Và tôi đã nhìn thấy chính mình trở nên
thật nhỏ bé, và nghe điều ấy, “Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời.”
Tôi đã thấy chính mình đang mờ nhạt đi như thế . Và ở đây, tôi
đang đứng đó.

304 Vậy thì, cho nên đây là lời thông giải. Hiểu không? Điều đầu
tiên mà tôi đã làm, những điều mà đã được thực hiện, đã là sự
bí ẩn đối với dân sự, hầu hết chúng. Tôi không có ý nói Phúc âm
Trọn vẹn và những vị thánh của Chúa, nhưng, tôi có ý nói, hầu
hết dân sự. Và anh em không bao giờ muốn nhìn vào thế gian,
vũ trụ, như Sứ điệp của Đức Chúa Trời. Khi anh em đi và anh
em nói…

305 Giống như Boze đã nói, “Tôi luôn luôn…” Nói, “Cách đây
nhiều năm, tôi đã có một giấc mơ, rằng—rằng Đức Chúa Trời
sẽ sai tôi đến Chicago và làm rung chuyển Chicago vì sự vinh
quang của Đức Chúa Trời.”

Tôi bảo, “Joseph, Ngài đã làm điều đó rồi.”

“Sao,” anh ấy nói, “chúng đã không bị rung chuyển kể từ thời
Moody.”

306 Tôi nói, “Điều đó à? Tôi đang nói về Hội thánh. Đó là bia đỡ
đạn ngoài đó. Đó chỉ là bụi đất, nhóm người ấy nhan nhản khắp
những đường phố, những Giê-sa-bên son phấn và mọi thứ.” Tôi
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nói, “Điều đó ở ngoài đó. Họ chỉ là những nhà hội họp lớn cũ kỹ
và các thứ sẽ vỡ vụn và ngã xuống trên các đường phố ở đó.”
Tôi nói, “Ngài đang nói về Hội thánh. Hội thánhmà đã nhìn thấy
sự khải thị của Chúa Jêsus Christ được bày tỏ, và họ nhận ra
Nó. Họ có thể không có được mười lăm người ở Chicago. Có thể
không có đếnmười người trong thế hệ này, đến từ, cả thành phố
Chicago.”

307 Anh em đã có bao giờ nghĩ về điều đó không? “Như việc đã
xảy đến trong đời Nô-ê thể nào, thì cũng sẽ xảy đến ở sự Đến của
Con người, chỉ có tám linh hồn đã được cứu.” Ừ-m. Bao nhiêu
người ra khỏi Sô-đôm?Hiểu tôi muốn nói gì không? Tôi nghi ngờ
là chỉ một ít thôi. Hiểu không?

308 Nhưng Chính Hội thánh đã nhận được sự rung chuyển. Họ
đã nhận ra điều ấy. Họ đã biết Lời. Họ đã nhìn thấy Lời khi Nó đã
đang được vật chất hóa, và họ đã nắm bắt Nó. Bây giờ hãy nhìn
vào đó trong một phút, nào.

309 Và Sứ điệp đầu tiên này, khi họ có thể nhìn thấy Nó, mọi
người tập hợp vì Nó, đã nói, “Ồ, vinh quang thay Đức Chúa Trời!
Ồ, giá như tôi có thể thấy được điều này, điều đó, và điều nọ.” Và
họ đi ngay lập tức, cũngmột cách họ đi vào. Hiểu không?

310 Và bây giờ họ nghĩ, “Ồ, tôi không biết. Anh sẽ gia nhập ở đâu?
Nếu tôi không đến với đây, nó sẽ là cách này. Và tôi sẽ bị đá ra
ngoài, qua ở đây, và tôi sẽ không có gì mà làm nữa ở đây.” Các
anh em ngồi xuống và nói, “Ồ, tôi sẽ làm gì nếu tôi…?” Thấy ở
đó không? Họ sẽ không chịu dừng lại đủ lâu để nhận ra Nó là
Lời mà Đức Chúa Trời đã hứa, được bày tỏ. Hiểu không? Và họ
đã bỏ đi.

311 Nhưng, đừng lo, các bóng đang cận kề rồi, đấy, khi tôi quay
trở lại cánh đồng.

312 Anh em còn nhớ, đêm nọ, về Sứ điệp mà Ngài đã ban trở lại
cho tôi ở đó khi tôi đang đặt tảng đá góc không? Thật chính xác.
Nói, “Hãy làm công việc…” Đã nói, “Khi ngươi ra khỏi khải tượng
này, hãy đọc Ti-mô-thê Nhì 4.” Anh em biết, nó đang nằm ngay ở
đó trong chỗ tảng đá góc nhà, cách đây bamươi ba năm.
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313 Nói, “Hãy làm công việc của nhà truyền giáo, làm trọn chứng
cớ của chức vụ ngươi. Vì sẽ có một thời kia khi đó người ta sẽ
không chịu nghe Đạo lành; nhưng vì họ theo tư dục mà nhóm
họp các giáo sư xung quanh mình, ham nghe những lời êm tai;
bịt tai không nghe…bỏ Lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn.”
Há đó chẳng phải, đúng từng chữ! [Băng trống—Bt.]

