
SỰ XỬ PHẠT BỞI ĐẠI DIỆN

 Cảm ơn, Anh Orman!…?…

Thật tốt lành được ở trong nhà thờ lần nữa, sáng hôm nay,
và có được thì giờ thông công này chung quanh những bài báo
tuyệt vời này vềĐức Chúa Trời. Và bây giờ, chúng ta không hề vội
vã ở đây chung quanh đền tạm này, anh chị em biết đấy. Chúng
ta hầu như mất thời gian của mình, và đôi khi nó làm mệt mỏi
một chút cho những người đang đứng. Và như họ có thể, hay là
có thể được, di chuyển ra ngoài nhiều lần và cho…Nếungười nào
đó, trẻ em, muốn tiến đến gần đây hơn một chút ở đây, tôi nghĩ
chúng ta có thể sắp xếp thêmmột vài chỗ nữa.

2 Và ở đây có thêm hai chỗ ngồi, ba, khoảng bốn chỗ, ở đây
trên bục giảng, nếu người nào ở phía sau muốn lên đây và được
thoải mái. Hay là, nếu người nào đó hơi nhút nhát, là lần đầu
tiên của họ ở trong nhà thờ này. Và một vài trưởng lão muốn
lên đây và ngồi xuống, chúng tôi sẽ vui mừng để họ lên đây, để
sẽ cho người nào khác có một chỗ ngồi. Một vài chấp sự, hay—
hay làmục sư truyền đạo nào đó, hay đại loại như vậy, màmuốn
lên trên đây, đó có thể làmột cơ hội cho người nào khácmà đang
đứng, có đượcmột—một chỗ ngồi. Vàmột số người vẫn đang đến
gần, đang cố gắng tìm chỗ, ở phía sau. Họ thấy lối đi vào chật kín,
thì họ bỏ đi và họ lỡ mất.

3 Bây giờ, đây là một chỗ ngồi nữa ở trên đây, ở phía trước, tôi
tin vậy. Đúng không, thưa quý cô? Ngay đây có một chỗ ngồi ở
đây, ngay ở phía trước, ngay ở đây. Và tôi thấy Anh Wood đang
đứng dậy. Có thêm hai chỗ nữa ngay trên đây. Cứ di chuyển lên
ngay lối này. Hai chỗ nữa, ngay trên đây ở phía trước. Nếu người
nào muốn lên phía trước, có một, hai, ba, ba chỗ ngồi trống ở
đây, có thể là bốn chỗ, ở bục giảng. Và các bạn sẽ tiến lên, ồ, thế
thì, điều đó sẽ có thêmmột vài ghế trống từ phía sau.

4 Bởi vì, nhiều lần, dân sự đi vào, sau khi buổi nhóm đã bắt
đầu. Họ sẽ nhìn quanh, ở cửa phía sau, rồi đi ra ngoài lại. Và họ
bỏ lỡ mất các buổi nhóm.
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5 Đây là một ghế ở trên đây, một chỗ ngay ở giữa. Đúng thế.
Một, hai, ba, bốn, năm. Có năm chỗ ngồi trống bây giờ, trên đây
ở phía trước. Xin các bạn hãy đến ngay phía trên, cứ cảm thấy
mình được chào đón và tự nhiên như ở nhà. Chúa ban phước
cho anh, Anh George. Vuimừng gặp lại anh sáng hômnay. Trong
lúc…Điều đó thật tuyệt vời.

6 Thưa chị, bây giờ, chị, quý cô này, nếu cô ấy…Có một chỗ
ngay phía sau đó cho cô ấy. Ở ngay đó, quý cô yêu dấu. Hãy đi
ngay ra phía sau đó nơi người đàn ông kia đang đứng. Ở phía…
Ngay ở đó. Ừ-m.

7 Tốt lắm. Mọi người đều được ngồi một cách thoải mái, thế
thì họ cảm thấy tốt hơn. Họ cảm thấy giống như các bạn có thể…
Tôi biết ở đây không được thoải mái cho lắm, nhưng chúng tôi
muốn các bạn được như—gần như chúng tôi có thể sắp xếp cho
các bạn.

8 Bây giờ, chúng tôi đangmong chờ đến buổi nhóm sắp tới, dự
ngôn về những ơn phước lớn lao trong tương lai, buổi nhóm sắp
đến này về lời tiên tri.

9 Bây giờ, sáng nay, tôi đã nói với các bạn tôi sẽ cầu nguyện
cho người đau. Và đây sẽ là cơ hội cuối cùng tôi sẽ có bây giờ,
cầu nguyện cho người đau, trong hội thánh, cho đến sau buổi
nhóm. Trong suốt thời gian của buổi nhóm, chúng ta muốn giữ
nó trên hàng lối tiên tri, nếu chúng ta có thể làm được. Rồi, sau
đó, tôi nghĩ, có lẽ—có lẽ là trước lễ Giáng sinh, tôi muốn có thể có
hai đêm nhóm ngắn khác về Đa-ni-ên, ở đây tại nhà thờ này. Bởi
vì, có lẽ ngày đầu tiên của năm, tôi sẽ—tôi sẽ lại phải đi lần nữa.
Và tôi biết chúng ta không còn quá nhiều thời gian.

10 Vì vậy, bây giờ, nếu có bất cứ ai đang đến và muốn đặt trước
chỗ ở tại các nhà nghỉ, và vân vân, chúng tôi đã bố trí điều đó
bây giờ, để chúng ta có thể đặt trước các chỗ.

11 Và ÔngMorris, người mà được chữa lành khỏi bệnh ung thư
cổ họng, anh ấy là một người biểu diễn nhào lộn. Đã kết hôn với
gia đình Tiến sĩ Adair, bạn tôi trong thành phố ở đây, và đã giải
phẫu cho anh ấy bệnh ung thư cổ họng. Và anh ấy sắp chết. Và
Chúa đã dẫn tôi đến nhà anh ấy, sáu, bảy năm trước, nơi anh ấy
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nằm ở chỗ của chị mình, sắp chết, với bệnh ung thư cổ họng. Và
tôi đến trên anh ấy—trên anh ấy, trên đây tại tiệm hớt tóc, ngày
nọ, làm chứng. Nói, “Tôi thậm chí không thể nuốt được.” Và nói,
“Trong năm phút, sau khi tôi được cầu nguyện cho, tôi ăn được
bữa tối của tôi.” Và nói không hề còn nhìn thấy dấu vết của nó
kể từ đó.

12 Anh ấy hiện điều hành Nhà nghỉ Wayfare. Và anh nói, “Billy,
tôi nghe nói anh có tổ chức một buổi nhóm sắp đến. Và bất cứ
người nào của anh gọi đến đây, tôi sẽ cho họ thuê giá thấp nhất.”
Anh ấy cómột nhà nghỉ mới ở đây. “Và cho họ thuê với giá người
trong nhà, và—và đại loại như vậy.” Và tôi đã lấy những danh
thiếp của anh ấy, và chúng ở tại văn phòng, và vân vân. Và chúng
tôi có thể liên lạc với nhau và đến trong những nơi khác mà
chúng ta…sau khi những phòng đặt trước đã hết, nơi mà chúng
ta có thể có được giá tốt nhất, phòng ở tiện nghi nhất, phù hợp
với họ, bạn bè của anh chị em, nghĩ là tốt nhất.

13 Nhiều người trong anh chị em, dĩ nhiên, sẽ có thể để chomột
số người của họ ở trong nhà riêng củamình. Và điều đó thật tuyệt
vời, nếu các bạn có thể quan tâm đến ai đó. Điều đó thì—điều đó
thì thoải mái hơn, giống như ở nhà, anh em biết, khi anh em có
thể có những Cơ-đốc nhân, và sự thông công. Và rồi anh em có
thể hầu như, đi, học hỏi trên lời Kinh Thánh, với nhau.

14 Tôi muốn các bạn, mỗi người, đem theo sách của mình, đem
theo bút của mình. Bởi vì, chúng ta sẽ đưa ra các kỳ, ngày tháng,
những lời Kinh Thánh, về Bảy Thời đại Hội thánh, các thời đại
hội thánh, bảy thời đại hội thánh cuối cùng và cách mà chúng
đang chồng chất lên. Và đó làmột Sứ điệp tiên tri. Sau đó…Trước
tiên, tôi sẽ giảng nó, sau đó nó được ghi vào băng, băng từ; từ đó,
để ghi âm; và sau đó để—để được ghi ra bằng tốc ký, và rồi được
đánhmáy thành sách. Và quyển sách sẽ trở thànhmột cuốn sách
chú giải về—về Bảy Thời đại Hội thánh.

15 Và nếu tôi không nghĩ rằng nó là cần thiết, và nếu tôi không
nghĩ là nó rất cần thiết, thì chắc chắn tôi sẽ không tốn thời gian
củamọi người để nói về nó. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ là lần cuối
cùng để chúng ta sẽ nhận lãnh nó, đặc biệt, từ hội thánh này. Vì
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vậy bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện chân thành về điều đó, cầu
nguyện một cách thật sự.
16 Bây giờ, tuần tới, tôi phải đi tới Louisiana, các bạn biết đấy,
cho buổi nhóm ở dưới đó. Và tôi sẽ ở Shreveport, Louisiana,
từ ngày 24 cho đến ngày 27, tại Shreveport, Louisiana, với Anh
Moore. Và đó chỉ là buổi nhóm truyền bá phúc âm thường lệ. Và
rồi tôi quay về đây vào ngày 29 hay ngày 30.
17 Và vào ngày 4 của tháng Mười Hai chúng ta sẽ bắt đầu ở đây.
Bây giờ, sẽ là một Sứ điệp buổi sáng. Và bây giờ, nếu tôi không
thể, vào thì giờ buổi tối, đưa thời đại hội thánh đó tới chỗ mà
tôi nghĩ là nên được nói đến, hầu cho dân sự hiểu nó một cách
thông suốt, thì tôi sẽ đi ngay vào buổi sáng hôm sau, hay buổi
chiều hôm sau, kết thúc nó, ở đây ngay tại đền tạm này. Rồi trở
lại với thời đại hội thánh, đêm kế tiếp, bởi vì tôi muốn chắc chắn
rằng tất cả nó đều được hiểu, đấy, bởi vì nó là quan trọng.
18 Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một—một thời
đại rất lạ, và chúng ta—chúng ta biết rằng bởi—bởi cáchmàmọi
thứ đang chồng chất lên. Và bây giờ trong điều này…và những
gì tôi nói từ đền tạm, nếu có những người lạ ở đây, lý do tôi đem
đến những Sứ điệp này, và vân vân, ở tại đền tạm, mà không
phải ngoài công trường truyền bá phúc âm, là bởi vì đây là căn
cứ địa của chúng ta. Và ở đây tôi cảm thấy rằng tôi có thể giảng
sự dạy dỗ cáchmà tôi hiểu nó, cáchmà tôi tin nó. Vậy thì, điều đó
không mâu thuẫn với tôn giáo của bất kỳ ai. Thấy không? Chưa
bao giờ đối với những gì họ muốn tin, điều đó là đúng. Và bây
giờ có nhiều lần…
19 Các bạn biết, nếu tất cả chúng ta đi, sáng hôm nay, lấy dấu
vân tay, thì không ai trong vòng chúng ta có ngón tay cái giống
nhau. Người ta tuyên bố không có hai cái mũi nào giống nhau.
Tôi đoán rằng tất cả các bạn vui vì nó không giống của tôi. [Hội
chúng cười—Bt.] Nhưng—nhưng không có hai người nào hoàn
toàn giống nhau. Vì vậy, hai điều, vì vậy hãy nhớ. Nhưng tất cả
chúng ta sẽ thừa nhận và đồng ý rằng chúng ta yêu Chúa Jêsus.
Dựa trên những điều cơ bản đó-…Tôi đã nói…
20 Nếu một người Công giáo La-mã, nếu người đó nương dựa
vào giáo hội Công giáo, mà là giáo lý chính thống của họ, nhưng
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nếu anh ta tin rằng giáo hội Công giáo đó sẽ cứu anh ta, thì anh
ta bị hưmất. Nhưng nếu anh đã có đức tin nơi Chúa Jêsus Christ,
Con của Đức Chúa Trời, và nương dựa vào sự cứu rỗi của Ngài,
thì anh ta được cứu. Nếumột người Giám Lý, haymột người Ngũ
Tuần, hay Báp-tít, nếu họ đang nương dựa vào giáo hội hay tổ
chức của họ để cứu họ, thì họ bị hư mất. Nhưng, nếu họ đang
nương dựa nơi Chúa Jêsus Christ, và tin nhận Ngài! Bởi vì, ấy
là đức tin cá nhân của chính các bạn vào Chúa Jêsus Christ để
cứu chúng ta. Cho dẫu bạn là người Báp-tít, Ngũ Tuần, Lutheran,
Công giáo, Do Thái, hay bất cứ tôn giáo gì đi nữa, thì chính là đức
tin cá nhân của bạn vào Chúa Jêsus Christ. Tôi—tôi…
21 Đây, cũng là một băng ghi âm từ tính. Nó sẽ hoạt động ngay
bây giờ, vì vậy tôi chắc rằng mọi người hiểu điều đó một cách
rõ ràng.
22 Nhưng khi một người đang giảng một giáo lý, thì người đó
phải ở lại với niềm tin của chính mình. Nếu không, thì anh em
là kẻ giả hình. Nếu anh em nói điều gì đó mà ai khác nói nó, mà
trong lòng của mình anh em không tin điều đó, thì anh em là kẻ
giả hình, bởi vì anh em đang nói điều gì đó mà bản thân anh em
không tin. Tôi thà bị—bị phê phánmột chút dựa trên những điều
mà tôi tin, còn hơn là trở thành kẻ giả hình trước mắt Đức Chúa
Trời, về việc cố gắng để thỏa hiệp với người nào khác.
23 Và bây giờ, trong buổi nhóm này ở đây, các bạn có thể không
đồng ý vớimột số điều trong những điều này, kinh khủng, nhưng
đừng—đừng bất đồng với tôi. Bởi vì, tôi…hay là vì…tôi—tôi—tôi
yêu các bạn, và điều đó là đúng.
24 Tôi nghĩ tôi làm cho nó rõ ràng rằng tôi tin, mỗi người trong
các bạn, nếu các bạn là người Công giáo, Tin Lành, hay Do Thái
giáo, hay bất kể bạn là gì đi nữa, nếu bạn nương dựa vào và tin
nhận Đấng Christ như là Cứu Chúa của cá nhân mình, thì bạn
được cứu. “Vì ấy là bởi đức tin mà chúng ta được cứu, điều đó—
điều đó bởi ân điển.” Và vì vậy các giáo hội của chúng ta, ồ, sự
liên hiệp các giáo hội của chúng ta, sẽ không có ýnghĩa nhiều.
25 Nhưng tôi nghĩ, trong điều này, nếu các bạn đến và không có
thành kiến, để các bạn sẽ khám phá ra điều đó rằng chính giáo
hội giáo phái là những gì tất cả chúng ta phải xé nát theo cách
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chúng ta có bây giờ. Đó là điều đã nảy sinh nan đề. Hiểu không?
Vàước gì chúng ta sẽ cứ để choNónhư cáchmàNóđã có.

26 Bây giờ, tôi đang đưa ra đôi điều ở đây. Và tôi—tôi muốn đưa
ra một trích dẫn. Và tôi chắc chắn rằng các bạn ở đây, thuộc đền
tạm, thưa các bạn của tôi, hãy biết rằng tôi không nói điều này,
để nói, “Đấy! Tôi đã nói với các bạn mà!” Tôi—tôi không có ý
như thế.

27 Tôi hi vọng tôi không bao giờ đi đến chỗ mà tôi tự cho mình,
như người biết hết tất cả, trước mọi người. Nếu tôi từng có như
thế, xin ai đó hãy đến và chỉnh sửa tôi, và nói thẳng với tôi, và
nói, “Này, đợi một chút.” Hiểu không? Tôi không muốn trở nên
như vậy.

28 Nhưng khi Đức Chúa Trời nói bất cứ điều gì đó, thì Nó chứng
minh là Lẽ thật, tôi—tôi thích điều đó được biết. Bởi vì, không
phải là tôi đãnói điềuđó. Ấy làNgài đãnói nó ra. Vậy thì, tôi đã…

29 Và như tôi đã nói vào Chúa nhật vừa rồi, tôi tin là vậy, ở đây.
Tôi đã ở trên bục giảng này trong suốt hai mươi tám năm qua,
và chưa hề một lần tôi đã từng đề cập về chính trị, không chút
nào, cho đến Chúa nhật vừa rồi. Và tôi bảo với anh chị em chỉ cầu
nguyện trước khi các bạnđi đến các thùngphiếu vàbầu chọn.

30 Tôi đi đến nhà của Anh Wright, ngày nọ, và tôi đoán rằng
anh ấy là một trong những người già nhất, anh ấy và Anh Roy
Slaughter, vàmột vài người trong những người đómà đã biết tôi
suốt những năm này. Và Anh Wright không hề biết tôi bỏ phiếu
như thế nào. Anh ấy không hề biết tôi là người theo đảng Dân
chủ hay đảng Cộng hòa. Và đó là ngôi nhà thứ hai đối với tôi.
[Anh Wright nói, “Chúng tôi đã cỡi ngựa với nhau, cầu nguyện
với nhau, ở mọi nơi, và anh chưa bao giờ hỏi tôi về sự bỏ phiếu
của tôi, tôi cũng không hề hỏi anh.”—Bt.] Điều đó rất quan trọng,
đó là lý do, AnhWright à. [Người nào đó nói, “Anh Bill, tôi muốn
nói giống như vậy.”] Cảmơn anh. Cảmơn anh. Tôi chưa bao giờ…
Không ai biết tôi đã bầu cử thế nào. Bởi vì, cả hai đảng, không
đảng nào có gì để khoe khoang.

31 Nhưng, tuần vừa rồi, lý do mà tôi đang biểu lộ cách tôi đã
làm, bao gồm còn hơn vấn đề chính trị.
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32 Tôi muốn đọc cho các bạn một lời tiên tri mà được ban cho.
Tôi có trên…Và có lẽ…Nhân đây, Ông Mercier và nhiều người
trong họ đang tìm một vài lời tiên tri xưa này, và đào xới chúng
lên, và sửa chúng lại một chút, hay mang chúng ra để cập nhật
lại, và đưa chúng lên báo chí. Tôi muốn đọc một số điều mà tôi
muốn cho các bạn để—để…Một điều này, trước tiên. Tôi muốn
đọc đôi điều cho các bạn.
33 “1932.” Hãy lắng nghe điều này. “Khi tôi đang trên đường đi
của tôi, hay là khi tôi đã sẵn sàng trên con đường của tôi đến
nhà thờ sáng nay, xảy ra rằng tôi đã rơi vào một khải tượng. Các
buổi nhóm của chúng ta đang được tổ chức trên Đại lộ Meigs, tại
cô nhi viện cổ nơi mà Charlie Kern sống trong một phần của tòa
nhà đó.” Anh ấy sống ở phía bên kia đường bây giờ, các bạn biết.
“Và đã xảy ra, điều đó, trong khi tôi ở trong khải thị này, tôi đã
nhìn thấy một số điều kinh khiếp xảy ra. Tôi nói điều này trong
Danh của Chúa.
34 “Tổng thống đương thời bây giờ là, Tổng thống Franklin D.
Roosevelt,” bây giờ hãy nhớ, điều này xảy ra hai mươi tám năm
trước, “sẽ khiến cho cả thế giới đi đến chiến tranh. Và kẻ độc
tài mới của Ý, Mussolini, sẽ tiến hành cuộc xâm chiếm đầu tiên
của mình ở Ethiopia. Và ông ta sẽ chiếm được Ethiopia, nhưng
đó sẽ là sự cuối cùng của ông ta. Ông ta sẽ đi đến sự chấm dứt
của mình.
35 “Chúng ta sẽ có chiến tranh với nước Đức. Hãy coi chừng
nước Nga. Bây giờ, đó, đấy, chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa Quốc
xã, và chủ nghĩa Phát xít. Hãy coi chừng nước Nga, nhưng đó
không phải là điều chính để xem.
36 “Nó cũng sẽ…đã có một điều xấu xa đã được làm ở đất nước
này, họ đã cho phép người nữ đi bầu. Đây là một đất nước của
đàn bà, và họ sẽ làm ô nhiễm đất nước này giống như Ê-va đã
làm ở vườn Ê-đen.” Vậy thì các bạn thấy tại sao tôi đang phê bình
kịch liệt theo cách tôi làm không? Tôi đã có CHÚA PHÁN NHƯ
VẬY. “Trong sựbầu cử củamình, người nữ sẽ bầungười sai trật.
37 “Người Mỹ sẽ tiến hành một cuộc đánh lớn tại nơi mà người
Đức sẽ xây, nơi mà sẽ có một bức tường lớn được xây bằng
bê-tông,” phòng Tuyến Maginot, mười một năm trước khi nó
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từng được xây dựng, “nhưng cuối cùng họ sẽ là những người
chiến thắng.
38 “Rồi khi những người đàn bà này giúp đỡ bầu cử sai người,
thì tôi thấy một người đàn bà vĩ đại dấy lên ở nước Hoa Kỳ, ăn
mặc đẹp và xinh đẹp, nhưng độc ác trong tấm lòng. Bà sẽ dẫn
dắt hay lãnh đạo đất nước này đến họa diệt vong.” Tôi để, trong
dấu ngoặc, “(Có lẽ là, giáo hội Công giáo).
39 “Cũng vậy, khoa học sẽ tiến bộ, đặc biệt trong thế giới máy
móc. Xe ô tô sẽ tiếp tục sẽ trở nên giống như hình quả trứng.
Cuối cùng họ sẽ tạo nên chiếc xe mà sẽ không cần một tay lái.”
Họ đã có nó bây giờ. “Nó sẽ được điều khiển bởi một năng lượng
khác nào đó.
40 “Rồi tôi đã thấy hiệp chủng quốc Hoa Kỳ như làmột nơi đang
cháy âm ĩ, bị đốt cháy. Nó sẽ gần sự kết thúc.” Rồi tôi đã thấy,
trong dấu ngoặc, “(Tôi tiên đoán rằng điều này sẽ xảy ra…).” Bây
giờ, hãy nhớ, Chúa, đó là những gì Chúa đã tỏ cho thấy. “(Nhưng
tôi tiên đoán điều này sẽ xảy ra trước năm 1977.) Dựa trên sự
tiên đoán này, tôi dựa trên, bởi vì sự tàn sát đang lao tới đó đang
đến bây giờ, nó đã di chuyển thật nhanh, sẽ mất thật lâu cho đến
khi đất nước này đối diện nơi của nó.”

Bây giờ, hãy nhìn xemnhững gì đã xảy ra hiện giờ.
41 Về Tổng thống Franklin D. Roosevelt, đã đưa nướcMỹ tới bữa
tiệc trà của nước Anh. Đúng vậy. Người Đức chưa bao giờ gây sự
với chúng ta; chúng ta đã gây sự với họ. Đưa cả thế giới vào một
cuộc chiến, mà đã gây ra chiến tranh thế giới. Người Đức đã xây
phòng Tuyến Maginot. Cái mà, ở đó, bất cứ cựu chiến binh nào
cómặt ởđâyđềubiết những gì nóđã lấy ởđó tại TuyếnMaginot.
42 Phụ nữ, được ban cho quyền bầu cử, đã bầu chọn Tổng thống
đắc cử Kennedy, là nhờ lá phiếu của phụ nữ, một người đàn ông
sai trật; mà cuối cùng sẽ đưa tới sự điều khiển hoàn toàn, của
giáo hội Công giáo, ở nước Hoa Kỳ. Rồi bom nguyên tử đến để
làm nổ tung nó.
43 Có bảy điều được tiên đoán, và năm trong số chúng đã xảy
ra rồi. Vậy các bạn có thể, tự đoán xét, chúng ta còn cách xa
được bao nhiêu. Chúng ta ở gần kỳ cuối cùng. Nếu năm điều đã
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xảy ra, hai điều khác còn lại nầy sẽ chuẩn bị xảy ra. Nó thật sự
phải xảy ra.
44 Tôi không nghĩ rằng Ông Kennedy sẽ có nhiều ảnh hưởng
bây giờ, bởi vì ông sẽ làm một Tổng thống tuyệt vời, để lôi kéo
những người khác vào, để có một cảnh tượng được thiết lập
giống như họ có ở nước Anh, giống như họ đã làm ở Mêxicô,
giống như họ đã làm ở nhiều nơi khác giống như thế. Và người
dân Mỹ, rất không kiên định; không thuộc linh. Họ là những
người thông minh, nhưng quá thông minh cho sự tốt lành của
chính họ. Sự thông minh đu đưa về phía sau, đôi khi, và đem
lại kết quả ngược lại. Vì vậy họ…Tôi đang giảng về điều đó, sáng
hôm nay, chút ít về nó.
45 Vì vậy, chúng ta thấy rằng, chúng ta—chúng ta đang đứng
trên bờ vực thẳm. Lý do tôi đã nói điều này; đó là lý do mà tôi
nhấn mạnh điều đó, ngày nọ, rất kỹ cách mà tôi đã làm. Nhưng
nó là điều mà đã làm điều đó, đúng thế, việc bỏ phiếu của phụ
nữ. Điều đó đặt…
46 Các bạn có để ý đếnnhững cuộc họp trên truyềnhình không?
Nixon trở nên, khá gần, tất cả đàn ông. Tất cả họ đều muốn hôn
Kennedy, những người phụ nữ, nhảy cưỡi lên những xe hơi, mọi
thứ giống như thế, nhảy lên nhảy xuống.
47 Và bây giờ xin để tôi đem đến đôi điều khác. Tôi chưa chép ra
ở đây, nhưng, trên băng từ. Và điều này, cũng được ghi âm. 1956,
ở Chicago, Illinois, đứng ở tại…trường đó-…Trường Trung học
Lane Tech. Họ đã ở đó. Tôi nói, “Năm nay sẽ là năm bước ngoặc
của nướcMỹ.” Tôi vừa trở về từ nước ngoài, không biết tại sao tôi
đến. Trở về, đã hủy bỏ các buổi nhóm của tôi ở Châu Phi và khu
vực lân cận, trở về. Billy Graham, điều gì đó có vẻ huyền bí, anh
ấy đã hủy bỏ những buổi giảng của mình. Tommy Osborn hủy
những buổi nhóm của mình. Và tất cả chúng tôi, khắp nước Hoa
Kỳ, trong những buổi nhóm. Tôi nói, “Dân Mỹ sẽ tin nhận hoặc
là từ chối Đấng Christ, năm nay.”
48 Lúc đó tôi nói, khi họ đã bỏ phiếu, ở Indiana, một chàng trai
hai mươi hai…-chàng trai hai mươi hai tuổi, là người phân xử.
Thánh Linh của Chúa đã đến trên tôi, và tôi nói, “Cuối cùng họ
sẽ có một Tổng thống mà sẽ là một trong những chàng trai cắt
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tóc cực ngắn, ăn chơi này, một loại Tổng thống híp-pi, một người
được phụ nữ ưa thích.”
49 Vậy thì, chúng là những sự tiên đoán, nhiều năm trước đây.
Hãy xem chúng ta đang ở đâu? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Nó trễ hơn chúng ta nghĩ.
50 Vì vậy, tôi nghĩ rằng những Sứ điệp nầy về Bảy Thời đại Hội
thánh nầy thì đúng lúc. Chúng ta hãy ở trong sự cầu nguyện, và
học hỏi.
51 Bây giờ, nếu các bạn không đồng ý và nói, “Tôi nghĩ rằng
Anh Branham sai.” Điều đó, các bạn có quyền làm thế. Nhưng,
trước khi chúng ta làm điều đó, trước khi các bạn làm, chúng
ta hãy nghiên cứu những gì Chúa đã phán, với lời Kinh Thánh.
Xem thử…
52 Và rồi những lời tiên tri, những gì được ban cho, mà sẽ ứng
nghiệm, và hãy nhìn và thấy chỗ chúng ứng nghiệm, hay không.
Bây giờ, điều đó ở trên băng ghi âm và đại loại như vậy. Các bạn
biết tôi đã nói, cách đây nhiều năm, và bây giờ ở đây nó đang
ứng nghiệm.
53 Mussolini đã đi xuống Ethiopia, phải không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Những người da màu nghèo nàn đó đã dưới đó
với—với cái hái cắt cỏ, những lưỡi liềm, và gậy gộc, để chiến
đấu. Và với ông ta, máy móc hiện đại, ông chỉ tàn sát họ. Trở về,
tuyên truyền về nó, nhưng ông đã gặp phải sự tận số của mình.
Điều đó chính xác.
54 Và người Mỹ…Và người Đức đã xây Tuyến Maginot. Và họ…
Và người Mỹ đã đánh một trận chiến ác liệt ở đó, nhưng cuối
cùng chiến thắng. Hoàn toàn đúng. Các bạn, những anh em cựu
chiến binh, biết điều đó, và tất cả các bạn đều có mặt ở Ngày
giải phóng châu Âu khỏi tay Đức quốc xã, và vân vân, và khi
họ đi vào.
55 Vậy thì, và các bạn nhận ra lúc đó rằng những người phụ nữ,
được ban cho quyền đi bầu, và họ đã bầu một Tổng thống mà
đáng ra họ khôngnênbầu.Hiểu không?Đó là sự sụp đổ ấy.
56 Và trong vấn đề đó, bây giờ, chúng ta đang đến đây với buổi
nhóm sắp đến kế tiếp này. Và hãy cầu nguyện, và cầu nguyện
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siêng năng bây giờ, để Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta
và sẽ mở trí hiểu biết của chúng ta, để chúng ta có thể biết được
thì giờ mà chúng ta đang sống.

Chúng ta hãy cúi đầu bây giờ để dâng lời cầu nguyện.
57 Lạy Chúa nhân từ của chúng con, như trongmột cách, con—
con cảm thấy run sợ, biết rằng thế gian này hiện ở kỳ kết thúc.
Con không muốn biết đất nước nào thoát khỏi. Không có chỗ trú
ẩn nào nữa cả, chỉ hướng lên trời. Vì có lời đã bảo chúng con,
“Khi nào những sự này bắt đầu xảy ra, thì hãy ngước lên, vì sự
cứu chuộc của chúng con đang đến gần.”
58 Ôi Đức Chúa Trời, con cầu nguyện cho thế giới tội lỗi ngày
hôm nay, trong tình trạng của nó, thấy được mọi sự đang xảy
ra như thế nào. Con cầu nguyện rằng, cách nào đó, lạy Chúa,
rằng Ngài sẽ phán với mọi tấm lòng, mọi mục sư, để người ấy
có thể là một ngọn lửa bùng cháy trong những ngày sau rốt này,
để kêu gọi sự ăn năn, và trở lại với Đức tin, Hội thánh của Đức
Chúa Trời hằng sống. Như chúng con biết, chúng con đang sống
trong Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê đó, nơi mà người ta sẽ hâm
hẩm. Con cầu nguyện, lạy Cha, rằng Ngài sẽ cho chúng con nắm
chặt hơn vào những gì chúng con có, là Đấng Christ, trông chờ
vào Ngày của sự hiện đến của Ngài. Xin tha thứ các tội lỗi chúng
con, như chúng con đã tha thứ những kẻ phạm tội nghịch cùng
chúng con.
59 Và chúng con biết bây giờ, lạy Chúa, rằng chúng con nhìn
thấy thế giới bên ngoài, biết rằng nó sẽ phải xảy đến. Không có
cách nào để dừng nó lại. Mặc dầu chúng con nói nghịch lại nó, và
công bố nghịch với nó, tuy nhiên, chúng con biết trong tấm lòng
của chúng con, theo nhưLời củaNgài, nó sẽ xảy ra, dù sao đi nữa,
vì Ngài đã phán vậy. Nhưng trong Ngày Phán xét đó, khi băng từ
vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ được mở lên, chúng con muốn tiếng
nói của chúng con chống lại điều sai và bảo vệ điều đúng.
60 Xin khích lệ chúng con ngày hôm nay, Chúa ôi, bởi sự Hiện
diện của Ngài. Xin ban phước tất cả mục sư truyền đạo có mặt
ở đây, và tất cả tín đồ của hội thánh. Tất cả những người được
sanh lại khắp thế giới, những dấu sắt nung lớn mà Ngài đã có
trên đài phát thanh, và bên ngoài trong phần còn lại của thế giới,
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rao giảng Phúc âm; các nhà truyền giáo đang đi đói khát, những
người chồng và vợ dưới ảnh hưởng của sự bức hại sâu sắc, vẫn
còn đứng ở vị trí của nhiệm vụ. Lạy Chúa, xin ban phước cho họ
ngày hôm nay.
61 Và trong đền tạm nhỏ nầy, xin ban cho chúng con những ơn
phước của Ngài, Chúa ôi. Xin xức dầu cho chúng con. Ban phước
cho những ai đã hát, sáng hôm nay, những bài hát tuyệt vời về
Si-ôn, mà chúng con yêu mến trong lòng, qua nhiều năm, biết
ngày nào đó chúng con sẽ đứng và hát những bài hát đó trong
sự Hiện diện của Chiên Con. Xin ban phước cho Lời, ngày hôm
nay, và xức dầu trên Sứ điệp, Chúa ôi. Vì chúng con cầu xin điều
đó trong Danh Chúa Jêsus, và vì cớ Ngài. A-men.
62 Tôi muốn kêu gọi sự tập trung chú ý của các bạn, sáng hôm
nay, đối với một vài câu Kinh Thánh được tìm thấy trong Sách
Sáng thế ký. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng để nói nhanh qua, về Sứ
điệp này, ý Chúa, bởi vì chúng tôi muốn cầu nguyện cho người
đau và có lễ báp-têm. Tôi muốn các bạn lật ra Sách đầu tiên của
Kinh Thánh, chương 1 của Sách. Sáng thế ký, chương 1, và chúng
ta hãy bắt đầu đọc từ câu thứ 9.

Và Đức Chúa Trời lại phán rằng, Hãy để những nước ở
dưới trời phải tụ lại ở một nơi, và phải có chỗ khô cạn
bày ra: thì có như vậy.

Và Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là Đất; và Ngài
tụ nơi có nước lại và Ngài gọi là Biển: và Đức Chúa Trời
thấy điều đó là tốt lành.

Và Đức Chúa Trời lại phán rằng, Hãy để đất sanh ra cây
cỏ, và cỏ kết hột giống, và…các cây trái kết quả tùy theo
loại, mà có hột giống mình, trên đất: thì có như vậy.

Và đất sanh cây cỏ, và cỏ kết hột tùy loại, và các cây đã
kết quả, có hột trong mình, tùy theo loại của nó: và Đức
Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

63 Bây giờ tôi muốn lấy đề tài dựa trên chủ đề về: Sự Xử Phạt
Bởi Đại Diện. Và cầu xin Chúa gia ơnphướcNgài choLờiNgài.
64 Hai hay ba tuần trước đây tôi đã đi qua các tiểu bang ở miền
tây. Và tôi đã nhìn dọc đường, khi tôi lái xe một mình, đi đến gặp
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các anh emThươngGia Cơ-đốc ở trên Idaho. Và tôi đã ngạc nhiên
khi tôi nhìn xem các tấm bảng hai bên đường, bảng quảng cáo.
Bạn có thể hầu như nhìn quanh và thấy được những gì trong trí
của họ và những gì ở trong tấm lòng của họ.
65 Như tôi đã thường nói, hãy để tôi vào nhà một người, và
chúng ta hãy xem họ nghe loại nhạc gì. Hãy để tôi thấy loại sách
gì họ đọc, và loại bài bài hát gì họ hát, loại tranh ảnh gì họ có
trong nhà họ. Tôi có thể gần như nói cho các bạn biết về bản
tính của người đó là gì. Hiểu không? Là bởi vì, họ, cho dù họ có
chứngminh gì đi nữa, ngược lại, kết quả chứngminhnó là gì.
66 Và tôi để ý rằng chúng ta làmột đất nước khoa học phát triển
lớn, thế giới khoa học. Và tôi để ý trên bảng quảng cáo, đặc biệt
trong vành đai ngô miền tây, và vân vân, đó là bức tranh về một
người đàn ông đang nắm giữ một tai ngô, đang lột vỏ bắp, nói,
“Chao ôi, đây là giống ngô tuyệt vời!” Và nó là một—một loại ngô
được lai giống nổi tiếng. Và dù sao đi nữa, trong lúc nghĩ về điều
đó, lái xe đi, một mình…
67 Và các bạn không thể nào cứ nghe radio nữa, bởi vì, đặc biệt
là những nơi mà có trạm thu thanh thì luônmở bài nhạc boogie-
woogie này và đủmọi thứ đó, các bạn biết, nhạc kích động rock-
and-roll. Và các bạn thật sự không có…trừ khi, các bạn chỉ tình
cờ vặn nó lên vào giờ đó, và để nghe tin tức và thời tiết, sau đó
các bạn sẽ tắt nó lại.
68 Vì vậy tôi tin, có lẽ, Chúa đang giúp đỡ tôi. Và tôi đã viết trên
phía sau bản đồ chỉ đường của tôi chữ, “lai giống,” bởi vì điều
gì đó đã đập vào tôi khi tôi nhìn vào nó, những hạt giống ngô to
lớn, tốt như vậy. Tôi nghĩ, “Điều đó khác quá nhiều hơn giống
ngô chúng ta thường trồng.” Mọi thứ trở nên một thứ lai giống.
Nhưng các bạn có biết điều đó là không tốt không? Nó không có
sự sống trong nó. Nó không thể tự sản sinh lại được. Bạn không
thể trồng những hạt ngô lai giống. Nếu các bạn trồng, các bạn—
các bạn chỉ nhận lấy cánh đồng còi cọc mà thôi, bởi vì nó đã bị
lai giống.
69 Sau đó tôi lái xe lên núi. Và—và một trong những người dẫn
đường mà đã ở với tôi, anh ấy là một—một tay nuôi gà. Và anh
ấy, đang nuôi gà, rồi anh ấy chỉ hướng dẫn lên núi như một thú
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tiêu khiển. Một người đàn ông rất tốt! Và khi anh ấy biết rằng
tôi là một thầy giảng, ồ, anh ấy bèn nhanh chóng nói với tôi về
những con gà lai giống. Thế rồi, khi anh ấy bắt đầu nói, điều đó
đã mang lại đề tài nhỏ của tôi đã viết xuống trên tấm bản đồ đi
đường của tôi, “lai giống.”
70 Ồ, trong khi đặt các túi xách cắm trại của chúng tôi trên tuyết,
ở trên núi, tôi nói với anh ấy, “Tôi muốn biết thêm về giống gà
như vậy.”
71 “Ồ,” anh ấy nói, “khoa học thật sự đã làm một điều lớn lao.”
Nói, “Họ đã gây giống những con gà với những thứ khác, cho đến
khi chúng đến chỗ đến nỗi thật không còn chân trên những gà
con, hay không có cánh trên gà con nữa. Nó chỉ còn lại bộ ngực
mà thôi.” Nhưng anh ấy nói, “Phần tồi tệ đến bây giờ, đó là người
ta không muốn có nó, bởi vì thịt nó quá mềm. Và những con gà
sẽ chỉ sống đượcmột năm, và nó chết.”
72 Nó hầu như chết, lúc bắt đầu. Các bạn thấy, nó là sự lai giống.
Nó không đúng; không tốt. Và hầu hết mọi người bây giờ muốn
có một bữa ăn tối thịt gà ngon, thì đi về vùng quê và tự muamột
con gà mà có chân, có thể bươi, và đập cánh, có thể bay. Và nó
là—nó là một—nó là một con gà, theo như cách mà Chúa đã tạo
nên nó. Nhưng chính sự lai giống của con gà đã mang lại cho nó
chỉ có ngực mà thôi, và nó nhảy làm đổ đồ xung quanh. Và phải
nhốt nó trong lồng lưới. Họ không thể thả nó ra; nó không thể
bươi được. Nó không thể tự kiếm ăn chomình. Và thịt nó, rất dở,
đến nỗi họ không thể dùng nó. Và nếu con gà được làm để ấp, thì
trứng của nó sẽ không nở. Và rồi, một điều khác, con gà chính
nó sẽ nằm ở đó cho đến chết, trong một năm. Nó chỉ sống được
một năm. Và tôi nghĩ, “Ồ, vậy thì, đó làmột con gà nào đó!” Sự lai
giống, phá hủy những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên.
73 Khi đó chúng tôi có một đoàn la mà chúng tôi đã buộc nó lại.
Và tôi để ý rằng, con la cũng là giống lai. Đừng bao giờ gán điều
đó cho Đức Chúa Trời, về việc tạo ra con la. Ngài không bao giờ
làm điều đó. Không. Đó là con người. Con la không thể biết nó
thuộc nơi đâu. Nó—nó không thể tự tái sinh sản được lần nữa.
Nó là một—nó là một giống lai. Hiểu không? Nó—nó không biết
cha của nó, cũng không biết mẹ nó là ai. Và nó không thể tái sinh
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sản lần nữa. Nó chỉ là một con la, và nó ở trong khu nhà ổ chuột,
đến chết. Và cho dẫu có cố gắng bao nhiêu để tìm ra nguồn gốc
của nó, nó không thể làm được điều đó. Tất cả điều đó đi ngược
lại với Lời Đức Chúa Trời.

74 Đức Chúa Trời đã phán ở đây, trong Sáng thế ký 1:11, “Mọi
hạt giống sanh ra loại của nó, vì sự sống ở trong chính nó. Hãy
để chomọi hạt giống sanh ra loại của nó.”