314 Nhưng, hãy nhớ, lúc đó, đêm nọ, khi tôi đã chưa bao giờ đọc
phần còn lại của nó. Bamươimấy nămmà tôi đã rao giảng trong
đền tạm này, chưa hề một lần nào tôi đã từng đi xa hơn điều đó,
và tôi không biết tại sao.

315 Tôi thường tự hỏi, cho đến, một ngày kia, tôi đã thấy chỗ
Chúa Jêsus cầm Cuốn Sách lên và bắt đầu đọc, và đọc một nửa
của lời tiên tri, và dừng lại, và đã phán, ở đó tại Ca-bê-na-um,
Ngài phán, “Và ngày hôm nay, lời tiên tri này được ứng nghiệm.”
Tại sao Ngài đã không đọc phần còn lại của nó? Nó gắn liền với
sự Tái lâm của Ngài. Hiểu không?

316 Và ở đó tôi đã đọc điều đó, mà không biết. Tôi đã vớ được
điều đó, và nó ở đó, ngay trước tôi, tại Southern Pines, Nam
Carolina. Sáng hôm đó, đang đứng ngoài đó, trò chuyện với
Joseph Boze, tựa vào thành một chiếc xe hơi, tôi đã đụng vào
nó. [Anh Branham bật ngón taymình—Bt.] Phao-lô nói, “Ta…Tất
cả bọn họ đã quay chống lại ta. Không còn người nào với ta cả.
Đê-ma đã lìa bỏ ta; yêumến thế gian hiện tại này. Và ta bây giờ…”
Hãy nhìn. “Và tay thợ đồng đã làmhại ta nhiều.”

317 Hãy nhìn những gì Đê-ma hẳn phải suy nghĩ: “Ồ, ta đã thấy
Phao-lô rao giảng Phúc âm và chữa lành người đau. Và ở đây
ông ngồi, chính ông, chịu đau khổ, mang theo một bác sĩ đi với
ông, Lu-ca. Suốt thời gian, ôngmang theo với ôngmột bác sĩ, một
người rao giảng Thiêng liêng. Ồ, ta đã nhìn thấy ông đã quở một
người khiến bị mù. Nói, ‘Chúa quở trách ngươi, và ngươi sẽ bị
mù trong một lúc nào đó.’ Và để cho người thợ đúc đồ đồng đuổi
người ra khỏi buổi nhóm. Ta đoán người đã mất quyền phép
của mình để đánh mù con người. Than ôi, người đã mất quyền
phép chữa lành Thiêng liêng của mình. Đức Chúa Trời đã quay
lại chống người.”
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318 Tôi không nghĩ Đê-ma đã đi ra với thế gian, bởi vì Đê-ma
thuộc về một…Nếu anh em biết lịch sử của ông. Ông thuộc về
một gia đình lớn, giàu có. Và ông đã muốn đi với những người
còn lại của đám đông.

319 Nhưng, Phao-lô, Phao-lô thân yêu đáng thương. Điều gì vậy?
Đức Chúa Trời luôn luôn để cho một linh vụ trở nên giống như
thế, và rồi đội vươngmiện cho nó.

320 Ngài đã để cho Chúa Jêsus đi đếnmột chỗ. Hãy nhìn ở đó. Khi
Ngài có thể khiến cho người chết sống lại, khi Ngài có thể làm
bất kỳ điều gì Ngài muốn làm; và đã để cho một tên lính La-mã
nhổ râu ởmặt Ngài, và nhổ vàomặt Ngài. [Anh Branham tạo nên
tiếng nhổ nước bọt—Bt.] Đánh vào Ngài trên…Đặtmộtmiếng giẻ
quanh mặt Ngài, và nói, “Này, Ngươi biết, người ta bảo ta Ngươi
là một Tiên Tri.” Tất cả bọn chúng đứng xung quanh với những
cây sậy, và đánh trên đầu Ngài. [Anh Branham tạo nên một âm
thanh đang đánh.] Nói, “Bây giờ hãy nói cho chúng ta kẻ nào đã
đánh Ngươi.” Ngài biết kẻ nào đã đánh Ngài. Ừ-m. Chắc chắn.
Ngài biết. Hiểu không? Nhưng chức vụ của Ngài sắp được đội
mão triều thiên.

321 Luôn luôn đi đến điểm đó chỗ mà nó dường như giống như
là thật, thật là yếu đuối, gần như chết rồi, thì Đức Chúa Trời đội
mão triều thiên cho nó.

Ôi Chúa, xin để chođiềuđó xảy ra. Xin đểnó xảy ra, Chúa ôi.