75 Nhưng con người đang cố gắng để tỏ cho thấy rằng mình
thôngminh hơn Đấng Tạo Hóa củamình. Người ấy muốn chứng
minh rằng mình biết về điều này nhiều hơn Đức Chúa Trời. Vì
vậy, do đó, con người liên tục, qua khoa học, cố gắng để tỏ cho
Đức Chúa Trời thấy rằng mình biết nhiều hơn Ngài về điều đó.
Và Đức Chúa Trời cứ để cho anh ta tiếp tục, qua sự nghiên cứu
khoa học của mình. Và, trong việc làm vậy, con người giết chính
mình. Đức Chúa Trời để cho sự kiêu ngạo của chính người ấy
giết chết chính người ấy.

76 Mẹ tôi, ở phía sau đó, thường nói, “Hãy cho con bò cái đủ
dây thừng, nó tự treo cổ.” Ồ, điều đó đúng. Và các bạn cứ để…
Đức Chúa Trời chỉ để con người cứ làm và rồi họ sẽ tự treo chính
họ bằng sự ngu ngốc của chính mình. Người ấy sẽ không bao
giờ khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết điều gì
là đúng. Nhưng, con người, qua việc lai giống, đang cố gắng sản
xuấtmột sảnphẩm tốt hơnnhững gìĐứcChúaTrời đã sáng tạo.

77 Vậy thì, Đức Chúa Trời, khi Ngài tạo dựng Hội thánh Ngài,
Ngài đã tạo nên một Hội thánh ngũ tuần. Đó là Hội thánh ngũ
tuần, nguyên thủy đầy dẫy Đức Thánh Linh, những người đàn
ông vàđànbàđược dẫndắt bởi ThánhLinh củaĐứcChúaTrời.

78 Con người không thể để mặc điều đó. Họ muốn lai giống hội
thánh. Vì vậy họ đã gây giống, thế gian, vào với nó: thần học, các
giáo lý, các giáo phái. Ồ, chắc chắn, nó làm cho giáo hội trở nên
đẹp hơn. Chao ôi, vâng! Nó thật khác xa với Hội thánh nguyên
thủy. Ồ, chúng ta đã có những tòa nhà lớn, những thầy giảng có
học vấn, tầng lớp dân sự đẹp hơn, ngày càng đi lên, ăn mặc đẹp
hơn; ghi tên của họ trong vào nó, và dâng tiền của họ vào nó, và
giữ cho nó càng ngày càng phát triển; gởi các mục sư của họ đến
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các hội thảo, để đánh bóng sự uyên thâm và hệ thống thần học
của họ. Luônmọi lúc, đemhọ ra xa khỏi Đức Chúa Trời.

79 Đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời, lúc ban đầu.
Ngài không hề sai phái một người trong số họ tới bất cứ thần
học viện nào. Ngài sai họ đến một phòng cao hơn, để đợi ở đó
cho đến khi Đức Thánh Linh đã giáng trên họ, phong chức cho
nhữngmục sư truyền đạo của Chúa.

80 Nhưng, sự lai giống, mang hội thánh tới hệ thống thần học,
thay vì để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt nó. Họ đã mang vào
những giám mục, những người giám sát. Khi mà, Đức Thánh
Linh làĐấng LãnhĐạonguyên thủy củaHội thánh củaĐức Chúa
Trời. Nhưng họ lai giống hội thánh, giống như họ đã lai giống gà,
giống như họ đã lai giống la, giống như họ đã làm với những thứ
khác. Lai giống nó, làm cho nó khác đi. Gây giống trong thế giới,
những điều thuộc về thế gian; trò chơi bóng rổ, và món súp buổi
tối, và—và những trò chơi lừa bịp, vàmọi thứ của thế gian. Nó là
thật, nó đẹp hơn. Một tòa nhà to hơn, một tầng lớp người lịch sự
hơn. Việc hát của họ có thể được sắp xếp trật tự hơn trong những
nốt nhạc, và đại loại như vậy, hơn người—người ngũ tuần điển
hình thuở xưa với trống lục lạc và đàn ghi-ta. Nhưngnó đã không
cóHạt giống. Nó không có tiếng vang với điều đó.Họ thanhminh,
tất cả về Điều đó, “ĐiềuNày tốt hơn điều Kia đã có.”

81 Giốngnhưhọ cố gắng với bắp lai giống, “Nó tốt hơn so với thứ
cũ.” Nó đã không tốt hơn. Sự sống bên trong nó đã không tốt hơn.
Vẻ bềngoài có thể nhìn tốt hơn, nhưng sự sống thì không tốt.

82 Và chúng ta đang nói về sự sống. Sự sống không tốt, trong sự
lai giống. Đức Chúa Trời muốn là nó theo cách Ngài đã tạo ra nó
trong buổi ban đầu.

83 Vì vậy, giáo hội đã bị lai giống. Và bây giờ nó đi đến một nơi
tới chỗ mà hội thánh giống một nhà hội họp nhiều hơn, hơn là
nó giống như một ơn phước ngũ tuần. Những học giả là những
nhà giáo dục hơn họ là những thầy giảng. Họ là một nơi nhiều
về—về việc nhận những người học thức uyên thâm vĩ đại. “Mục
sư của chúng tôi có Bằng Tiến sĩ,” hay—hay cái gì đó giống như
thế, “về thần học.”
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84 Và họ không thể tự gây giống lại. Đẹp đẽ như nó có, họ không
thể trở về với chínhmình. Các bạn sẽ thế nào?Họ không thể vượt
qua bản thân. Hãy thử vượt qua một người Giám Lý với người
Báp-tít và xem thử bạn đã có được điều gì. Các bạn đã có một sự
nổi loạn tồi tệ hơn so với ban đầu. Đúng vậy. Các bạn không thể.
Các bạn có sự còi cọcmà thôi. Đúng thế.
85 Các bạn trồng bắp lai giống, chúng mọc lên gần như thế và
trở nên vàng vọt. Không có sự sống trong nó. Đó là lý do nó không
thể sản sinh.
86 Và đó là nan đề với giáo hội ngày nay. Nó không có bất kỳ
Sự Sống nào ở trong nó. Nó có rất nhiều sự trình diễn, và một—
một tầng lớp người tốt hơn, họ gọi thế. Những hạt giống lớn hơn,
những tòa nhà tốt hơn, những thầy giảng uyên thâmhơn, nhưng
chẳng có Sự Sống nào trong đó để tái tạo ra những con đỏ mới
sanh. Không thể tự lai giống trở lại. Khi mà, Hạt giống đã được
trồng trước tiên. Nơi thứ hai, họ đi vào, rồi lai giống nó. Và điều
đầu tiên các bạn biết, nó không thể nào trở lại như xưa được. Tôi
mời bất cứ học giả nào đi với tôi xuyên suốt qua lịch sử. Bất cứ
giáo hội nàomà đã rời bỏ nền tảng nguyên thủy của nó, đã chưa
bao giờ có khả năng quay trở lại như xưa được.
87 Khi Đức Chúa Trời đã sai đến Luther và ông ấy đã tổ chức
một cuộc phục hưng, ông đã làm lan rộng khắp thế giới. Nhưng
ông đã tổ chức nó, và lai giống nó với thế gian, giống như giáo
hội Công giáo. Và khi ông làm thế, ông đã làm những gì? Ông đã
sản sanh ramột nhómngười nổi loạn, lai giống. Và ông đã không
bao giờ làm sống lại và sẽ không bao giờ làm sống lại được.
88 Rồi đến John Wesley và đã làm điều giống như vậy, với một
cuộc phục hưng. Ngay khi ông và—và Asbury và những người
sáng lập lão làng đã qua đời, họ đã tổ chức nó và lập nên giáo
hội Giám lý Wesley. Và họ chưa bao giờ sống lại, và họ sẽ không
bao giờ sống lại, được nữa.
89 Giáo hội Anh giáo, của Calvin, cũng giống vậy. Khi họ có một
cuộc phục hưng, nó thì tốt. Anh Simpson, gói lại trong túi của
anh bây giờ, từ Canada. Giáo hội Anh giáo, bây giờ họ đã đi vào,
các mục sư và tất cả họ, để say xỉn. Họ trộn vào bia của họ, và
rượu gin và các thứ, với nhau, ngay tại nhà thờ, tổ chức tiệc tùng,
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và say xỉn. Đó là cái gì? Nó có thể không bao giờ đi trở về lại với
nguồn gốc đầu tiên của nó, bởi vì nó đã lai giống với thế gian. Nó
đã bị hư mất.

90 Bây giờ, chúng ta nói về Anh giáo, và Giám Lý và Báp-tít,
nhưng Ngũ Tuần cũng giống vậy. Một vài năm trước đây, chúng
ta cómột Giáo hội Ngũ Tuần nóng cháy. Nhưng họ đã làm những
gì? Họ lai giống nó, lập nó thành giáo phái, đem nó trở lại trong
thế gian. Bây giờ các bạn đã có được những gì? Hoàn toàn chính
xác như Đức Chúa Trời đã làm với con la. Nó ở trên ngôi nhà ổ
chuột của ma quỷ. Nó sẽ không bao giờ trở về. Nó đã xong đời,
đã lập giáo phái và bị tan vỡ. Và bây giờ họ có những nhà thờ
đẹp hơn. Ồ, những người ngũ tuần trước đây thường ở trong sứ
mệnh nhỏ bé trên góc phố nhỏ, thường bị đá gần như, từ nơi này
sang nơi khác, và bị némvào tù, nửa thời gian, vì ồn ào suốt đêm.
Ồ, họ chắc chắn bây giờ sẽ khó tìm thấy chuyện như vậy. Điều gì
đã xảy ra? Họ đã lai giống nó. Họ đã làm nó giống như của Báp-
tít; giống như Báp-tít đã làm giống như Giám Lý; Giám Lý đã làm
giống như Luther; Luther đã làm giống như Công giáo. Các bạn
đã nhậnđược gì?Một đám lừa hoang lai giống. Đúng thế.

91 Con vật ngu ngốc nhất tôi biết là con la. Nó không có cảmgiác
cá nhân chút nào. Nó sẽ kêu rêuquanhbạn chođến giờ cuối cùng
sự chết của nó, để âm thanh đó giết chết bạn. Nó không biết gì
cả ngoài “nhanh lên” và “rẽ trái.” Nó chẳng có cảm nhận tri giác
gì cả. Nó không biết cha nó là ai, mẹ nó là ai, và nó sẽ đi về đâu,
hay là nó từ đâu đến.

92 Đó cũng gần giống nhưnhiều người ngày hômnay, gần giống
như vậy. Các bạn đã từng bao giờ nhìn thấy con la chưa? Các bạn
có thể nói chuyện với nó, và nó sẽ đứng đó vểnh tai lên; hãy nhìn,
khuôn mặt dài to và hai cái lỗ tai vểnh lên đó. Đó là cách mà
những con lừa này làm, đúng vậy, cứ đứng, và nhìn chằm chằm
vào các bạn, kêu inh tai, “Những ngày của phép lạ đã qua rồi. Sự
chữa lành Thiêng liêng đó, và việc nói tiếng lạ, và Thánh Linh,
không có chuyện như vậy.” Đúng thế. Tôn giáo con la! Đúng thế.
Sự lai giống! Nó chỉ biết thế thôi. Nó có thể không hề biết điều
gì khác. Hãy để mặc nó. Chúng ta hãy cứ tiếp tục tiến bước với
Đức Chúa Trời. Giống lai, chỉ là một con la, không biết nó đến
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từ đâu. Nó không phải là con nhà nòi. Nó không thể là con la
nòi được.

93 Nhưng một con ngựa thì khác. Vâng, thưa các bạn. Các bạn
có một chuồng ngựa nòi, tốt, nó là con ngựa hiền lành và đẹp.
Giống như việc chạy ra ngoài đó và nhảy dựng lên, các bạn biết,
và chạy trở về lại, đặt đầu của nó lên đôi vai của các bạn, và hí
và hành động kỳ quặc. Nó là—nó là một con vật tốt. Nó trung
thành; sát cánh với các bạn. Tại sao vậy? Nó biết. Nó phải có tờ
giấy chứng nhận rằng nó là con ngựa nòi. A-men. Nó phải viết
điềuđó ra, rằngnó là conngựanòi. Huyết củanó là thuần chủng.

94 Đó là cách vớimột thánh đồ được tái sinh của Đức Chúa Trời.
Các bạn có thể bảo với người đó, “Đức Chúa Jêsus Christ hômqua
và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Và người đó la lên, “A-
men.” Tại sao? Người đó là con nhà nòi. Kinh nghiệm của người
đó được ghi lại trong Kinh Thánh. Người đó được sanh ra bởi
Huyết của Chúa Jêsus Christ, và người ấy làmột Cơ-đốc nhânnhà
nòi. Vinh hiển thay! Không bị lai giống ở đó. Người ấy chân thật,
hiền lành, nhumì. Các bạn có thể dạy dỗngười ấy điều gì đó.

95 Cố gắng vâng lời. Các bạn có thể đưa nó ra các buổi trình
diễn, hầu như làm cho nó giống nhưmột—một con người. Nó sẽ
cúi đầu, nhảy dựng lên, nhảy. Các bạn chưa bao giờ nhìn thấy
con la làm điều đó. Không thấymột con la trình diễn, hành động
như thế, bởi vì nó không hề có bản chất, để làmnhưvậy.

96 Đó là lý do một Cơ-đốc nhân được tái sanh có thể tin nhận
sự chữa lành Thiêng liêng. Một Cơ-đốc nhân được tái sanh có
thể tin nhận Thánh Linh, bởi vì có Điều gì đó ở bên trong người
ấy, Điều gì đó ở trong sâu thẳm của người ấy, khiến người ấy tin
nhận. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong đó, sự kiểm chứng
Lời củaĐức Chúa Trời, rằng người ấy là nhà nòi. Vâng.

97 Nhưngnhững con la không làmvậy. Chúng không thể. Không
gì có ở trong chúng để khiến chúng có thể làmđược.

98 Bây giờ, về sự lai giống nầy. Các bạn biết, Ê-va là mẹ đẻ của
sự lai giống. Bà đã gây giống sai chủng tộc loài người, các bạn
biết, sau khi bà đã làm điều ác này. Và tôi biết điều tôi đang nói
này được thu băng, vì vậy chúng tôi sẽ nói theo hình thức trẻ con



20 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

cho họ, nếu họ muốn. Nhưng khi bà đem chuyện này đi nói với
con rắn; mà không phải là con rắn, hay một con vật bò sát. Kinh
Thánh chép rằng, “Nó là con thú xảo quyệt nhất trong tất cả các
loài thú ngoài đồng.”

99 Khoa học bây giờ đang cố gắng tìm, chúng, xương của tạo vật
nào đó giữa khỉ và người, và ứng dụng nó với chủng tộc người
da màu, và đại loại như thế. Họ thật là ngu ngốc như mức họ có
thể đến được.

100 Con rắn đã làmột con người. Huyết của thú vật sẽ không trộn
lẫn với huyết người được. Không, thưa các bạn. Nhưng chủng
loài nầy đã rất gần, giữa đó, cho đến nỗi nó đã trộn lẫn, và Sa-
tan biết điều đó. Một gã khổng lồ to lớn! Không lạ sao rằng họ đã
tìm thấy những người khổng lồ to lớn trong vùng đất sau điều
nầy? Tôi ước mong Josephus, tác giả, ắt đã suy nghĩ về điều đó.
Những người khổng lồ to lớn đó có nguồn gốc từ đâu? Dòng dõi
của con rắn. Kinh Thánh chép rằng nó sẽ—nó sẽ khiến cho dòng
giống của con rắn…“Dòng giống của con rắn,” con rắn có dòng
giống, “và dòng dõi của người nữ.” Nhưng tốt hơn chúng ta hãy
để mặc chúng. Họ không tin điều đó, vì vậy chúng ta chỉ hãy nói
về chúng trong hình thức trẻ con của chúng. Nhưng khi bà làm
điều đó, bà đã làm ô nhiễm toàn bộ sự việc.

101 Bây giờ xin vui lòng, đừng đi vào sự lố bịch đó, về một cây
táo. Như tôi đã thường nói: nếu việc ăn những trái táo mà khiến
cho phụ nữ nhận ra mình lõa lồ, thì tốt hơn họ nên ăn trái táo
lần nữa, bởi vì đó—đó là lúc. Tôi không muốn nói điều đó là thô
lỗ. Nhưng tôi đang nói điều đó, để—để đưa ra một quan điểm,
rằng nó là sự thật. Không phải là những trái táo. Chúng ta hãy
đừng hiểu lố bịch về nó. Không hề có cây táo nào cả.

102 Nhưng chúng ta hãy nói đếnmột cây khác, để chúng ta có thể
đưa nó ra và làm trọn đề tài của chúng ta. Chúng ta hãy lấy nó,
một cây của đức tin, mà Ê-va đã lấy cây bị cấm của sự không tin
này. Thế thì chúng ta có thể lấy nó làm chủ đề. Đó là đức tin. Bà
đã không tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán
một điều nào đó-nào đó sẽ xảy ra; bà phải để Nó như vậy. Bà phải
tin Nó như cách Đức Chúa Trời đã nói Nó. Nhưng, không, Sa-tan
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đã đến với lý thuyết thần học của nó, và bà đã trộn nó, và đưa nó
choA-đam, và nó đã tạo nênmột niềm tin lai giống.

103 Đó là cách những gì giáo hội đã có ngày hôm nay, cái gọi là
hội thánh, một niềm tin lai giống. Nó được trộn lẫn với sự lo sợ,
sự nghi ngờ, sự xáo trộn. Nếu nó là Đức tin chân thật, thì nó sẽ
không lay chuyển. Khi Đức Chúa Trời nói bất cứ điều gì, thì nó
sẽ là cứ ở nguyên cách đó. Nhưng, hãy xem, bà đã trộn nó lại, lấy
những gì Đức Chúa Trời phán và những gì Sa-tan nói, và khuấy
nó với nhau, và nói, “Đây nầy.”

104 Đó là cách nhiều người ngày hôm nay làm. Thấy không, họ
lấy những gì Kinh Thánh nói và những gì con người nói, và tạo
nên một niềm tin lai giống. Và khi họ làm thế, họ đem nó trở
lại, “Ồ, nó làm ra một giáo hội đẹp đẽ.” Chắc chắn. Nhưng nó
không có Sự Sống trong nó. Nó chết thôi, một đức tin lai giống!
“Ồ, tôi thật tin rằng Đức Chúa Trời đã có, vâng, nhưng bây giờ
Ngài không phải là đấng chữa lành ngày nay.” Đó là đức tin lai
giống. “Tôi tin rằng Ngài đã ban Thánh Linh cho những người
ngũ tuần lúc đó vào Ngày lễ Ngũ Tuần, nhưng điều đó không
dành cho chúng ta ngày hôm nay.” Một đức tin lai giống, Đức
Chúa Trời đã lên án nó. Lai giống, không tốt lành! Hãy tránh xa
khỏi nó. Đó là kẻ ác. Nó đem đến những sự nghi ngờ. “Có lẽ tôi
sẽ đi lên và nhận được sự chữa lành. Có lẽ Chúa sẽ chữa lành
cho tôi.” Đó chỉ là niềm tin lai giống. Nó không tốt. Đó là niềm
tin giáo hội.

105 Chúng tamuốn có Đức tin của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời
phán điều gì đó, thì Đó là Lẽ thật. Hãy ở lại với Nó. A-men. “Ồ! Tôi
ước mong những lời của tôi được viết bằng bút sắt.” Hãy cứ bám
lấy những gì Đức Chúa Trời đã phán. Nó là Lẽ thật.

106 Đức tin lai giống, nó sẽ đọc trong Hê-bơ-rơ chương 13 và nói,
“‘Đức Chúa Jêsus Christ Đấng hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi,’” Hê-bơ-rơ. Và rồi đức tin lai giống đi
vào, “Ồ, trong một cách nào đó, Ngài hôm qua, ngày nay, và cho
đến đời đời không hề thay đổi, nhưng Ngài không phải là…Ngài
không thể chữa lành, ngày nay, bởi vì điều đó không nằm trong
chương trình của Ngài.”



22 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

107 NhưngĐức tin chân thật sẽ nói, “Ngài không hề thay đổi.” Nó
không lai giống. Nó không phải là—nó không phải là tất cả hội
thánh với đầy dẫy lý thuyết thần học của con người; không phải
làmột tôn giáo con la, lời của con người và Lời củaĐức Chúa Trời
được trộn lẫn với nhau giống như cây nho bị hư hoại.

108 Chúa Jêsus đã phán, “Không phải như vậy lúc ban đầu.” Và
nó không phải như vậy lúc ban đầu. Đức Chúa Trời muốn mọi
hạt giống đều sanh ra loại của nó. Và chúng ta lai giống bất cứ thứ
gì, chúng ta phá hỏng chương trình của Đức Chúa Trời. Các bạn
lấy một nhánh hoa, một nhánh hoa violet, nguyên sơ, có màu
xanh…hay màu trắng. Hãy để nó yên, và nó sẽ trở về với màu
trắng. Các bạn phải cứ gây giống của nó, luôn mọi lúc. Đức Chúa
Trời làm các thứ khác hẳn. Ngài thích nó khác. Và sự lai giống
là một sự nguy hiểm và một điều đáng nguyền rủa như vậy cho
đến nỗi nó hủy hoại kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nó hủy hoại
nhân loại.

109 Đức Chúa Trời thậm chí đã nói, trong Phục truyền, rằng,
“Con—con ngoại tình sẽ không được phép vào trong đời…vào
hội chúng của Chúa, cho đến mười đời.” Đó thật là sự ngoại tình
xấu xa. “Mười đời,” mười lần bốn mươi, bốn trăm năm. Trước
một sự lai giống…Một người phụ nữ được gả cho một người đàn
ông, hay một người đàn ông cưới một người đàn bà, mà sẽ vượt
qua ranh giới của tình trạng kết hôn thánh, và sinh ra một đứa
conbất hợppháp, các đời đứa conngoại tình sẽ khôngđược phép
vào Vương quốc của Chúa cho đến mười đời. Phục truyền 30…
23:2. Đúng vậy. Nó sẽ không bước vào được, một đứa con ngoại
tình, nó hay thế hệ của nó, hay thế hệ của nó, hay là dòng dõi của
nó, mặc dầu họ đang cố gắng, giống Ê-sau, khóc để tìm thấy một
nơi. Phảimấtmười đời. Bốnmươi năm làmột đời.

110 Các bạn có thể nhìn thấy thế giới thối nát, đáng nguyền rủa
nầy sẵn sàng cho sự đoán xét không? Rất xấu xa! Vượt qua, vượt
qua những gì Đức Chúa Trời đã kết hợp với nhau; một người
vợ sống không chung thủy với chồng mình; chồng sống không
chung thủy với vợ mình; và sinh ra một đứa con lai giống. Ồ,
phụ nữ nào đó nói, “Ồ, anh chàng ấy chẳng đẹp sao? Anh chàng
cao, to, tuyệt vời đấy!” Điều đó cũng giống như vậy, có lẽ, Ê-va đã
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nghĩ. Bà đã sinh ramột đứa con lai giống. Và đứa con lai giống là
Ca-in, và qua Ca-in xuất hiện những người khổng lồ.

111 Nó luôn luôn là lời nguyền rủa của Chúa. Lai giống! Hãy
tránh xa nó, tôn giáo lai giống. Đừng pha trộn với nó.

112 Chúa Jêsus phán, “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột
cải.” Tại sao Ngài lại nói, “Bằng hột cải”? Cải xoăn và rau bi-na,
trộn chung lại với nhau, tạo nên loại cải dầu. Nhưng hột cải sẽ
không trộn lẫn với bất cứ thứ gì. Hột cải, hột cải chính cống, thì
các bạn không lai giống nó được. Nó là hột cải.

113 Những người mà được sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa
Trời là các con trai và các con gái của Đức Chúa Trời. Họ không
hòa nhập với thế gian. Họ không lai giống. Họ ở lại với Đức Chúa
Trời. Họ ở lại với chương trình của Ngài. Họ ở lại với Thánh Linh
Ngài. Họ không muốn có sự lai giống nào cả. Đừng làm…?…thật
lớn hay sự tô điểm những giáo hội khác trông như thế nào, thật
to lớn hay đánh bóng hội chúng trông thế nào, thật quyến rũ và
những sự nhóm họp lớn mà họ có thế nào, điều đó không nghĩa
lý chút nào cả. Tôi luôn thích bài hát đó, “Xin dạy con, Chúa ôi,
biết chờ đợi, trong lúc những tấm lòng đang bùng cháy,” trong
lúc họ đang xâynhững tòa nhà lớn và có những điều vĩ đại.

Xin dạy con, Chúa ôi, biết chờ đợi, khi tấm lòng
đang bùng cháy,

Xin cho conbiết kiềmchế sự kiêungạo của con,
kêu cầu Danh Ngài;

Xin dạy con đừng cậy vào những gì người khác
làm,

Nhưng chờ đợi trong sự cầu nguyện cho sự trả
lời từ Ngài.

Vì những ai trông đợi Chúa
Ắt sẽ được sức mới,
Họ sẽ cất cánh bay cao, như chim ưng,
Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc;
Nếu họ đi, sẽ không mòn mỏi;
Ôi, xin dạy con, Chúa ôi, xin dạy con, Chúa ôi,
biết chờ đợi.
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114 Đừng bị kéo đi với thứ lai giống. Nó không đúng. Cuối cùng
nó sẽ đến với sự cuối cùng của nó. Nó không thể quay trở lại. Khi
nó là loài lai giống, thì nó đã xong đời. Bản thân nó không thể
nào sản sinh lại được. Nếu nó sanh, nó là sự còi cọc. Hãy nhìn
xem những gì…

115 Hãy nhìn những gì, cuộc phục hưng Wesley, khi chúng ta đi
vào Thời đại Philadelphia, những gì cuộc phục hưng họ đã có.
Hãy nhìn xem cuộc phục hưng kế tiếp, chỉ trở nên còi cọc, còi
cọc, còi cọc, còi cọc, cho đến bây giờ. Hãy nhìn xem nó ở đâu bây
giờ. Nhìn xem nơi mà tín đồ Báp-tít đã bắt đầu, với John Smith,
nhìn xem bây giờ nó còi cọc tới đâu rồi. Hãy nhìn xem những
người Ngũ Tuần, họ đã bắt đầu vào năm 1906. Họ đã lai giống
với thế gian, đem vào các thứ của thế gian, và giáo lý của thế
gian. Họ nhận vào, cho Thánh Linh,một cái bắt tay. Họ nhận vào,
cho sự dầm mình, là sự rảy nước. Họ nhận vào, cho phép báp-
têm bằng nước, Danh của Chúa Jêsus Christ, “Cha, Con, và Thánh
Linh,” giống như thế gian. Họ nhận vào sự bắt tay, để nhận lãnh
Thánh Linh, thay vì nói tiếng lạ và quyền năng của Đức Chúa
Trời để bước theo. Họ đặt sự chữa lành Thiêng liêng vào trong
văn phòng của bác sĩ, thay vì quỳ gối trong sự cầu nguyện. Họ
lai giống chính mình. Và họ đang còi cọc, mỗi năm, càng còi cọc.
Những điều đó không có trong Kinh Thánh, những giáo lý đó.
Nhưng để trở nên được ưa chuộng, để làm cho chính họ một
giáo hội, để tạo nên dòng dõi của họ như họ có bây giờ, với sự
liên minh các giáo hội, để đem chính họ vào, và làm họ giống
như hầu hết mọi người còn lại, họ đã làm điều đó, và tự làm còi
cọc chính họ, cứ còi cọc đi.

116 Thế hệ đầu tiên của những người ngũ tuần đã nóng cháy.
Thế hệ thứ hai bắt đầu chết dần. Đó là bây giờ. Hãy xem thế hệ
thứ ba sẽ đem đến điều gì. Nó sẽ không đi được hết mọi đường,
trước khi Chúa Jêsus đến. Bởi vì, hội thánh Lao-đi-xê hâm hẩm,
không nóng cũng không lạnh. Nó vẫn còn có một ít ơn phước
còn lại trong nó. Họ bị pha tạp, một ít ở đây, và ở đó, và ở phía
sau đó. Họ bị pha tạp. Không phải là lạnh lẽo, nhưng ấm. Đức
Chúa Trời phán, “Hỡi hội thánh, trong sự nắm giữ của nó, thậm
chí các ngươi làm Ta đau ở bao tử Ta. Khi mà, Ta đã ban cho các
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ngươi Thánh Linh, và các ngươi đã lai giống Nó với thế gian, và
để các thứ trong thế gian bò vào. Ta sẽ nôn mửa toàn bộ tổ chức
đó ra khỏi miệng Ta.”
117 “Nhưng đừng sợ chi, hỡi bầy nhỏ, Người Mà đã giữ các Mạng
lịnh của Đức Chúa Trời. Ấy là ý tốt lành của Cha các ngươi để ban
cho các ngươi Vương quốc.” Hãy ở lại với Lời. Những gì Lời nói,
thì cứ giữ Nó. Các bạn đừng lai giống Nó với thứ gì. Tôi không
quan tâm giám mục gì, tổng giám mục gì, người nào nói bất cứ
thứ gì về nó. Cứ ở lại đúng với Lời.
118 Nếu như Phi-e-rơ đã nói, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, “Hãy hối cải
và chịu phép báp-têm trong Danh của Chúa Jêsus Christ.” Mọi
nơi khác trong Kinh Thánh, họ đều chịu báp-têm trong Danh
của Chúa Jêsus Christ.
119 Các bạn đừng bao giờ chấp nhận “Cha, Con, và Thánh Linh”
cho điều đó. Nếu có, thì các bạn đang lai giống chính mình. Bây
giờ, các bạn hãy chỉ cho tôi thấy một chỗ trong Kinh Thánh nơi
màai đó đã từng chịu báp-têm, “danh củaCha, Con, ThánhLinh.”
Nó không hề có trong đó. Nó là thần học do con người tạo ra mà
đã được lai giống vào trong hội thánh, đã tạo cơ hội chomột thần
tượng nhưnó đang đến trong đất nước này bây giờ.
120 Tôi có thể chứng minh cho các bạn, bằng lịch sử và bằng
Kinh Thánh, rằng bất cứ ai mà chịu báp-têm, “danh của Cha,
Con, Thánh Linh,” là chịu báp-têm trong giáo hội Công giáo. Bởi
sách giáo lý đại cương của chính họ, họ nói, “Liệu có người Tin
Lành nào được cứu không?” Nói, “Một số người trong họ. Họ
chấpnhận các giáo lý của chúng ta. Họ tuyên bố tin Kinh Thánh.”
Nói, “Kinh Thánh nói rằng, ‘Hãy ăn năn và chịu phép báp-têm,’
Phi-e-rơ đã nói, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, và vân vân, ‘nhơn Danh
của Chúa Jêsus Christ.’ Kinh Thánh củahọ dạy điều đó. Nhưnghọ
lại chấp nhận giáo lý của chúng ta, đó là ‘Cha, Con, Thánh Linh.’”
Đó là—đó là sách giáo lý vấn đáp.
121 Nó không phải là giáo lý Tin Lành. Nó là giáo lý Công giáo.
Nhưng chúng ta, như những người Ngũ Tuần, đã lai giống nó với
học thuyết do con người tạo ra. Các bạn thấy chúng ta đang bước
tới chỗ nào chưa? Không lạ gì Đức Chúa Trời không thể ban đến
một cuộc phục hưng; không có gì để xây dựng trên điều đó.
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122 Lúc đó, Ngài sẽ đòi hỏi những cá nhân, và xây dựng nó trên
họ những cá nhân đó, và công bố nó trước thế giới, những người
mà cứ ở lại với Lời đó.
123 Sự rảy nước, ai đã từng nghe về điều đó chưa? Tin nhận báp-
têm bằng nước, bởi sự dầm mình dưới nước; lấy nó đi khỏi đó,
và làm thành phép báp-têm rảy nước. Ai đã từng nghe đến họ giơ
tay hữu của sự thông công, để dẫn ai đó vào giáo hội, hay bằng
những lá thư chưa? Thật vô lý! Đó là sự lai giống.

Tất cả chúng ta phải đến trên cùngmột con đường.
124 Một người nào đó nói, “Tôi là tín đồ Giám Lý vì mẹ tôi là một
người Giám Lý.” Mẹ có thể là Cơ-đốc nhân Giám Lý, nhưng điều
đó không có nghĩa rằng các bạn cũng trở nên Cơ-đốc nhân Giám
Lý. Bà ấy có thể là một Cơ-đốc nhân Báp-tít, nhưng điều đó cũng
không có nghĩa rằng các bạn cũng giống bà.
125 Như tôi thường trích dẫn những gì David nói, David
duPlessis, nói rằng, “Đức Chúa Trời không hề có đứa cháu nào.”
Đức Chúa Trời không cómột đứa cháu nào. Đức Chúa Trời không
phải là ông. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh, đã nói Đức
Chúa Trời là “ông nội.” Vậy tại sao các bạn đã có ý tưởng ba ngôi
cực đoan đó, “Đức Chúa Cha, một; Đức Chúa Con, là đấng khác;
Cha, và rồi Đức Chúa Thánh Linh”? Điều đó làm cho Đức Chúa
Trời là người ông. Đức Chúa Trời không hề có một người cháu
nào cả. Đức Chúa Trời có các con trai và các con gái, không có
cháu nội. Các con trai và các con gái mà thôi! Ngài không chấp
nhận cháu. Mọi người phải đến theo cách giống như người khác
đã đến. Các bạn phải là con trai hay con gái.
126 Vì vậy các bạn thấy, sự lai giống, nó đã làm gì? Chỉ giáo hội.
Chúng ta tất cả đều bị lên án qua Ê-va, qua sự lai giống. Điều đó
hoàn toàn đúng. Tất cả chúng ta phải chịu vết nhơ đó, qua Ê-va.
Ê-va đã gây ra cho cả loài người sa ngã. Bà và A-đam là một. Bà,
nó khởi nguồn từngười đànbà.Nó sẽ kết thúc với người đànbà.
127 [Băng trống—Bt.] Conngười trong bà, được gọi là, “conngười
tội lỗi.” Họ tha thứ tội lỗi, trên thế gian.
128 Lấy giáo lý của họ, và đưa ra cho dân sự, và họ uống nó. Các
dân của thế gian, “các vua,” Kinh Thánh chép, “đã bị làm cho
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say với rượu của sự tà dâm của bà.” “Sự tà dâm của bà” là gì? Sự
không trung thực của bà. Một người đàn bà phạm tội tà dâm, thì
sống không trung thực với chồng của mình. Một giáo hội phạm
tội tà dâm, thì giảng dạy điều gì đó không phải là Lời của Đức
Chúa Trời, lai giống hội thánh.
129 Bà đã làm gì? Bà cũng, đã nuôi dưỡngmột số con gái. Vậy thì
các con gái, của giáo hội Công giáo là gì? Luther đến từ đâu, và
dòng dõi nào, họ những giáo phái và những tổ chức nào? Hãy
nhìn xem nó vào từ đâu?
130 Nhưng Hội thánh thật của Đức Chúa Trời bị đan xen giữa
vòng mỗi người trong họ, những người Giám Lý, Báp-tít, Trưởng
Lão, và tất cả qua đó, Huyết chân thật, đích thực đã mua Hội
thánh của Đức Chúa Trời, giống như sợi chỉ đỏ đó mà những
người do thámđã thả xuống. Họ đã bị trộn lẫn, ở trong đó, nhưng
các giáo phái của họ không thể cứu họ. Bạn là Cơ-đốc nhân phải
không? “Tôi là tín đồ Trưởng Lão. Tôi là tín đồ Báp-tít. Tôi là tín
đồ Giám Lý.” Điều đó không cómột ý nghĩa gì với Đức Chúa Trời.
Bạn là một Cơ-đốc nhân khi bạn được tái sanh. Bà đã gây ra tất
cả điều đó.
131 Nhiều lần, tôi đã nghe người ta nói, “Thế thì, Anh Branham,
bởi vì A-đam và Ê-va đã làm điều tội lỗi, lai giống Lời của Đức
Chúa Trời, và gây cho chúng ta phải ở trong tình trạng này, Đức
Chúa Trời không công bình nếu Ngài kết tội tôi. Tôi không liên
quan gì với nó. Tôi chưa bao giờ phạm tội. Chính là A-đam đã
phạm tội. Kinh Thánh chép, ‘Tôi sanh ra trong tội lỗi, hoài thai
trong sự gian ác, đến với thế gian nói dối.’ Vậy, người nào đó đã
đại diện cho tôi.”
132 Ồ, đây là một ý nghĩ, nó có thể làm bạn chết ngạt. Người nào
đó đã đại diện bạn, như một tội nhân, nhưng đó là người mà lai
giống Lời. Và, ngày hômnay, các bạn đangmong đợi giáo hội Ngũ
Tuần, hay Giám Lý, Báp-tít, đại diện cho các bạn, thì đó là lời lai
giống, và bị kết tội. Các bạn bị kết tội bởi vì A-đam đã kết tội các
bạn. A-đam và Ê-va, là một, chấp nhận hình thức lai giống, và đã
kết tội thế gian.
133 Thế thì các bạn nói, “Anh Branham, tại sao tôi nên…Tại sao
Chúa buộc tôi phải chịu trách nhiệm, bởi vì một người đã đại
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diện cho tôi, và rồi tôi chết vì người đó đã phạm tội? Thế thì, tôi
là một tội nhân bởi sự đại diện.” Điều đó là đúng. Các bạn là một
tội nhân bởi sự đại diện. Các bạn chưa bao giờ…
134 Đức Chúa Trời không buộc bạn chịu trách nhiệm vì bạn là
một tội nhân. Ngài không buộc bạn chịu trách nhiệm bởi vì bạn
nói dối và ăn cắp, và—và—và những điều các bạn làm. Ngài
không buộc trách nhiệm bạn vì là một tội nhân. Ngài buộc các
bạn chịu trách nhiệm vì các bạn không giúp chínhmình. Có một
con đường được làm sẵn cho các bạn. Các bạn chối bỏ con đường
mà Ngài đã đặt xuống, đó là những gì Đức Chúa Trời xử phạt các
bạn. Cómột con đường giải thoát.
135 Sự lai giống. Sự lai giống, ồ, thật kinh khủng! Sự lai giống. Họ
lai giống dân sự. New York, cái nồi lớn được đúc…Tôi có hàng
trăm người bạn da màu, đáng quí là những Cơ-đốc nhân được
sanh lại. Nhưng trong dòng dõi phân rẽ này và những thứ mà
họ đang nói về, thì lại nói về sự lai giống dân sự! Điều gì? Hãy
bảo cho tôi biết nền văn hóa nào tốt, mà những người phụ nữ
da màu, Cơ-đốc muốn con nhỏ của mình là đứa trẻ lai da trắng,
được sinh ra với người da trắng? Không, thưa các bạn. Điều đó
không đúng. Người phụ nữ da trắng sẽmuốn gì khi con củamình
là một đứa con lai da màu, được sinh ra bởi người da màu? Đức
Chúa Trời đã tạo nên những gì con người của chúng ta có hiện
nay. Chúng ta hãy ở lại như những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên
chúng ta. Tôi tin rằng điều đó là đúng.
136 Khi sự nhặng xị lớn đó xảy đến, dưới đó tại Shreveport, cách
đây không lâu, thầy giảng già da màu đứng ngoài đó. Ông ấy có
một chỗ trong lòng của tôi. Nói, “Tôi chưa bao giờ hổ thẹn vì tôi
là một người da màu.” Nói, “Đức Chúa Trời đã tạo nên những
gì tôi hiện có, và tôi tự hào về điều đó. Nhưng,” nói, “ngày hôm
nay, tôi hổ thẹn vì cái cách mà dân sự các bạn đang hành động.
Cáchmà dân sự của chính tôi đang hành động, nó làm cho tôi hổ
thẹn.” Ồ, chao ôi!
137 Chúng ta đang làm gì vậy, thưa các bạn? Nhiều người nghĩ
rằng họ biết tất cả về điều đó. Người ta sẽ trở nên tốt hơn, nếu
các bạn cứ để họ theo như cách họ có, cách mà Đức Chúa Trời
đã tạo nên họ. Hãy để cho chủng tộc người da nâu lấy người da
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nâu. Người da trắng lấy người da trắng. Người da đen, người da
vàng, và bất cứ cái gì đi nữa, hãy cứ ở lại theo như cách Chúa đã
tạo nên các họ.

138 Nếumột hoa vi-ô-lét, Đức Chúa Trời đã tạo nênnó, nó cómàu
trắng, hãy để nó nguyên màu trắng. Nó là màu xanh, màu đen,
màu nâu, hoa ấy là bất cứ màu gì đi nữa, thì hãy để nguyên nó
như vậy.

139 Nếu hạt ngô được trồng theo cách nào đó, ngô màu vàng,
thì đừng trộn lẫn nó với hạt ngô màu trắng. Nếu các bạn làm,
các bạn trộn nó lại với nhau, thì nó không thể tự gây giống lại
lần nữa.

140 Nếu một con la là…hay—hay một con cá chó nhỏ là một con
cá chó nhỏ, và một con lừa cái, lúc ban đầu, thì hãy để chúng
theo cách ấy. Chớ lai chúng với loài ngựa. Nếu không các bạn
làmmột kẻ nổi loạn.

141 Đồ lai giống, ồ, đó là một lời nguyền rủa như vậy. Hãy trở
về với nơi Đức Chúa Trời đã khởi đầu. Chúng ta hãy trở về với
lúc ban đầu. Hãy trở về với nơi Đức Chúa Trời đã mang chúng ta
đến, với những gì chúng ta được cho là vậy.

142 Tôi nói điều này với sự kính trọng. Tôi nói điều này với sự tôn
kính. Tôi sắp sửa đi Châu Phi, nhưng, các bạn biết điều gì, đối với
những anh chị em damàu yêu quí của tôi.