Chúng ta hãy cúi đầu.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu tôi trước…

Bây giờ hãy thờ phượng Ngài. Chúng ta đã nhận được sự
giảng dạy nghiêm khắc.

Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập hình.

322 Chúng ta hãy đưa tay lên với Ngài giờ nầy.

Tôi…

Bây giờ hãy ở trong ThánhLinh, đấy, “Tôi yêuNgài.”
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…Tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài đã yêu tôi trước.
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập hình.

323 Bây giờ, chúng ta hãy đứng lên, tại chỗ.

Trong bài hát ngắn kết thúc buổi nhóm của chúng ta, chúng
ta hát câu đầu, chúng ta sẽ bắt tay với nhau; câu thứ hai, chúng ta
sẽ hát nó choĐứcChúaTrời. Tốt lắm. Và rồi chúng ta sẽ giải tán.

Nào, chúng ta hãy hát.

Mang Danh Jêsus với anh,
Này ai sống trong lao khổ và ưu sầu;
Danh ấy sẽ ban sự vui mừng và an ủi,
Danh này nhớ mang trong mọi nơi.

Danh Quý báu, Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh Quý báu, Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất…Trời.

324 Bây giờ, nhớ điều này, nào. Tôi sẽ mời một anh em trẻ tuổi,
ở đây, mà tôi đã gặp trong phòng cách đây vài phút; một—một
anh em yêu quí trẻ tuổi, một nhà truyền giáo cho các Hội ở trong
đồng vắng ở trên đây; tôi quên anh ấy tên gì, tôi sẽ mời anh ấy,
cầu nguyện kết thúc ngay khi chúng ta hát xong câu kế tiếp này:
“Mang Danh Jêsus với anh, như cái khiên che mọi bẫy lưới; và
khi những cám dỗ đến chung quanh anh, cứ thở ra Danh thánh
đó trong lời cầu nguyện.”
325 Hãy xemmaquỷ lìa khỏi lúc ấy. Thấy không?
326 Bây giờ, hãy nhớ: “Mang Danh Jêsus với anh, như cái khiên
chemọi bẫy lưới; và khi những cámdỗđến chungquanhanh, chỉ
ngừng lại, và thở ra Danh thánh đó trong lời cầu nguyện.” Hãy
xemđiều gì xảy ra. Được rồi. Tất cả cùng hát giờ này.

Mang Danh Chúa Jêsus với anh,
Như cái khiên che mọi bẫy lưới;
Khi những cám dỗ đến chung quanh anh-…
(Anh chị em làm gì, bây giờ?)

Cứ thở ra Danh thánh đó trong lời cầu nguyện.
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Danh Quý báu, (Danh Quý báu,) Ồ thật dịu
dàng! (Ồ thật dịu dàng!)

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Quý báu…, (…?…thấy cô bé đó…?…) Ồ thật dịu
dàng! (Hãy đến đây, con yêu quý.)

Hi vọng ở…
327 Trong khi bé đang đứng ở đây: Lần vừa rồi tôi ở đền tạm, ở
đây (Người mẹ này cười và chỉ em bé.), em bé này mặc quần có
dây đeo. Đây này, nó đang chạy khắp nơi đây, đang chơi đáng yêu
ngày hôm nay. Không dễ thương sao? Ngợi khen Chúa. Bây giờ,
xem ở đây: Con yêu quý, con nhảy xuống và cho họ thấy, ở đằng
kia, cách con có thể chạy khắp nơi. Thấy không?

Ồ, Danh Quý báu, (Nên nhớ, lễ Tiệc thánh tối
nay, nào.)…thật dịu dàng!

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh Quý báu, Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở…

328 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu. Và nhớ những buổi nhóm tối
nay, bây giờ; và đó là buổi tối Tiệc thánh. Và tất cả anh chị em là
những Cơ-đốc nhân, anh chị em, nhớ điều đó, chúng tôi mời anh
chị em đến và dự Tiệc thánh với chúng tôi. Chúng ta đang trông
đợi một thì giờ lớn.
329 Mục sư yêu quý của chúng ta, ở đây, Anh Neville, và…Bao
nhiêu người yêumếnAnhNeville? Hãy nói, “A-men.” [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Hãy nghe, thưa các anh em, xin nghe tôi như
của anh em…như một trong các mục sư của đền tạm ở đây: Hãy
gắn bó với Anh Neville. Ở lại với anh ấy. Hiểu không? Anh ấy là
một đầy tớ của Đấng Christ. Hãy ở lại với anh ấy. Kinh Thánh
dạy, “Chúng ta hãy nhóm lại với nhau: và hễ anh em thấy ngày
xấu ác này hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng
nấy.” Hãy đến với những buổi nhóm, hãy đến; chúng ta hãy di
chuyển ngay vào và đứng ngay bên cạnh mục sư chúng ta. Hiểu
không? Hãy ở lại ngay với… 
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