143 Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà đất nước này đã làm,
nó đã làm điều đó vào ngày 11 tháng Mười Một, năm nay. Đó là
lỗi lầm lớn, chết người của nó. Một trong những lỗi lầm lớn nhất
mà chủng tộc damàu đã từng làm, là ở dưới Louisiana và ở trong
đó, khi họ đã bầu cho Kennedy, đêm nọ, đã đưa ông vào. Họ thật
sự đã nhổ nước bọt vào áo đó của AbrahamLincoln, nơimàmáu
của đảng Cộng hòa đã đổ ra vì tự do của họ, và họ đã bầu cho
một người Công giáo. Mà, Booth đã bắn Lincoln. Và ông đã chết
vì chủng tộc của họ, để giải phóng họ và làm cho họ không còn là
những người nô lệ. Rồi, quay lại và bầu cử cho một người đảng
Dân chủ, và ngoài ra, là một người Công giáo. Họ đã đem đến
một trong những sự ô nhục nhất mà họ làm, bởi vì (sao?) người
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da trắng đó, với sự học vấn của mình, đã cho họ gây ra nhiều sự
rùm beng. Điều đó hoàn toàn chính xác.

144 Tôi thật sự vui sướng có nhiều người trong họ biết nơi mà
họ—nơi mà họ đang đứng.

145 Giống như khi tôi nhổ vào Đấng Christ, mà đã chữa lành tôi
và đã cứu tôi ra khỏi tội, và quay lại nghịch với Ngài, vì điều gì
khác, quay lưng lại với Ngài và bỏ đi.

146 Ồ, sự lai giống này! Ồ! Làm sao—làm sao thế gian có thể tiếp
tục bước đi lâu hơn? Không lạ gì, sự khải thị của Chúa nói gì
ở đây, rằng, “Ta đã nhìn thấy cuối cùng nó đi tới một điểm mà
nó chỉ là một đống lớn âm ĩ. Nó đã bị nổ tung.” Chúng ta đang
trên đường đi ra, các bạn ạ. Không có con đường đến, không có
đường, không có đường quanh nó. Chúng ta phải đến với nó, đối
diện với nó. Sự lai giống!

147 Nói, “Tôi không chịu trách nhiệm, vì Ê-va đã làm điều đó.” Ê-
va đã thật sự làm nó. Bà đại diện cho tất cả chúng ta. A-đam đại
diện cho chúng ta, đằng kia, như những tội nhân. Và chúng ta
là những tội nhân. Ông tượng trưng cho sự sa ngã của chúng ta,
bản tánh con người, để đưa chúng ta ra khỏi Lời của Đức Chúa
Trời, lai giống nó.

148 “Ồ, tôi biết Đức Chúa Trời đã phán. Nhưng, chắc chắn, Đức
Chúa Trời hiểu rằng tôi là tín đồ Trưởng Lão. Tôi là tín đồ Giám
Lý. Tôi là tín đồNgũ Tuần. Đức Chúa Trời hiểu điều đó.”

149 Đức Chúa Trời hiểu một điều, đó là Huyết. Đó là tất cả điều
Ngài hiểu. Ngài biết Huyết. Ngài không biết dòng dõi damàunào.
Ngài không biết chủng tộc nào. Người da đen, da xanh, da trắng,
nâu, hay bất cứ màu da người đó là gì đi nữa, Đức Chúa Trời
không biết gì về điều đó. Họ là những con trai và con gái. Ngài
đã tạo nên họ nhưnhững đóa hoa trong khu vườn củaNgài. Ngài
thích nhìn vào họ theo cách họ có. Hãy để họ là cách ấy.

150 Ê-va đã khởi nguồn điều ác này, khi bà lai giống ở đó với điều
khác này mà gần giống như một người đàn ông, điều đó sẽ pha
trộn dòng giống. Bởi vì, con rắn có một dòng giống mà luôn “bị
thương.”
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151 Tôi đang nói về khía cạnh đức tin, cho những Cơ-đốc nhân
yếu đuốimà không hiểu nó. Chúng ta hãy nói đức tin đó, vậy. Nói
rằng, “Bởi đức tin, bởi sự lai giống lúc đó của đức tin,” khi anh
em nói, “Anh Branham.”

152 Rồi Ê-va mang vào thần học của bà, bà và A-đam, và cố gắng
bào chữa, từng cái một, và ném nó trở lại. Đổ trách nhiệm cho
người khác, như họ thường gọi thế trong quân đội. “Người phụ
nữmàNgài đưa cho tôi.” “Con rắn đã lừa dối tôi.”

153 “Con rắn đã lừa dối tôi.” Chưa bao giờ cho bàmột quả táo, để
lừa dối. Hiểu không? Bất cứ ai cũng đưa ra những lý do chung
để biết điều đó. Nhưng, “Con rắn đã lừa dối tôi,” làm điều gì đó
bất kính.

154 Đức Chúa Trời nguyền rủa điều đó cho đến nỗi họ không thể
tìm thấy một cái xương, trong con rắn, trông giống như một con
người. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Họ chỉ ngu xuẩn, đào bới
chung quanh. Chỉ thế thôi. Bí mật của Đức Chúa Trời thì ở cùng
Ngài. Đúng vậy. “Và xứ đó đầy những người khổng lồ.”

155 Và Josephus đã nói, rằng, sử gia vĩ đại…Các bạn có thể tưởng
tượng rằng một sử gia, như Josephus, lại nói rằng, “‘Các con trai
của Đức Chúa Trời nhìn thấy các con gái của loài người,’ và họ
từ bỏ địa vị của mình, từ các Thiên sứ, để vào trong xác thịt con
người”? Một nhà lịch sử. Nếu là vậy, thì Sa-tan chắc hẳn là đấng
tạo hoá. Thế thì chúng ta ở đâu? Thấy không? Chỉ có một Đấng
Tạo Hóa, đó là Đức Chúa Trời.

156 Sa-tan chỉ là kẻ làm hư hỏng những gì Đức Chúa Trời đã tạo
ra. Và một kẻ không ngay thẳng chỉ là kẻ làm hư sự ngay thẳng
mà thôi. Chồng và vợ cưới nhau là hợp pháp, nhưng không chạy
theo người khác. Hiểu không? Nó là sự làm hư hỏng. Sự chết là
sự sống bị làm hư hỏng. Và một giáo hội hư hỏng thì bị cách xa
nguồn gốc.

157 Vì vậy, tất cả chúng ta đều bị kết án, bởi nhân loại, dưới sự
đại diện. A-đam đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời,
như là những tội nhân, những người không tin vào Lời Ngài.
Chúng ta cứ ôm khư khư lấy cơ sở đó, những kẻ không tin vào
Lời Ngài.
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158 “Ồ, Đức Chúa Trời đã phán vậy, nhưng tôi biết rằngĐức Chúa
Trời là một Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài sẽ không làm điều đó.”
Tôi nghe rất nhiều, điều đó.
159 Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tốt lành, nhưng Đức
Chúa Trời cũng là một Đức Chúa Trời của sự đoán xét. Đức Chúa
Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Đức Chúa Trời là một
Đức Chúa Trời của—của sự công bình. Đức Chúa Trời làmột Đức
Chúa Trời của sự giận dữ. Chúng ta sẽ đứng trước mặt Ngài khi
Ngài nổi giận, Kinh Thánh nói vậy, và chính sự Hiện diện của
Ngài sẽ làmột ngọn Lửa thiêu đốt. Đúng vậy.
160 Đừng bao giờ cố xét đoán Đức Chúa Trời bởi chính sự cảm
nhận riêng của mình. Chúng ta phải xét đoán Đức Chúa Trời
bằng Lời Ngài, điều Ngài đã phán. Đừng bị lôi cuốn bởi cơn giận
nào đó, “Đây là một giáo hội tuyệt vời, đã vượt qua nhiều giông
bão,” và đây, là đó. Hãy trở về với những gì Đức Chúa Trời đã
phán dạy. Tôi đứng trước Ngài, tôi muốn được nhìn thấy là một
người vô tội trong việc cố gắng thêm, hay bớt đi một điều gì vào
trong Lời đó. Muốn chỉ tin Nó thật đúng như cách của Nó. Giảng
dạy cho dân sự đúng hoàn toàn với Nó.
161 Và Kinh Thánh nói Đây. Tôi không thể chịu đựng điều gì bất
cứ người khác nói, tôi phải ở ngay điềuĐó.
162 Vì sự rửa chân, họ nói, “À!” Anh em Ngũ Tuần, “Thưa Anh!
Ồ, Anh Branham, đó là…Ồ, chúng tôi thường làm điều đó.” Tuy
nhiên, chúng ta hãy làm điều đó, nếu chúng ta đã từng làm một
lần. Chúa Jêsus đã làm điều đó, rửa chân. “Ồ,” nói, “điều đó
không lành mạnh. Dân sự có bàn chân khỏe mạnh.” Tôi không
quan tâm bàn chân họ kiểu gì. Họ có thể đã có điều đó trong
thời của họ.
163 [Anh Gene nói, “Họ được chữa lành.”—Bt.] Vâng. Vâng. Điều
đóđúng, Gene à. ĐứcChúaTrời là đấng chữa lành.Hiểu không?

Họ cố gắng tìmmột con đường trốn thoát.
164 Giống như, nói, “Ồ, tôi sẽ không uống cùng cái ly mà người
nào đó đã uống, trừ khi nó đã được tiệt trùng.” Ồ, chao ôi!
165 Anh em và chị em của tôi là anh chị em của tôi. A-men. Đức
Chúa Trời là Đấng bảo vệ tôi nếu như điều gì đó sai trật. Tôi tin
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cậy Ngài. Chúng ta hãy trở lại với Lời. Tôi không quan tâm, màu
da của anh ấy, bất kể anh ấy là người da gì đi nữa, hay anh ấy
thuộc về giáo hội nào. Nếu anh ấy là anh em của tôi, thì anh ấy
là anh em của tôi.

166 Tôi sẽ thực hiện các mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Đó là lý
do, thưa các bạn, khi nó đến với phép báp-têm bằng nước trong
Danh của Chúa Jêsus Christ, thì tôi phải ở lại đó. Ồ, điều đó giữ
tôi tránh khỏi rất nhiều…cứu những linh hồn ra từ đó. Nó thật
sự vậy, trên một vấn đề đó, bởi vì thuộc về niềm tin ba ngôi
cực đoan.

167 Chắc chắn, tôi tin vào Cha, Con, Thánh Linh, như là những
chức vụ của Đức Chúa Trời; chứ không phải là ba thần, nhưng ba
chức vụ của cùngmột Đức Chúa Trời. Ngài là Cha, Con, và Thánh
Linh, nhưng đó là các danh hiệu của chức vụ của Ngài. Ngài là
Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, chắc chắn Ngài là, từ lúc ban
đầu. Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Con, đã trở nên xác thịt,
trên trái đất. Ngài là Đức Chúa Trời, tức Đức Thánh Linh, đang
ngự ở trong tôi. Nhưng cũng là một Đức Chúa Trời, duy nhất mà
thôi, ba chức vụ.

168 Ngài đã từng không thể rờ đến được hay bất cứ điều gì. Rồi
Ngài hạ mình xuống, đã trở nên xác thịt, và cất đi tội lỗi của tôi,
và gánh chịu tội lỗi của tôi. Rồi trong khi Ngài thánh hóa tôi bởi
ChínhHuyếtNgài, khi đóĐức ThánhLinh có thể đến trong tôi. Và
Ngài với tôi có thể thông công, giống như chúng ta đã có trong
vườn Ê-đen. Chúng ta—chúng ta—chúng ta yêu thương nhau.
Ngài là Cha của tôi; tôi là con của Ngài. Không phải là ba thần.
Cùng một Đức Chúa Trời đã tạo dựng tôi, và đã yêu tôi, đã ban
chính Ngài cho tôi, là Đức Chúa Trời mà ở trong tôi. Tên của Ngài
là Jêsus Christ khi Ngài còn ở trên đất. “Không có một Danh nào
khác ở dưới Trời được ban cho giữa loài người để anh em nhờ
đó mà được cứu.”

169 Vậy thì, nếu nó làm tổn thương các bạn của tôi, tôi không thể
tránh được. Tôi—tôi thà làm tổn thương bạn bè của tôi còn hơn
là làm tổn thương Cha tôi. Hiểu không? Ngài là người bà con của
tôi, Cha tôi, Đức Chúa Trời. Đó là những gì Lời Ngài nói.
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170 Đức Chúa Trời, đã không bao giờ để tôi lai giống với bất cứ
thứ gì, nói rằng, “Những ngày của các phép lạ đã qua rồi. Ồ, Chúa
Jêsus không làm như vậy. Ồ, đó có thể có thần giao cách cảm. Đó
có thể là do đọc sách quá nhiều. Tôi không tin ngày nay chúng
ta có các nhà tiên tri.” Kinh Thánh đã nói rằng chúng ta sẽ có.
Tôi tin Nó.

171 Chúng ta đangmong đợimột người được xức dầu, giống như
Giăng Báp-tít mà đã đi trước để dọn đường cho sự đến lần đầu
của Đấng Christ, đến để dọn đường cho sự Đến lần thứ hai của
Đấng Christ, như Ngài đã làm. Ngài đã hứa điều đó. “Khôi phục
Đức tin của dân sự, trở về với Đức Chúa Trời.” Giăng đã làm gì?
“Khôi phục Đức tin,” Đức tin mà đã có, một lần, Dòng dõi thật
mà đã ở trong vườn Ê-đen. Để nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời,
nơi mà nó bị lai giống vào, bởi thái độ đi nhà thờ theo hình thức,
Giăng đến để đem Nó về, Halêlugia, để cảnh báo đất nước, trước
khi Ngày lớn và kinh khiếp của Chúa đến. Đó là chức vụ của
Giăng, sứmệnh củaGiăng, người được xức dầu. Để ý.

172 Cũng vậy, các bạn nói, “Ồ, thế thì, tại sao lại kết tội tôi, bởi vì
Ê-va và A-đam đã làm điều này? Họ đại diện cho tôi, nhưmột tội
nhân. Tôi không thể tránh được nó.”

173 Vâng, nhưng, thưa anh em, một ngày, đã có Đấng đến lại từ
sự Vinh hiển, lần nữa. Ồ, Ngài là Đấngmà tôi muốn nói về, trong
khoảng hai phút bây giờ. Đấng đã đến từ sự Vinh hiển, và đến
trên đất. Đấng đã đến và nhận lấy hình hài của xác thịt tội lỗi.
Ngài cũng đến, để đại diện cho chúng ta.

174 Và Sa-tan đã cố sức đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Ồ, nó
đã làm. Mọi bàn tay, Sa-tan đã ở đó để treo Ngài trên cây thập
tự. Nhưng Ngài đã không bao giờ bị đóng đinh. Ngài đã nhận lấy
thập tự giá và đi lên. A-men. Sa-tan không thể treo Ngài trên cây
thập tự. Không, không. Ngài là một hình bóng khác của A-đam.
Ngài đến từmiền Vinh hiển, để đại diện cho chúng ta.

175 Cái gì? “Tốt,” A-đam nói, “nếu vợ tôi nói vậy, tôi đoán điều đó
là đúng. Ồ, nàng nói nàng có một sự mặc khải, và đây là cách mà
nó được cho là xảy ra. Tôi biết Đức Chúa Trời nói nó là cáchNày,
nhưng vợ tôi đã nói…”
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176 Đó cũng là cách với thuộc viên hội thánh địa phương ngày
nay. “Ồ, tôi biết Kinh Thánh nói Thế, nhưng hội thánh của tôi nói
thế này thế này.” Ồ, tội nghiệp các bạn, người giả hình khốn khổ!
Các bạn không thấy sao?
177 Đức Chúa Trời phán, “Hãy để cho Lời của Ta là thật, và lời
của mọi người là lời nói dối.” Hãy nhận lấy Đức Chúa Trời ở Lời
Ngài. Chính là Lời của Đức Chúa Trời!…không quan tâm những
gì vợ tôi nói, những gì giáo hội của tôi nói. Chính những gì Đức
Chúa Trời đã nói.
178 Vì vậy, khi họ nhìn thấy kẻ hà hơi của vợ ông, Ê-va, khi nó
đến gặp Chúa Jêsus, có chép rằng, “Ồ, vâng, có lời chép, rằng—
rằng, ‘Ngài sẽ truyền cho các Thiên sứ gìn giữ Ngươi, kẻo chân
Ngươi vấp nhằmđá chăng, họ sẽ nângNgươi lên.’”

“Đúng,” Ngài phán. “Và cũng có lời chép rằng…”
179 Ồ, nó không thể đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Ngài là Đức
Chúa Trời, đã trở nên xác thịt. Ngài là Đấng Cứu Thế của tôi và
là Đức Chúa Trời của tôi. Nó không thể nào đóng đinh Ngài trên
cây thập tự.
180 Thế thì Ngài đã làm gì? Ngài đã ôm lấy thập tự giá. Và trên
cây thập tự Ngài đã chết, cho tôi và cho bạn, và cho thế gian, để
Ngài có thể khôi phục lại, với Đức Chúa Trời, (điều gì?) các con
trai và các con gái, giống như trong vườn Ê-đen, trước khi họ bị
đóng đinh trong thần học.
181 Ôi Chúa, nếu con người có thể chỉ nhìn thấy điều đó! Ước gì
con có thể làm cho dân sự nhận biết rõ điều đó!
182 Chúa Jêsus đã chết, để Ngài có thể đem con người ra khỏi thứ
giáo hội lai giống này, để Ngài có thểmang tâm trí và đức tin của
các bạn ra khỏi những gì mà con người nói, để trở về với những
gì Đức Chúa Trời đã phán.
183 Không phải một đức tin lai giống, “Ồ, có lẽ những ngày của
các phép lạ đã qua rồi. Có lẽ điều đó sẽ không xảy ra.”
184 Ồ, hỡi anh em, Đức Chúa Trời đã phán nó xảy ra, và thế là
xong. Điều đó thì luôn luôn. Đức Chúa Trời đã phán vậy. Chúa
Jêsus chết để mà Ngài có thể gây giống lại. Ồ, Halêlugia! Chỉ
Huyết mới có thể làm được điều đó. Chỉ qua hóa chất của Huyết
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của Chúa Jêsus Christ, mới có thể gây giống lại, một người mà sẽ
không thay đổimột Lời từ những gì Đức Chúa Trời đã phán.

185 Ê-va đã tỏ cho thấy sự yếu đuối của bà, thưa hội thánh, đã
tỏ cho thấy những gì bà đã làm. Bà nói, “Ồ, có lẽ anh đúng. Có
lẽ Đức Chúa Trời sẽ không buộc tôi chịu trách nhiệm. Vì, tôi thật
sự không…Ồ, nếu tôi chỉ…Ồ, điều đó có gì quan trọng, miễn là
tôi đã chịu báp-têm? Thấy không? Nó có gì quan trọng, miễn là
tôi…” Ồ, các bạn…Không. Điều đó cho thấy các bạn cần sự gây
giống khác.

186 Điều đó bày tỏ rằng Điều gì đó phải trở lại với bạn, để đem
các bạn đến với một Đức tin trong những gì Đức Chúa Trời đã
phán. “Không một chấm hay một nét sẽ qua đi từ Lời của Đức
Chúa Trời, cho đến khi Nó được hoàn toàn ứng nghiệm. Hãy để
cho lời củamọi người là lời dối trá, và Lời Ngài là thật.”

187 Đấng Christ đã đến để Ngài có thể tái tạo, bởi Thánh Linh. Ồ,
thưa anh em, như chúng ta cùng ngồi lại với nhau bây giờ trong
các nơi trên Trời trong Chúa Cứu Thế Jêsus, thì Đức Thánh Linh
đang hà hơi trên chúng ta, giống như chúng ta bây giờ. Tái tạo,
lấy đi những rác rưởi của hệ thống thần học, lấy đi thứ rác rưởi
của thế gian, những giáo lý do con người tạo ra, “có hình thức
của sự tin kính, nhưng chối bỏ Quyền năng đó.” Sanh ra nó lại
thành một Đức tin thuần khiết nơi Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus
đã phán…

188 Sa-tan nói, “Ồ, ta biết có lời chép điều đó. Nhưng, Ngươi biết
đây, có lời chép rằng Ngươi sẽ…”

Ngài, Chúa Jêsus, đã phán, “Và cũng có lời chép rằng…Cũng
có lời cũng chép rằng…”

189 “Vâng, có lời chép rằng Ngài sẽ làm điều này. Và Ngươi sẽ
hóa…NếuNgươi là Con của Đức Chúa Trời, Ngươi có thể làmmột
phép lạ ở đây trướcmặt ta, và hóanhữnghònđánày thànhbánh.
Hãy cho ta thấy Ngươi làm được điều đó.” Ngài có thể đang phản
đối Sa-tan.

190 Thấy sự sáng suốt của Đức Chúa Trời ở đó không? “Có lời
chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ bánh mà thôi.” Thấy
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Ngài, đúng với Lời. Ngài không bao giờ…Ngài đã đánh bại Sa-tan,
mọi lúc, ngay trên Lời. Ngài đã giữ đúng với Lời.
191 Và nếu Ngài đến để đưa chúng ta trở lại là các con trai và con
gái của Đức Chúa Trời, như chúng ta là lúc ban đầu, thế thì làm
sao chúng ta có thể quay lưng lại với Lời? Làm thế nào chúng
ta có thể đến được bất cứ nơi đâu cho đến khi chúng ta trở về
với Lời? Ồ, tôi hy vọng băng ghi âm này đi đến với dân sự, và các
bạn đang lắng nghe tôi, từ khắp thế giới, rằng các bạn sẽ nhận ra
điều đó. Chúng ta phải…Nếu chúng ta là nhữngmônđồ củaĐấng
Christ, thì chúng ta được sinh ra thuộc về Đấng Christ. Chúng ta
phải trở về với Lời.
192 Chúng ta sẽ không bao giờ đủ khả năng để giáo dục mọi
người về Điều đó. Chúng ta có thể xây dựng những nhà thờ lớn,
hỡi anh em của tôi, khắp thế giới này. Chúng ta có thể xây dựng
và có những chương trình giáo dục lớn. Chúng ta đã cố sức làm
nó. Nó tạo nên những kẻ nổi loạn.
193 Tội lỗi nguy hiểm nhất đến từ đâu? Từ sự, không phải là từ
những hàng ngũ của những người dốt nát,mà từ những người có
học vấn, từ hàng ngũ và sự—sự—sự lai giống học vấn cao hơn,
sự giáo dục.
194 Cách đây không lâu, khi tôi đứng với một nhân viên FBI, và
anh ấy chỉ ra, trên tường, và anh ấy nói, “Tôi đánh giá cao bài
giảng của anh.” Anh ấy nói, “Anh đã nói rằng không phải là tầng
lớp người nghèo, mà sản sanh ra, một người nghèo không biết
nhiều. Họ những chàng trai, họ hơi sợ bị lừa với điều đó. Nhưng
chính là những loại người nàymà nghĩ rằng họ có thể khôn khéo
hơn người lươn lẹo kia. Họ thấy chỗ người đó phạm sai lầm, và
thử điều đó.” Anh ấy đi thẳng tới những trại cải tạo, và chỉ cho
thấy tất cả những trườnghợpvị thànhniênở trên khắpđất nước.
Và támmươi phần trăm của chúng, hay nhiều hơn, xuất thân từ
giới quý tộc đó, thôngminh, sắc sảo.
195 Hãy nhìn vào lúc ban đầu, bây giờ, cho thấy đó là những
con trai của—của—của Ca-in. Hãy nhìn xem những người của
Ca-in. Những người của Ca-in là gì? Hãy theo dõi họ, đến dòng
dõi, đến qua dân Ca-in. Họ là gì? Họ là những nhà khoa học, sắc
sảo, những tiến sĩ, những người cao lớn, sùng đạo, những người
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cao lớn. Họ đã phát minh ra cách để làm cứng lại những thanh
kim loại khác nhau, cách để xây dựng những tòa nhà đẹp. Họ là
những nhà khoa học.
196 Những ngươi khác đã đến qua đâu? Những nông dân, những
chủ trang trại, những người chăn chiên, vân vân. Thấy điều
đó không?
197 Hãy nhìn vào nó, ngày hôm nay, những con người lên mình
kiêu ngạo này. Họ đã lai giống nó vào trong các giáo hội, cho đến
khi giáo hội không còn muốn chào đón người nghèo không có
học vấn nào đó, mà thật sự yêu mến Chúa, để bước vào đó. Có lẽ
thầy giảng nói điều gì đó, họ nói, “A-men,” người ta sẽ dẫn người
đó ra khỏi cửa. Người ta không muốn họ có mặt trong hội chúng
của họ, nếu người đó không thể ăn mặc thật thích hợp, và mặc
giống như những Jones hay người nào đó. Thấy không? Họ—họ
không muốn những người đó ở trong đó, nếu như họ không thể
lái chiếc xe hơi sang trọng, mà lái một đống sắt vụn cũ kỹ đến
trước nhà thờ. Hỡi anh em! Hỡi anh em, ồ, anh em không thể
thấy sao?
198 Và nhiều người ngày hôm nay thậm chí sẽ không chào đón
những người da màu vào trong nhà thờ của họ. Ôi Chúa, xin hãy
thương xót những con người đạo đức giả như vậy.
199 Lạy Chúa, conmuốn có nó, luôn luôn. Bao lâu con còn cómột
nhà thờ, thì các cánh cửa được mở ra cho bất cứ ai muốn vào.
Tôi không quan tâm nếu các bạn đến trong một chiếc xe cút kít,
bạn cứ bước vào. Bạn cứ bước vào. Tôi không quan tâm nếu các
bạnmặc đồ bảo hộ lao động. Tôi sẽ nói với các bạnmột điều. Các
bạn đến ngay với Đức Chúa Trời, và một bộ đồ lao động có thể
ngồi xuống bên một bộ đồ vét-tông, và họ sẽ choàng tay nhau,
và gọi nhau là “anh em.” Chắc chắn sẽ vậy! Chắc chắn nó sẽ vậy.
Một bộ đồ in hoa có thể ngồi bên một bộ đồ tơ lụa, và choàng
cánh tay cô ấy và nói, “Chị ơi.” Vâng. Nó làm điều gì đó cho các
bạn. Nó sanh lại điều đó.
200 Và chúng ta đang làm gì bây giờ? “Đang ngồi trong các nơi
trên Trời trong Chúa Cứu Thế Jêsus.” Không phải nhận lấy thần
học của chúng ta, nhưng để cho Đức Thánh Linh tái tạo chúng ta
thành những con trai và con gái của Đức Chúa Trời.
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201 Từ ngữ cắt bì nghĩa là gì? [Một anh em nói, “Cắt bỏ.”—Bt.] Ê-
tiên nói…Điều ấy là đúng. “Cắt bỏ thịt dư.” Hiểu không? Cắt bỏ
những thịt dư, phần mà không cần thiết. Sự cắt bì, “bị cắt bỏ.”
Bây giờ, trong Cựu Ước, người, chỉ người nam có thể bị cắt bì,
miếng thịt dư được cắt đi.
202 Bây giờ, những gì Thánh Linh làm, trong những ngày sau
rốt, Nó đã cắt bỏ miếng thịt dư, cắt bỏ lý thuyết thần học của
thế giới, cắt bỏ những giáo lý do con người tạo ra, cắt bỏ mọi sự
không tin, cắt bỏmọi thứ. Ê-tiên đã nói, “Ồ, hỡi các ngươi lòng và
tai chưa chịu cắt bì kia. Sao các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh
Linhhoài? Tổphụ cácngươi thếnào, thì các ngươi cũng thế ấy.”
203 Đó là nơi nó ở, thưa bạn. Các bạn phải tránh đi, nói, “Ồ, vậy
thì, tôi đã nghe một diễn văn một đêm nọ, nói, ‘Họ những người
chữa lành Thiêng liêng, họ, tốt hơn bạn nên coi chừng họ.’ Đó
không phải là những người chữa lành Thiêng liêng. Tôi cũng, đã
xemhọ. Nhưng tôi nhìn xemLời của Đức Chúa Trời, những gì Nó
nói. Tôi đã nhận lấy Lời. Lời đã nói vậy. Hiểu không?
204 “À, các anh phải xem chừng họ những người mà tin vào
chuyệnnói tiếng lạ, bởi vì điều đóđã có ở thời đại khác. Họ không
là gì ngoài các quỷ.”
205 Lời đã nói gì? “Những dấu hiệu này sẽ theo họ là những
người tin, cho đến tận thế. Trong Danh Ta họ sẽ đuổi các quỷ.
Họ sẽ nói những tiếng mới. Đặt tay trên người đau, và người
đau sẽ bình phục.” Mạng lịnh cuối cùng của Chúa Jêsus cho Hội
thánh Ngài.
206 Điều gì Đức Thánh Linh đang cố gắng làm ngày hôm nay?
Cắt bỏ tất cả sự không tin đó. “Họ sẽ đặt tay lên người đau, và
người đau sẽ bình phục.” Cố gắng để đem con người trở về với
Lời thuần khiết, nơi mà Đức Chúa Trời đã phán, giống như nó
đã xảy ra trong vườn Ê-đen trước khi thuyết thần học của con
người được thêm vào, đem Nó trở về với cách Nó đã có trong
vườn Ê-đen, khi con người bước đi với Đức Chúa Trời. Và người
đã nói…Nếumột cây này trông có vẻ không tốt, ở đây, người nói,
“Ngươi hãy nhổ lên và trồng qua đây.” Gió đang thổi mạnh. Nói,
“Hãy yên đi, lặng đi,” thì nó liền ngừng lại. Bất kể người là gì
đi nữa, người cai quản muôn vật. Mọi thứ trên đất, nó là của
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người. Người đã là thần trên đất. Người đã có quyền lực cai trị
trong người.

207 Đấng ngự xuống từ Thiên đàng, trong tất cả sự ô uế này, và
đã chứng minh rằng đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời, vì Ngài
là Con của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã làm gì? Chết, để chúng ta
có thể trở về và được tẩy sạch qua sự công nghĩa của Huyết Ngài.
VàNgài đại diện cho chúng ta sáng hômnay. Halêlugia!

208 Bây giờ, đối với các bạnmà nói điều đó là sai vì các bạn được
đại diện bởi A-đam, như làmột tội nhân, còn về, qua sự đại diện,
chúng ta cũng có được sự cứu rỗi, thì sao? Các bạn không thể còn
cứuđược chínhmìnhhơn là các bạn có thể lấy giày ống củamình
buộc vào và nhảy lên mặt trăng với nó. Các bạn không thể nào
nữa…Các bạn được sinh ra trong tội lỗi. Các bạn là kẻ phản loạn,
để bắt đầu với, mọi người trong chúng ta, và chúng ta không thể
nào giúp chínhmình được. Và làm thế nào chúng ta sẽ được cứu?
Một Đấng đến để đại diện cho chúng ta.

209 Chúa Jêsus, Ngài đã đến để đại diện cho chúng ta trước mặt
Đức Chúa Trời, như là những con trai và con gái của Đức Chúa
Trời. Và Ngài đã sai Thánh Linh của Ngài bây giờ, mà Ngài đang
ấp ủ trên chỗ đó, đang cố gắng để đem chúng ta trở về với sự
Sanh ra lại, để chịu…chết cho chính chúng ta, và được sanh lại,
lần nữa, để trở nên các con trai và con gái của Đức Chúa Trời, để
nhận lấyĐứcChúaTrời ở LờiNgài, để tin vàoLờiĐứcChúaTrời.

210 Bây giờ, nếu chúng ta có sự xử phạt bởi sự đại diện, chúng
ta cũng…Làm sao chúng ta bị xử phạt? Bởi vì sự lai giống. Gây
giống vào trong, thế giới, với những thứ của Đức Chúa Trời, đó
là cách mà chúng ta có nó.

211 Bây giờ, làm thế nào để chúng ta tránh khỏi sự lai giống đó?
Tránh xa khỏi thứ lai giống đó. Hãy trở về với Đây, với Lời Đức
Chúa Trời là Lẽ thật; mọi lời của con người là lời nói dối. Những
gì Đức Chúa Trời đã phán là thật. Cứ ở lại đúng với lời Đó, Nó
sanh đẻ các bạn lại ngay trong Đây. Có một con đường được sắm
sẵn,mộtĐấng đang đứng ở tại Ngai củaĐức Chúa Trời, buổi sáng
hôm nay, để đại diện cho các bạn.
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212 Cha và mẹ các bạn đã đại diện cho các bạn, như A-đam và
Ê-va. Và điều đó là đúng. Khi các bạn được sinh trong thế gian,
hôn nhân thánh khiết, việc kết hôn đó được định trước của Đức
Chúa Trời để sinh ra những đứa con. Bây giờ các bạn trở về đúng
với nơi giống như vậy mà các bạn đã ở trong vườn Ê-đen, giống
như A-đam và Ê-va, các bạn những con trai và con gái của Đức
Chúa Trời. Các bạn trở lại ngay với hai cây. Một trong chúng là
cây tri thức, và cây kia là Cây Sự Sống.
213 Bây giờ, các bạn có muốn đi theo cách lai giống khoa học
không? Hãy nhìn xem bạn đi đâu. Điều gì là…Với việc lai giống
này con người đã tự lâm vào loại hỗn độn gì? Với kiến thức của
chính mình, con người đã tự lâm vào loại hỗn độn gì? Thay vì
chỉ là một đứa trẻ, khiêm nhu, và nương dựa vào Đức Chúa Trời,
thì con người đang cố gắng lấy khoa học và phân chia nguyên
tử. Hãy nhìn xem ngay bây giờ họ đang ở trong tình trạng hỗn
độn gì. Đức Chúa Trời cứ để người đó hủy diệt chính mình. Chỉ
thế thôi.
214 Con người đã tự hủy diệtmình, lúc ban đầu, tách chínhmình
ra khỏi Đức Chúa Trời, ra khỏi mối thông công, bởi cây tri thức.
Người ấy đã bỏ Cây Sự Sống, để ăn cây tri thức. Hãy tránh xa cây
lai giống đó. Hãy qua đây với Trái đầu tiên mà có Sự Sống trong
Nó. Hãy ăn trái của Ngài.
215 Chúa Jêsus phán, “Ta là Bánh Sự Sống đến từ Đức Chúa Trời
trên Trời. Tổ phụ của các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng,”
không được trộn lẫn với đức tin, đấy, “ănma-na trong đồng vắng,
và tất cả họ đều chết. Nhưng Ta là Bánh Sự Sống đến từ Đức Chúa
Trời trên Trời. Ai ăn Bánh này sẽ có Sự sống Đời đời. Ta sẽ khiến
người ấy sống lại vào những ngày sau rốt. Người ấy sẽ không bao
giờ bị hưmất; nhưng có Sự sống Đời đời.”
216 Chúng ta hãy trở về với Cây đó, sáng hôm nay. Chúng ta hãy
tránh xa những gì của conngười nói. Và tránh xa những gì giáo—
giáo—giáo hội nói. Chúng ta hãy trở về và nhận lấy Kinh Thánh,
và tin Kinh Thánh. Chúng ta—chúng ta quá trễ, bây giờ, để làm
nhặng xị cả lên. Hiểu không?
217 Chúng ta không bao giờ sẽ có các tổ chức lớn nào được dấy
lên nữa. Tôi có thể chứng minh điều đó bây giờ, trong suốt thời



42 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

gian của các thời đại hội thánh. Chúng ta sẽ không bao giờ có
thêm việc dấy lên, của các tổ chức khác nữa. Thời đại Hội thánh
Lao-đi-xê sẽ chỉ là chính những người Ngũ Tuần lập thành giáo
phái suy yếu dần dần, suy yếu đi, suy yếu đi, giống như thế.
Nhưng sẽ không hề có thêm những cuộc phục hưng lớn nào
nữa, đánh vào đất nầy. Chỉ những gì một ít còn sót lại, trong
Hội thánh, sẽ níu kéo lại những gì sẽ đến. Vì nó là…Kinh Thánh
ký thuật, các thời đại hội thánh chấm dứt ở trong một tình trạng
“hâmhẩm.” Đúng vậy. Vì vậy nó phải xảy đến cách đó.
218 Bây giờ, đối với tất cả, chúng ta hãy tránh xa sự lai giống nầy.
Chúng ta hãy trở về với Trái nguyên thủy, thật. Chúng ta hãy trở
về nơi mà Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta, như là những
con trai và con gái của Đức Chúa Trời, để nương cậy vào những
gì Ngài đã phán dạy. Và chớ nhận lấy lời của người nữ, về sự lai
giống. Thấy cáchmà sự xác thịt và sự thiêng liêng được làm hình
bóng thế nào không?
219 Các bạn đã nhìn thấy khải tượng của tôi được chép ra đây,
về những gì đã xảy ra, cách mà phụ nữ sẽ được ban cho quyền
đi bầu cử? Và điều gì đã làm sụp đổ đất nước nầy? Nào, hãy lắng
nghe. Không phải các bạn những người nữ Cơ-đốc. Phụ nữ là
cái xương sống của bất kỳ đất nước nào. Các bạn đã phá vỡ mối
quan hệ mẹ con, và các bạn đã phá vỡ đất nước, lúc đầu. Nó có,
xuyên suốt lịch sử.
220 Phụ nữ Mỹ là gì? Trước đây, chúng ta thường đi đến Pa-ri,
để mua thời trang. Bây giờ Pa-ri đi qua đây để mua thời trang, vì
sự dung tục của họ, lối sống dơ bẩn của họ; đến với chúng ta, để
mua thời trang. Điều gì đã xảy ra? Ma quỷ đã lột bỏ phụ nữ của
chúng ta. Họ đã cởi bỏ quần áo của họ. Mỗi năm, họ đang cởi ra
thêmmột chút nữa.
221 Họ cắt ngắn tóc mình, điều mà, Đức Chúa Trời phán, “Nó sai
trái.” Mặc những quần áo nhỏ, mà Kinh Thánh nói rằng, “Thật là
một sự đáng gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, cho một người
nữ mặc quần áo của người nam.” Và bây giờ các bạn không thể
nói họ là đàn ông hay đàn bà nữa. Hút thuốc! Đúng là, lai giống.
Sự lai giống, người ta thậm chí không biết họ là đàn ông hay đàn
bà nữa. Điều đó đúng. Các bạn khó có thể nói họ thuộc giới tính
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nào, bằng cách chỉ bởi việc nhìn vào họ và lắng nghe họ. Điều
đó đúng, thưa các bạn.
222 Tôi không có ý đề cập đến các bạn, phụ nữ Cơ-đốc. Tiếng của
tôi đang đi khắp nơi, nhiều quốc gia.
223 Nhưng, đó là sự lai giống. Nước Mỹ này đã bị lên án. Và nó
đã làm gì, theo như sự hiện thấy? Nó đã bầu sai người. Tôi không
biết rằng sẽ tốn mất bao lâu để nó sẽ kết thúc, nhưng nó sẽ xảy
ra, ngày nào đó. CHÚAPHÁNNHƯVẬY.Ừ-m.Nó sẽ xảy ra.
224 Nó đang trên đường đi xuống ngay bây giờ. Nó sẽ không bao
giờ quay trở lại. Nó chết. Đúng vậy. Nó đã chết kể từ năm 1956,
khi nó lên án và quay bỏ Đức Chúa Trời, từ những giờ phục
hưng vĩ đại.
225 Bây giờ đã đến lúc, tôi nghĩ, cho chúng ta kết thúc, vào lúc
này, để có hàng người cầu nguyện cho những người đau.
226 Bây giờ, các bạn có tin rằng ma quỷ đã lai giống dân sự, các
dân tộc không? Sự…Các bạn có tin điều đó không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Chắc chắn là có. Lai giống các giáo hội cho
đến nỗi chúng ta trở thành những người đi theo giáo điều do con
người làm ra thay vì những đầy tớ kính sợĐấng Christ.
227 Các bạn có thấy tại sao tôi lên án, và làm rung chuyển, và
đánh đập, một cách dữ dội như tôi có thể, chống lại điều sai trái
đó không? Làm sao tôi có thể làm điều gì khác, khi ở đây Lời nói
vậy, vàĐức Thánh Linh, “Hãy di chuyển vào trongNó”?
228 Tôi nói, “Lạy Chúa, con giảng dạy. Họ cứ mặc giống cách ấy.
Họ vẫn làm điều giống như họ đã luôn làm.”
229 “Dù sao đi nữa, hãy cứ giảng Điều đó, cứ tiếp tục tiến lên.
Tiếng của ngươi được—được ghi âm.” Vào Ngày Phán xét, họ sẽ
không có—không có sự biện minh lúc đó, vì các bạn đã nghe Nó.
Hiểu không? Đúng vậy. Các bạn đã nghe Nó.
230 “Đức tin đến bởi việc nghe,” và nghe những gì hội thánh đã
nói phải không? Điều đó nghe có vẻ không đúng, phải không?
[Hội chúng nói, “Không.”—Bt.] “Nghe Lời của Đức Chúa Trời,”
đem các bạn trở về với Đức tin nơi Đức Chúa Trời!
231 Bây giờ, khi các bạn đến, sáng hôm nay, chúng tôi muốn cầu
nguyện. Và chúng tôi muốn cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ để
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cho các bạn đặt mọi thứ qua một bên. Có lẽ Sứ điệp ngắn ngủi
này sẽ xua đi sự lai giống ra khỏi các bạn, đem các bạn trở lại
thành một đầy tớ khiêm nhường, để bước lên và nói, “Tôi tin
Đức Chúa Trời.”
232 Họ đã thường tự hỏi. Tôi có thể…Tôi sẽ nói điều này. Hãy
lắng nghe nó. Nói, “Anh Branham, chức vụ của anh thì không
nơi nào trên thế giới, có thể được so sánh, về sự siêu nhiên của
nó.” Những con người vĩ đại, tôi có thể gọi tên họ, không phải vì
băng ghi âm này, gọi tôi, “Hãy đến, đi với họ.” Nói, “Chức vụ của
anh là thứ duy nhất sẽ cứu thế giới.”
233 Tại sao đó không phải là nơi nào khác? Hãy trở về lại với Lời.
Đức Chúa Trời chỉ có thể xây dựng trên nền tảng đó. Thế thì, nếu
tôi hoàn toàn sai trong cách tôi làm phép báp-têm cho dân sự,
và cách tôi nói về Đức Thánh Linh, và những thứ tôi làm, thế thì
tại sao Đức Chúa Trời tôn trọng nó? Tạo ra điều gì đó giống nó.
Thấy không? Tại sao nó là vậy? Tôi không nói điều này cho chính
tôi; điều đó sẽ là sai. Nhưng tôi đang cố gắng nói, bởi vì tôi đang
đứng trên nền tảng của Lẽ thật, là Lời, và chỉ một mình Lời mà
thôi. Leo lên, và làm những điều lớn lao, và những nơi tuyệt vời,
điều đó không có ý nghĩa gì cả đối với Đức Chúa Trời, khôngmột
điều gì. Đang ở lại với Lời đó, và Đức Chúa Trời đang làm việc
trong Lời đó, xác chứng Lời đó, ở lại với Nó, dấu hiệu của Đức
Chúa Trời hằng sống ở giữa chúng ta.
234 Các bạn muốn được giống như thế không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Bạn muốn rửa sạch đi cả thế gian khỏi bạn
không? [“A-men.”] Ồ, chao ôi!
235 Hỡi các con cái bé mọn, Đức Chúa Trời ban phước cho các
con. Tôi đang mong đợi được ở trong cõi Đời đời với các bạn. Tôi
đang mong đợi được ở trên xa kia trong—trong Ê-đen tuyệt vời,
với các bạn, ngày nào đó. Và khi tôi đến Đó…
236 Tôi đã có một sự hiện thấy, cách đây không lâu. Các bạn đã
nghe về nó. Tôi đã nhìn ở Đó, và thấy mọi người ở Đó. Có hàng
triệungười. Và tôi nói, “Các bạnmuốnnóiNgài đến với tôi…”

“Vâng. Và khi đó chúng tôi đi về với anh.”

Tôi nói, “Ồ,mọimục sư phải đứng như thế chăng?”
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“Vâng, thưa anh.”

“Mọi mục sư đều đứng trên chức vụ củamình, với hội chúng
của mình à?”

Nói, “Đúng, thưa anh.” Thiên sứ này, đang nói chuyện với
tôi, nói thế.

Và tôi nói, “Thế thì, Phao-lô cũng sẽ phải đứng à?”

“Phao-lô phải đứng với thế hệ của người.”

237 Tôi nói, “Thế thì tôi biết tôi đúng, bởi vì tôi đã giảng dạy, Lời
này đến Lời khác, giống như người đã giảng.”

238 Và khi làm điều đó, hàng triệu người la lên, “Đó là nơi chúng
ta đang yên nghỉ,” a-men, “trên Lời đó, Lời đó!” Cho dù nó là gì
đi nữa, “Lời đó!”

239 Đó là lý do tại sao tôi ép buộcmọi người, đến, giống như đang
xảy ra sáng hôm nay, một số người trong họ đã chịu báp-têm lại,
lần nữa. Phao-lô đã làm vậy.

240 Phao-lô đã gặp những người mà thật rất vui sướng và được
đầy dẫy sự nhơn từ của Đức Chúa Trời và các thứ, đang la lớn
và ngợi khen Chúa, và đang có một buổi nhóm lớn. Người hỏi,
“Nhưng kể từ khi anh em tin nhận anh em đã nhận lãnh Đức
Thánh Linh chưa?” Công vụ 19.

241 Họ trả lời, “Chúng tôi không biết có Thánh Linh nào.” Nói,
“Chúng tôi chỉ là tín đồ Báp-tít,” nói cách khác. Hiểu không?Mục
sư của họ—của họ là một thầy giảng Báp-tít, hoàn toàn đúng, là
một luật sư được cải đạo. Thầy giảng Báp-…

Phao-lô hỏi, “Anh emđã nhận lãnh Đức Thánh Linh kể từ khi
tin chưa?”

Họ trả lời, “Chúng tôi không biết có ThánhLinhnào.”

242 Ông hỏi, “Thế thì anh em đã chịu báp-têm như thế nào? Anh
emđã chịu phép báp-têmgì? Cáchnào?Như thế nào?Gì?”

“Chúng tôi đã chịu báp-têm bởi Giăng.”

“Điều đó sẽ không còn hiệu quả nữa.”

Nói, “Chúng tôi đã chịu báp-têm với Giăng.”
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243 Người nói, “Giăng chỉ làm báp-têm về sự ăn năn.” Chỉ là như
anh em cố gắng dìm họ xuống dưới nước, đấy, “cho sự ăn năn.”
Không phải cho “sự tha thứ các tội lỗi,” bởi vì Của Lễ chưa bị giết.
Nói, “Cho sự ăn năn, nói rằng anh em nên tin nơi Ngài đấng đã
đến, hay ngay cả nơi Chúa Jêsus Christ.”

244 “Và khi họ nghe điều này, họ liền bước ngay xuống nước và
chịu báp-têm lại, lần nữa, trong Danh của Chúa Jêsus Christ,”
điều Kinh Thánh đã nói.

245 Và Phao-lô, trong Ga-la-ti 1:8, nói, “Nếu một Thiên sứ từ
Trời…” Bây giờ lắng nghe. Những gì tôi đang…Đi trở lại, thứ lai
giống này, hãy tránh xa nó ra. “Nếu một Thiên sứ từ Trời đến,
truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành Này mà
tôi đã dạy cho anh em,” Phao-lô, đang làm phép báp-têm lại cho
dân sự, lần nữa, “hãy để người ấy bị anh em rủa sả.” Hãy đểmặc,
thầy giảng, hay giámmục, hay một giáo hoàng, hay linh mục đó.
Nếu một Thiên sứ, một Thiên sứ sáng láng ngự xuống từ Thiên
đàng, và nói điều gì mâu thuẫn với những gì ông nói, hãy để cho
người đó bị nguyền rủa.

246 Hỡi các bạn, làm thế nào để chúng ta đứng lên với nó? Không
chỉ…Vậy thì, các bạn có thể chịu báp-têm trong Danh của Chúa
Jêsus Christ, mà tấm lòng của các bạn thật cứng lòng như nó
có thể. Điều đó sẽ không cứu các bạn. Nhưng nó là một bước
đi đúng đắn. Các bạn được cứu bởi đức tin của mình, qua Chúa
Jêsus Christ. Điều đó đúng. Nhưng khi các bạn đến với điểm này
và thấy điềuNày, và rồi chối bỏNó, thì các bạn đi lùi.

Câu chuyện ngắn này. Tôi đang kết thúc. Tôi đã kể nó trước
đây, có lẽ là ở đây.

247 Một giáo sĩ tuyên úy đã có lần nói rằng họ đã gọi ông ấy vào
nơi mà một anh chàng bị bắn bởi súng máy và anh ta sắp chết.
Ông ấy nói, “Anh làmột Cơ-đốc nhân phải không?”

Anh ấy trả lời, “Trước đây thôi.”

“Trước đây thôi à?” Ông ấy nói, “Anh rời khỏi Đấng Christ
ở đâu?”

Anh ấy nói, “Tôi không nhớ.”
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248 Ông ấy nói, “Tốt hơn anh nên suy nghĩ, bởi vì phổi anh đang
đầymáu rồi.” Nói, “Anh—anh tốt hơn nhanh lên. Bởi vì anh thì…
Tràn ngay qua đáy phổi anh rồi, anh bị bắn.”

Anh ấy trả lời, “Tôi biết điều đó.”

Nói, “Anh sắp chết.”

Nói, “Vâng.”

Nói, “Và anh đã từng biết Đấng Christ phải không?”

“Vâng.”
249 Nói, “Bây giờ hãy suy nghĩ, thật kỹ. Bởi vì, anh chưa có…”Nói,
“Thuyền trưởng, anh chỉ cònmột chút thời gian lúc này. Hãy suy
nghĩ.”Nói, “Nghĩ kỹ bây giờ đi. Anhđã rời bỏĐấngChrist ở đâu?”
250 Và anh ấy đã tranh đấu, đấu tranh, cố gắng để nghĩ. Rồi
một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh. Nói, “Tôi nhớ rồi. Tôi
nhớ rồi.”
251 Đó là những điều các bạn phải làm. Hãy nhớ, khi các bạn
chống lại với Lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì các bạn sẽ đặt Ngài ở
ngay chỗ đó. Các bạn sẽ để lại Ngài ngay ở đó. Thấy không? Và nó
sẽ không làm cho các bạn tốt hơn để đi trên con đường này, bởi vì
các bạn phải trở lại vớiĐây. Bạn ở trên sự chệch hướng, luônmọi
lúc. Tôi không nói rằng bạn không phải là Cơ-đốc nhân, nhưng
bạn thì—bạn thì—bạn thì ở trên sự chệch hướng. Họ là những
người Y-sơ-ra-ên, nhưng không phải tất cả đều được cứu. Hiểu
không? Đúng vậy. Hiểu không? Các bạn đang ở trên sự chệch
hướng, ngay lúc đó. Các bạn trở lại với đường Đó.

Và vị giáo sĩ…Nói, “Tôi nhớ rồi.”
252 Nói, “Hãy bắt đầu ở ngay đó.” Đó là nơi các bạn phải bắt đầu,
sáng hômnay, nơimà các bạn đã bước ra khỏi hàng.
253 Nói, “Bây giờ tôi nằm xuống ngủ. Tôi cầu nguyện Chúa giữ
linh hồn tôi. Nếu tôi chết trước khi tôi thức dậy, tôi cầu xin Ngài
nhận lấy linh hồn tôi.” Và anh chàng đó chết. Chính trong cái nôi
mà anh đã rời bỏ Đấng Christ.
254 Các bạn có thể rời bỏ Ngài ở phép báp-têm. Các bạn có thể
đã để lại Ngài ở Thánh Linh. Các bạn có thể rời bỏ Ngài ở bất cứ
chỗ nào đó. Cho dù các bạn rời bỏ Ngài ở đâu, đừng nhận lấy thứ
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giáo hội lai giống nầy. Cómột Đấng để đại diện cho các bạn, sáng
hôm nay, cho sự cứu rỗi.
255 Các bạn không phải là tội nhân nữa. Các bạn không phải là
thế. Các bạn là, nếu các bạnmuốn.Đức ChúaTrời khôngbuộc các
bạn phải chịu trách nhiệm là một tội nhơn nữa. Ngài sẽ không
giữ bạn chịu…trách nhiệm từ bây giờ trở đi. Nhưng Ngài sẽ buộc
các bạn chịu trách nhiệm nếu các bạn chối bỏ điều Này. Ngài
sẽ không buộc trách nhiệm các bạn vì có lẽ, trong quá khứ, bạn
không biết sự khác biệt từ phép báp-têmbằng nước, từ việc nhận
lãnh Đức Thánh Linh, và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài
có thể không buộc các bạn chịu trách nhiệm cho điều đó. Các
bạn có thể chưa nghe đến Nó trước đây. Nhưng, từ bây giờ trở
đi, các bạn biết rõ hơn. Hãy trở về với Lời. Hãy trở về với Đức
Chúa Trời.

Chúng ta hãy cầu nguyện bây giờ. Và các bạn hãy suy nghĩ
kỹ Điều đó, trong khi chúng ta đang cầu nguyện.
256 Lạy Chúa, biết rằng con là một người phàm, và chẳng bao
lâu nữa con sẽ chết. Những ngày của con đang có được nhiều
bây giờ. Con sắp bước vào tuổi năm mươi hai trên đất nầy. Lạy
Chúa, con muốn được trung tín. Con muốn sống đúng, cho đến
cuối cùng. Khắp thế giới, nhiều, nhiều quốc gia, những dân tộc,
nhữngmàu da, những chủng tộc, đã thấy nhiều tín điều, và thấy
chúng, cách họ pha trộn chúng, và hết thảy những sự nhặng xị
tầm thường khác nhau của họ và những sự xáo động. Khi mà,
trong những nơi đó, có nhiều đứa con thật, nhiều người nam
và người nữ trong những nơi đó, trên cánh đồng lai giống đó ở
đó, mà thật sự không muốn bị ở đó. Họ nghĩ họ đang làm theo ý
muốn của Đức Chúa Trời.
257 Con cầu xin Ngài, Cha ôi, sáng hôm nay, cất đi mọi sự nghi
ngờ từ nhóm nhỏ của con ở đây ngày hôm nay, và từ những
người mà sẽ nghe những cuộn băng này, rằng Ngài sẽ lấy đi tất
cả những tín điều do con người tạo ra. Như Chúa Jêsus, khi Ngài
đã đến lần đầu tiên, Ngài thấy họ giảng dạy những sựmà “không
đúng như vậy từ ban đầu,” từ ban đầu. Trong lúc, Đức Chúa Trời
đã làm Nó trong sạch và thuần khiết. Nhưng con người đã làm,
đã lấy Lời của Đức Chúa Trời và làm cho Nó chẳng còn có hiệu
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quả gì, bởi sự dạy dỗ tín điều của con người. Cha ôi, bây giờ nó
cũng vậy, lúc sựĐến của Chúa Jêsus đã gần, lần nữa.

258 Giống như một Gốc Nho. Nếu Gốc Nho sanh ra một nhành,
và nhánh đó là một nhánh ngũ tuần, đầy dẫy của Thánh Linh,
và những dấu kỳ và những phép lạ, các trái ra từ cái nhánh đó.
Nếu Gốc Nho đó từngmọc ramột nhánh khác, thì nó sẽ cùng loại
như nhánh đó. Chúng con biết điều đó, lạy Cha, bởi bản tính tự
nhiên của nó. Nhưng chúng con biết rằng Ngài có thể ghép bất
cứ trái nào mà gắn liền với cây nho đó, vào Gốc Nho đó, và nó sẽ
sống bởi Gốc Nho.

259 Và chúng con biết rằng chúng con có thể lấy một cây cam, và
trồng những những trái lai cam quýt, của loại khác, bảy hay tám
loại. Chúng con có thể ghép nhánh chanh vào nó. Chúng con…Nó
sẽmọc ngay vào, bởi vì nó là trái họ cam. Nó sẽmọc trái bưởi, và
nhiều thứ khác, và những trái quýt, và nhiều trái họ cam khác.
Nhưngnếu cây đó sanh ra chínhnhánh của riêng nó, nó sẽ là quả
cam, lạy Chúa. Nó sẽ giống như trái đầu tiên đã có.

260 Và chúng con tin rằng đó là có một Hội thánh, trong những
ngày sau rốt, mà sẽ nhận lãnh cả mưa đầu mùa và mưa cuối
mùa. Nó sẽ bị rải ra khắp thế giới, trong thời đại Lao-đi-xê này.
Nó sẽ là một Hội thánh được gọi trở về lại với Đức tin ban đầu
nơi Đức Chúa Trời. Nó sẽ là một Hội thánh mà sẽ có Chúa Jêsus
Christ bước đi trong Nó, bày tỏ chính Ngài. Tiếng la lớn của Vua
sẽ ở trong Nó.

261 Lạy Chúa, thật Ngài đã bắt đầu, từ thời đại này sang thời đại
khác! Và thật họ đã lấy Gốc Nho đó, và ghép nó qua trong Đó,
và nó đang đâm hoa kết trái bởi Gốc đó, dưới danh nghĩa của
Cơ-đốc giáo, nhưng vẫn còn mang trong mình một giáo lý mà
không được dạy lúc ban đầu. Ôi Chúa, thật chúng con—chúng
con cảm thấy hối tiếc cho điều đó, lạy Chúa. Chúng con không
biết làm điều gì.

262 Nhưng, sáng hôm nay, con cầu nguyện để Ngài sẽ cất ra khỏi
tấm lòng chúng con bất cứ điều gì mà con người làm ra. Xin lấy
và đặt trong tấm lòng của chúng con, lạy Chúa, Lời thật của Đức
Chúa Trời.
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263 Con đang chuẩn bị cầu nguyện cho những người đau ốm,
lạy Chúa. Làm sao con có thể đi xuống đó mà trong tâm trí con
vẫn còn sự nghi ngờ, rằng Đức Chúa Trời sẽ không trả lời sự cầu
nguyện của con? Thế thì, lạy Cha, con sẽ trở thànhmột người giả
hình, chính con. Lạy Đức Chúa Trời, nếu trong lòng con có một
chút nghi ngờ, xin Ngài tha thứ con vì điều đó giờ này, Chúa ôi.
Nếu con có làm hay nói bất cứ điều gì, mà sai trái, cầu xin Ngài
tha thứ cho con.
264 Xin cho con bước vào điều gì là Lẽ thật. Và, lạy Cha, con biết
rằng Lời Ngài luôn là Lẽ thật. Con đang cố gắng để ở lại trên Lời
đó. Con đã bị lai giống, lạy Chúa, từ trước kia, và bởi sự lai giống
qua nhiều thế hệ của con, cho đến khi con biết tâm trí con bị rối
bời. Nhưng, tuy nhiên, con có thể nhìn xuống ở đây và thấy Lời.
Con biết Nó là Lẽ thật.
265 Con ước ao được Ở đó, Chúa ôi. Con đang nắm giữ trên neo
đó, nơi xa kia trong Vầng Đá. Bão tố hất tung con lên, và xuống,
và khắp nơi, nhưng neo của con giữ chặt. Đó là trong Đấng Christ
và trong Lời Ngài.
266 Con tin rằng Lời Ngài là Lẽ thật. Xin giúp con, Chúa ôi, để
không bao giờ thỏa hiệp một vết nhỏ của Nó, nhưng tiếp tục với
tình yêu tin kính, cánh tay con ôm lấymọi người, mọi chủng tộc,
mọi màu da, mọi tín điều, mọi giáo phái, kéo họ đến với Vầng
Đá. Xin nhậm lời, Cha ôi.
267 Xin chữa lành mọi người đau ốm và bệnh tật. Xin mang lại
kiểu phục hưng, điển hình thuở xưa của dân sự, ngày hôm nay.
Mang họ về lại với ngũ tuần ban đầu. Xin đem họ về lại với ơn
phước. Xin mang họ về giống như lễ ngũ tuần đã giáng xuống
vào năm 33 sau Công nguyên. Xin ban cho họ những ơn phước
ngũ tuần. Cầu xin năng quyền của Đức Chúa Trời đến trong Hội
thánh. Cầu xin có những ân tứ chữa lành Thiêng liêng ban cho
Hội thánh. Xin cho có những diễn giả nói tiếng lạ, người thông
giải tiếng lạ. Xin ban cho có những ân tứ về lời tiên tri, và tất
cả những sự bày tỏ khác; không phải niềm tin giả tạo, hay là cố
gắng để tin, hay là đặt vào. Xin cho nó là thật, chân thật, đến với
Lời, Lời của Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ, nói tiên tri những sự
mà ứng nghiệm.
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268 Ngài phán, trong Lời Ngài, “Nếu có người nào giữa các ngươi,
người mà, tuyên bố là, hay được cho là, một tiên tri. Và những
gì người đó nói, và nếu nó không ứng nghiệm, thì chớ tin người.
Nhưng nếu nó ứng nghiệm, thì hãy nghe vị tiên tri đó, vì Ta ở
cùng người.”

269 Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho chúng con loại tiên tri đó.
Ban cho chúng ta loại người thật sự, loại người thật mà có thể
nói tiếng lạ, loại người thật mà có sự thông giải thật. Xin nhậm
lời, Cha ôi.

270 Xin chữa lành những người đau ốm và bệnh tật, và bày tỏ
chínhmìnhNgài giữa vòng chúng con, vì chúng con cầu xin điều
đó trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

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

271 Bây giờ, tất cả các bạn Giám Lý là con cái của Đức Chúa Trời,
Báp-tít con cái của Đức Chúa Trời, tất cả các bạn là những con
trai và những con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cứ giơ
tay lên và nhắm mắt lại, và hát bài hát nầy cho Ngài, và thờ
phượng Ngài.

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

272 Các bạn yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tất
cả những người nào yêu Ngài, hãy nói, “Ngợi khen Chúa Jêsus!”
[“Ngợi khen Chúa Jêsus!”] Chúng ta hãy nói lại một lần nữa. Ngợi
khen Chúa Jêsus! [“Ngợi khen Chúa Jêsus!”] Ồ, thật tôi…

273 Trong tiếng Afrikaan, là, “Prys die Lord! Je-…Jesus, Jesus,” họ
gọiNgài nhưvậy. “Prys Jesus! Dankie, Jesus! CảmơnNgài, Jêsus!”
Ồ, chao ôi! Một ngày thật tuyệt vời! Vâng. Ừm-m. Thật—thật con
ngợi khen, chúng con thật cảmơnChúanhân từ vì Ngài…

Tôi yêu Ngài,
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274 Chỉ thờ phượng Ngài. Sứ điệp mạnh mẽ, sắc bén, như thế.
Chúng ta hãy cứ thờphượngNgài. Tình yêu, sự êmdịu củaThánh
Linh, trở lại.

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

Huyết quí báu của Con Độc sanh của Đức Chúa
Trời,

Đã cứu và thánh hóa
Một dân kỳ lạ cho Danh Ngài,
Và họ được gọi là Nàng Dâu.
Cho dẫu ở đây bị xao lãng và coi khinh,
Ngày nào đó Chúa sẽ đem
Những người được chọn vào trong cánh cổng,
Và điều đó đáng giá hơn mọi thứ.

Tất cả cùng hát.

Khi chúng ta ở trong các cửa bằng ngọc,
Chúng ta sẽ học rất nhiều điều,
Chúng ta sẽ có một cây đàn hạc được làm bằng
vàng,

Có lẽ có hàng ngàn sợi dây;
Chúng ta sẽ hát la lớn và nhảy múa về,
Halêlugia, Chiên Con sẽ lau khô nước mắt của
chúng ta;

Chúng ta sẽ cómột tuần trở về nhà quan trọng,
Mười ngàn năm đầu tiên.

275 Xin đàn cho chúng tôi hợp âm đúng về bài đó. Chúng ta hãy
hát nó lầnnữa. Các bạnkhông thích điều đó sao? Cứ suynghĩ.

Huyết quí báu của Con Độc sanh của Đức Chúa
Trời,

Đã cứu và thánh hóa
Một dân kỳ lạ cho Danh Ngài,
Và họ được gọi là Nàng Dâu. (A-men.)
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Cho dẫu ở đây bị xao lãng và coi khinh,
Ngày nào đó Chúa sẽ đem
Những người được chọn vào trong cánh cổng,
Và điều đó đáng giá hơn mọi thứ.

Tất cả cùng nhau hát nào.

Khi chúng ta ở trong các cửa bằng ngọc,
Chúng ta sẽ học rất nhiều điều,
Chúng ta sẽ có một cây đàn hạc được làm bằng
vàng,

Có lẽ có hàng ngàn sợi dây;
Chúng ta sẽ hát la lớn và nhảy múa về,
Chiên Con sẽ lau khô nước mắt của chúng con;
Chúng ta sẽ cómột tuần trở về nhà quan trọng,
Mười ngàn năm đầu tiên.

Chúng ta hãy bắt tay trong khi chúng ta hát bài đó.

Huyết quí báu của Con Độc sanh của Đức Chúa
Trời,

Đã cứu và thánh hóa
Một dân kỳ lạ cho Danh Ngài,
Và họ được gọi là Nàng Dâu.
Cho dẫu ở đây bị xao lãng và coi khinh,
Ngày nào đó Chúa sẽ đem
Những người yêu dấu của Ngài vào trong cánh
cổng,

Và điều đó đáng giá hơn mọi-…

Bây giờ chúng ta hãy giơ tay lên với Ngài.

Khi chúng ta ở trong các cửa bằng ngọc,
Chúng ta sẽ học rất nhiều điều,
Chúng ta sẽ có một cây đàn hạc được làm bằng
vàng,

Có lẽ có hàng ngàn sợi dây;
Chúng ta sẽ hát la lớn và nhảy múa về,
Chiên Con sẽ lau khô nước mắt của chúng con;
Chúng ta sẽ cómột tuần trở về nhà quan trọng,
Mười ngàn năm đầu tiên.
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Ô, thật tôi yêu Chúa Jêsus,
Ô, thật tôi yêu Chúa Jêsus,
Ô, thật tôi yêu Chúa Jêsus,
Bởi vì Ngài đã yêu tôi trước.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ Ngài,
Tôi sẽ không bao giờ bỏ Ngài,
Tôi sẽ không bao giờ bỏ Ngài,
Bởi vì Ngài đã yêu tôi trước.

276 Tôi sẽ không bao giờ bỏ Ngài, bởi vì Ngài đại diện cho tôi. A-
men. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của tôi, và bởi vì Ngài chết cho tôi.
Tôi không xứng đáng. Nhưng vì Ngài nhận tôi như là con của
chính Ngài, Ngài trở nên tôi để tôi có thể trở nên Ngài. Ngài trở
thành một tội nhân và lấy đi những tội lỗi của tôi, để tôi có thể
trở thành con của Đức Chúa Trời.

Ô, thật tôi yêu Jêsus, ô…

277 Lạy Chúa Jêus, con cầu xin Ngài sẽ chữa lành cho chị này.
Và làm cho chị khỏe mạnh, Chúa ôi, vì sự vinh hiển Ngài, trong
Danh Chúa Jêsus.

…yêu Chúa Jêsus
Bởi vì Ngài đã yêu tôi trước.

278 Những bài hát cổ đó chúng không có ý nghĩa gì với các bạn
sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tôi nhớmột gia đình nhỏ da
màu thường lên đây, một người đàn ông, vợ ông, một bé gái. Bây
giờ cứ để…Tôi—tôi—tôi không thể hát nó, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Tôi cảm thấy Thánh Linh ở trên tôi. A-men. Nói:

Ôi, tình yêu của Cha thật quí báu
Cho dòng dõi bị sa ngã của A-đam,
Ban Con độc sanh của Ngài chịu khổ
Và cứu chuộc chúng ta bởi ân điển của Ngài.

Ồ, tôi yêu điều đó!

Ôi, tình yêu của Cha thật quí báu
Cho dòng dõi bị sa ngã của A-đam,
Ban Con độc sanh của Ngài chịu khổ
Và cứu chuộc chúng ta bởi ân điển của Ngài.
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279 Tôi yêu điều đó. Còn các bạn? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Chẳng có điều gì đó về nó sao? Bây giờ, những Sứ điệp đó thì gay
gắt, và khắt khe, và sắc bén. Đó là những gì Lời của Đức Chúa
Trời là, sắc hơn gươm hai lưỡi. Nhưng khi tất cả kết thúc, đấy,
Thánh Linh lớn đang ngự ở đây trong tòa nhà này, ở nơi nào đó,
đang quan sát. Những Thiên sứ! Ồ! Thế thì, sau khi nó kết thúc,
nhìn thấy Ngài giang cánh tay Ngài ra, và những ơn phước bắt
đầu được đổ xuống. Chúng ta giơ tay lên với Ngài, và thờ phượng
Ngài trong sự êm dịu của Thánh Linh. Điều đó không có ý nghĩa
gì với các bạn sao? [“A-men.”] Cứ tẩy sạch bạn, ban cho các bạn
một sự khởi đầumới,mang các bạn trở lại với Lời.

280 Bao nhiêu người đang bị đau bây giờ? Hãy nói, “Tôi đang đến
để được chữa lành, sángnay. Đây là giờ của sự chữa lành tôi.”

281 Một, hai, ba, bốn, năm, khoảng tám hay mười người trong
các bạn. Được rồi. Tôi tự hỏi các con nhỏ của tôi ở đây sẽ làmđiều
gì đó cho tôi không. Các con sẽ làm điều đó chứ? Không biết tất
cả các bạn muốn lên ngay trên đây được không, chỉ một lát bây
giờ. Tôi sẽ mời tất cả các bạn đến ngay dọc theo tòa giảng ở đây,
trong lúc chúng ta cầu nguyện, trong lúc chúng ta vẫn đang hát,
hãy để cho những người mà được xức dầu và được cầu nguyện
cho. Anh Neville, hãy đến. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ, rồi
có lễ báp-têm bằng nước. Và sau đó chính thức giải tán, trong
khoảng—khoảng hai hay ba, khoảng mười phút, là nhiều nhất,
tôi đoán vậy. Được rồi.

Ôi, tình yêu của Cha thật quí báu
Cho dòng dõi bị sa ngã của A-đam,
Ban Con độc sanh của Ngài chịu khổ
Và cứu chuộc chúng ta bởi ân điển Ngài.

282 Nếu có aimàbiết gia đìnhdamàunhỏđóởđâu, tôi ướcmong
họ sẽ lên và hát lại bài hát đó, cho tôi, trong suốt buổi nhómphục
hưng. Đã ở dưới Broadway đó, nơi nào đó. Tôi quên tên của họ
rồi; người đàn ông, và vợ ông ấy, một cô con gái. Họ có một chỗ
nghỉ nhỏ trong đó, các bạn biết, như các bạn làmđiều đó.

Ôi, tình yêu của Cha thật quí báu
Cho dòng dõi bị sa ngã của A-đam,
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Ban Con độc sanh của Ngài chịu khổ.
Và cứu chuộc chúng ta bởi ân điển của Ngài.

283 Thấy nó là gì không? Dòng dõi của A-đam đã sa ngã, bị lai
giống, tất cả con đường đi xuống. Nó đến mọi lối, từ thực tại,
tinh thần, sự không tin thuộc linh vào Lời của Đức Chúa Trời; với
nhục dục, vớimọi loại ô uế, kéo xuống tới phần thấpnhất.

Và, ồ, tình yêu của Cha thật quí báu
Đã ban dòng dõi bị sa ngã của A-đam,
Ban Con độc sanh của Ngài chịu khổ.

284 Giáng xuống trong nơi thấp hèn nhất, và cứu chuộc chúng
ta trở về lại với Lời Ngài, cứu chuộc chúng ta bởi sự nhân từ
của Ngài.
285 Và bây giờ, sáng hôm nay, chúng ta đứng bởi sự nhân từ của
Ngài, nói rằng, “Chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta có quyền
với những ơn phước này.” Chúa Jêsus Christ đã chết, để chữa
lành mỗi người trong các bạn. Đúng vậy. Ngài đã hứa điều đó.
Và ở đây chúng ta—chúng ta biết rằng đó là Lẽ thật. Bao nhiêu,
các bạn biết rằng đó là Lẽ thật? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Thế thì, nó là tài sản của các bạn. Nó thuộc về các bạn. Nó là của
các bạn.
286 Thế thì có một điều duy nhất có thể ngăn bạn không nhận
nó được, đó là, Sa-tan đang cố gắng nói với bạn một lời dối trá
lai giống.
287 Đức Chúa Trời đã phán gì? “Ngài đã vì sự gian ác của chúng
tamà bị thương. Với những lằn roi Ngài chịu chúng ta được chữa
lành.” Các bạn tin rằng đó là Lời của Đức Chúa Trời không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vậy thì chớ để Sa-tan nói với các bạn
điều gì khác.
288 Lời của Đức Chúa Trời đã phán, “Hãy đi khắp thế gian và
giảng Tin lành cho mọi người.” Bao xa? “Khắp thế gian.” Tuy
nhiên nó chưa bao giờ đến được. “Khắp thế gian.” Điều này kéo
dài bao lâu? “Cho đến tận cùng của thế giới.” Điều gì? “Hãy đi
khắp thế gian, giảng Tin Lành. Kìa, Ta ở cùng các ngươi, luôn
luôn, thậm chí đến tận cùng của thế giới. Những kẻ tin sẽ được
các dấu lạ nầy. Lấy Danh Ta, họ sẽ trừ quỉ; dùng tiếng mới mà
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nói. Nếu họ bắt rắn, hay uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì.
Nếuhọđặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ bìnhphục.” Đó là Lời.

289 Vậy thì hãy đặt xuống trênĐây.Mọi nguyên tắc củaĐức Chúa
Trời, hãy đặt ngay đó trên Nó. Rồi đến với điểm đó, và nói, “Lạy
Chúa, con đã ăn năn. Con đã chịu báp-têm trong Danh của Chúa
Jêsus Christ. Con đã nhận biết Huyết. Con đã nhận biết Con của
Đức Chúa Trời. Con nhận biết Ngài, Cha của con. Ngài đã ban
phước con bằng Thánh Linh. Bây giờ Sa-tan cố sức gây bệnh cho
con và làm cho con bị đau ốm. Con đến một cách mạnh mẽ.” A-
men. Không có sự xử phạt. “Con đã giữ Lời Ngài. Con đã ở lại đây,
giống như Ê-xê-chia.”

290 Khi Chúa phán, “Hãy nói…Ê-sai, hãy đi xuống và bảo người,
người ‘không dậy khỏi giường. Người sẽ chết.’”

291 Người thưa, “Lạy Chúa, tôi đã bước đi trước Ngài, với một
tấm lòng trọn vẹn. Tôi cần sống thêmmười lămnămnữa.”

292 Chúa phán với đấng tiên tri, “Hãy đi trở lại, và nói với người
rằng Ta đã nghe người. Người sẽ sống.” Đúng vậy. Nó thay đổi các
sự việc. Đó là cách mà các bạn phải đến. Không có sự xử phạt.
Nếu có sự xử phạt, các bạn chỉ…các bạn—các bạn chỉ đang đánh
gió. Các bạn phải đến chỗmà các bạn được trong sạch và sạch sẽ,
“Tôi tin nó. Tôi đang đứng ở đây. Lạy Chúa, tôi tin điều đó.” Nếu
tôi…Nếu bạn là tội nhân, và bạn không biết Đức Chúa Trời, hãy
nói với Đức Chúa Trời ở ngay đây, “Lạy Chúa, con thì…Conmuốn
được chữa lành. Con muốn phục sự Ngài. Nhưng con xin dâng
Ngài, giờ này, tấm lòng của con. Có con đây; xin dùng con.”

293 Giống như vị tiên tri, trong đền thờ, đã nói, “Có con đây, xin
hãy sai con, lạy Chúa.” Và Thiên sứ lấy cục than Lửa.

294 Bây giờ, chúng ta đang ở trong nhà thờ. Trên cánh đồng
truyền bá phúc âm, chúng ta dùng loại chức vụ khác. Ở trong
đây, chúng ta…Kinh Thánh đã nói điều đó, cho hội thánh, “Nếu
có ai trong các ngươi bị đau, hãy gọi những trưởng lão trong
hội thánh đến, và xức dầu cho họ, và cầu nguyện cho họ. Lời
cầu nguyện bằng đức tin cứu người đau.” Các bạn biết điều đó,
Gia-cơ 5:14.
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295 Anh Neville ở đây, mục sư của chúng ta, một người tốt, được
Đức Chúa Trời sai đến, đầy dẫy Thánh Linh. Bao nhiêu người đã
để ý Anh Neville đang leo lên càng cao không? Các bạn có để ý
điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nghe anh nói tiên
tri Chúa nhật vừa rồi, lần đầu tiên. Ai đã từng nghĩ về một thầy
giảng Giám Lý sẽ đứng như thế không? Nhưng khi Thánh Linh
đến trên anh, điều gì đó đã xảy ra. Thấy không? Vâng. Họ đến
ngay vào nó, hoàn toàn một cách tự động. Thấy không? Các bạn
đến ngay trở lại với sự gây giống đúng đó, rồi các bạn phải tiếp
tục tiến lên.

296 Các bạnđặt sự sống tronghạt bắp, và đặt nó ở trong điều kiện
tốt, thì nó sẽ phát triển. Cứ đểmặc nó. Nó sẽ phát triển.

297 Đó là cách xảy ra với Hội thánh. Nếu các bạn có thể bước trở
lại với sự đúng, cứ ởngay đó, cứ tiếp tục tiến lên, tia nắng vànước
đích thực, và những lời ngợi khen và những tiếng halêlugia, và
những bài hát và các thứ. Nó sẽ đem đến điều này. Nó sẽ đem nó
đến ngay, tới một điểmmà bạn có thể với tới và có được, “Mọi sự
đều có thể được cho người nào tin.”

298 Bây giờ, khi anh ấy xức dầu cho các bạn, tôi sẽ đặt tay trên
các bạn. Bây giờ, trước tiên, tôi sẽ cầu nguyện cho mỗi người
trong các bạn. Và tôi muốn các bạn, dọc theo hàng, hãy đặt tay
các bạn lên nhau. Bây giờ, cứ đặt tay lên nhau. Tại sao tôi đang
làm điều đó?

299 Vậy thì, Kinh Thánh không bao giờ nói, “Nếu Anh Branham
đặt tay của anh ấy trên.”

300 Nói, “Những dấu hiệu này sẽ theo họ những người mà tin.
Nếu họ đặt tay của họ…” Điều đó đúng không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] “Họ đặt tay của họ.” Bàn tay của các bạn cũng
giống như bất cứ bàn tay nào. Thấy không? Sau cùng, đó là bàn
tay của Chúa mà tính đến. Và, vì vậy, “Nếu họ đặt tay lên kẻ đau,
thì kẻ đau sẽ được lành.”

301 Bây giờ với bàn tay các bạn đặt lên nhau, chúng ta hãy cúi
đầu. Tôi muốn tất cả các bạn, hội thánh ở ngoài đó, hãy cầu
nguyện cho những người này.
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302 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con đem đến
cho Ngài hàng người bệnh quan trọng này. Chúa ôi, chỉ suy nghĩ,
nhiều người này ở trong đây…Con tin rằng mỗi người trong họ
đều là con cái của Ngài, được sanh bởi Thánh Linh, được tẩy
sạch trong Huyết, được đầy dẫy Thánh Linh, sẵn sàng cho sự Tái
lâm. Và Sa-tan không thể đến được với họ, cách đó, để làm cho
họ phạm tội. Nó không thể đến với họ, làm cho họ nghi ngờ Lời
Ngài, là sai. Và họ đang tiến lên phía trước và đi theo, đúng như
từng chữ. Nhưng rồi nó đã cố gắng đến, làm đau đớn thân thể
họ, bởi vì nó biết rằng thân thể họ vẫn còn tội lỗi. Nhưng linh
hồn họ thì được cứu. Thân thể họ phải trở về với cát bụi, nhưng
linh hồn của họ đi đến với Đức Chúa Trời. Vì vậy nó cố gắng làm
họ đau đớn phần đó, những gì nó có thể.

303 Nhưng con rất vui mừng rằng Ngài cũng đã bao gồm việc
cứu rỗi cho thân thể đó. Đây là—đây là của cầm của sự sống lại
của chúng con, sự chữa lành của thân thể chúng con. Và, Chúa
ôi, trên báo cáo, ngày hôm nay, hàng triệu linh hồn, hàng triệu
thể xác, đã được chữa lành. Vì vậy, chúng con biết rằng Ngài là
Đức Chúa Trời.

304 Và bây giờ họ đang đặt tay lên nhau. Xin nhìn vào họ, lạy
Chúa. Người này quan tâm người kia. Người ấy muốn biết, bất
kể họ có thuộc về giáo hội nào đi nữa, họ có sự sát nhập gì đi nữa,
họ có màu da gì đi nữa, hay là giáo điều gì họ…Điều đó không có
quan hệ gì, lạy Chúa. Họ là con cái của Ngài. Một vài người trong
họ là tín đồ Giám Lý, một số thuộc về Báp-tít, một số thuộc về
Trưởng Lão, có lẽ một số Công giáo. Con không biết. Một số là
Ngũ Tuần. Nhưng Ngài—Ngài không biết họ bởi danh đó. Ngài
biết họ như là những đứa con của Ngài. Họ đượcmua bởi Huyết.
Và họ đang đứng ở đây, tin Lời. Và họ đang đến một cách tự tin.
Và con—con đang bênh vực cho họ, như là một đầy tớ của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho không một người nào yếu đuối trong tòa nhà
này, khi buổi nhóm chấm dứt. Xin cho họ, mỗi người, đều được
chữa lành.

305 NhưNgài đã xức dầu cho những trưởng lão tiến lên, xức dầu
đó, những giọt dầu đó chảy xuống trên trán của họ, mà tượng
trưng cho (dầu là) Thánh Linh. Chúng con đặt dầu đó ở trên đó,
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để dân sự biết rằng dầu olive tinh khiết này đã được xức trên
đầu họ tương tự việc đến của Đức Thánh Linh. Thế thì khi con
đặt tay trên họ, chính con, xin cho họ đi trở về chỗ ngồi củamình
rất vui sướng, hớn hở, một công việc đã được trọn. “Nó đã xong.”
Họ được chữa lành. Họ về nhà, được mạnh khoẻ. Xin nhậm lời,
Chúa ôi.
306 Và những tiếng kêu lớn và những tiếng ngợi khen sẽ được
vang dậy lên, từ khắp thành phố, khắp các nơi khác mà những
người này sẽ đi. “Anh biết không, tôi đã từng đau dạ dày, nhưng
đã hết. Tôi đã từng bị như vậy như vậy, những bệnh nào đó,
nhưng nó đã hết. Tôi vừa nghe Sứ điệp đó sáng nay, ‘Sanh sản lại
với Lời,’ và tôi trở lại với Lời. Và tôi tin Lời, và bây giờ tôi khỏe
mạnh.” Xin nhậm lời, Cha ôi. Con giao phó họ cho Ngài, trong
Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
307 Giờ nầy chúng ta cúi đầu. Tôi muốn trưởng lão tiến lên.
Để cho…
308 Teddy, nếu anh vui lòng. Một vài người trong các anh hát bài
Chỉ TinMà Thôi, như anh có thể bây giờ.
309 Và để những người đó, đi ngang qua, thẳng tới chỗ ngồi của
họ, khi chúng tôi xức dầu và cầu nguyện cho họ!…?…

NhơnDanh Chúa Jêsus Christ, bây giờ tôi…?…
310 Lạy Cha trên Trời, như con đặt tay con trên người đàn bà
này, với dầu xức vẫn ở trên bà ấy… 
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