
SỰ KHÔI PHỤC CÂY NÀNG DÂU

 Cảmơnanh, AnhOrman. Xin Chúa banphước cho anh.

Xin chào, các bạn. Và thật là một đặc ân được trở lại trong
đền tạm, vào buổi sáng lễ Phục sinh tốt đẹp này, thờ phượng, sự
sống lại vĩ đại của Chúa và Đấng Cứu Thế yêu quý của chúng ta,
là Đức Chúa Jêsus Christ.

2 Tôimuốn nói rằng tôi chắc chắn…Về tất cả những sứ điệpmà
tôi đã từng nghe mục sư của chúng ta giảng, bài giảng hay nhất
của ông là bài giảng sáng nay. Tôi về nhà và bảo vợ tôi. Tôi nói,
“Em yêu, đây là buổi sáng mà em đã bỏ lỡ nó, vì không thức dậy
sớm.” Đó là sứ điệp hay nhất mà tôi đã nghe về sự sống lại, trong
cả đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghe điều gì hay hơn, về sự sống lại
mà mục sư của chúng ta ban phát cho chúng ta sáng nay. Quả
thật là một sứ điệp đầy kinh ngạc, và mọi việc đều đúng với ý
nghĩa thiết yếu của nó. Điều đó xảy ra để tỏ cho thấy, rằng, khi
sự xức dầu nắm giữ một người, đấy, điều gì—điều gì xảy ra. Lúc
ấy nó thực hiện điều gì đó. Và vì vậy chúng ta vui mừng rằng—
rằngĐứcChúaTrời đãban cho chúng ta vịmục sư tuyệt vời này.

Và giờ này tôi muốn cảm ơn mỗi người và mỗi một người
trong anh chị em.

3 Chúng ta đã có mặt ở đây một lát rồi, vào những thì giờ khác
nhau, đi đi lại lại, nhưng tôi sắp rời khỏi để đi vào những cánh
đồng truyền giảng hiện giờ, như anh em biết. Tuần này, tôi sẽ
đi đến những thổ dân người Cree Indian, trên British Columbia.
Và rồi từ trên đó, đến Fort St. John. Và rồi, mùa hè này, ý Chúa,
ở tại…đi cho hết Duyên hải miền Tây, lên miền Đông, và—và ra
ngoài Duyên hải miền Tây, và đi lên Alaska, Anchorage, Alaska,
và xuyên qua đó. Và rồi, có lẽ, từ đó, tôi sẽ phái một vài người đi
thămdò Châu Phi và phần còn lại của thế giới, chomùa đông sắp
đến. Vậy chắc chắn sẽ có lúc nào đó trước khi tôi trở lại đây tại
đền tạm một lần nữa. Ít nhất, sẽ là trong tháng Tám hay lúc nào
đó vàomùa thu này, trước khi tôi có thể quay trở lại.
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4 Và tôi muốn cảm ơn tất cả anh em vì sự hợp tác tốt đẹp của
anh em, vì tất cả những gì anh em đã làm. Và chúng tôi lấy làm
tiếc chúng tôi không bao giờ có đủ chỗ cho dân sự ở đây vào
những buổi sáng này. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành một dự
ánxâydựng, nhưanh embiết, xâymột nhà thờ lớnhơn, khi…cho
những buổi nhóm này. Và vì vậy điều đó hầu như sẽ có hiệu quả
ngaybây giờ. Họ sẽ bắt đầu việc xây dựngnhà thờ. Bây giờ là…
5 Tôi cũng muốn cảm ơn mỗi một người trong các anh chị em
vì những…vì nhữngmónquà, những tấm thiệp sinh nhật, những
tấm thiệp Phục sinh, nhữngmón quàmà anh chị em đã trao cho
Billy, và nhữngmónquà khác, cho, của…vànhữngmónquà khác
dành cho tôi; AnhWood, và nhiều người trong họ. Tôi biết ơn họ
hết thảy.
6 Và mỗi người đến và nói…Anh em không biết sự căng thẳng
như thế nào. Người nào đó đến và nói, “Bây giờ chúng tôi muốn
gặp Anh Branham. Chúng tôi muốn gặp cha của anh,” đại loại
như vậy. Và nói, “Tờ giấy được điền hết rồi.” Lúc đó, ồ, anh em
không biết điều đó đặt mình ở trong một tình trạng bối rối như
thếnào, khi anh—anh—anh em thật sựnhậnđược quánhiều. Đó
là tất cả những gì anh em có thể làm.
7 Tôi—tôi ao ước đã là vậy để tôi thật sự có một thời gian dài,
có thể ngồi xuống với mỗi người. Và tôi hy vọng làm điều ấy lúc
nào đó. Nhưng không thể được, trên đất này, bởi vì có những
người đến đây từ mọi nơi trên thế giới, đấy, từ khắp thế giới.
Tuần này, có những người từ nhiều quốc gia có mặt ở đây, và đã
được gặp riêng và cầu nguyện cho, tuần này, từ các nước trên
khắp thế giới.
8 Và nếu chỉ là hội chúng địa phương, nhỏ bé của chúng ta tại
Jeffersonville đây, tôi có thể vui mừng mất hai hay ba giờ đồng
hồ với mỗi người, và gạt bỏ điều đó ngay và trò chuyện với họ.
Nhưng, xem đó, trong lúc chỉ có thể, nói, năm cuộc gọi đến, hay,
có lẽ, hai cuộc gọi từ ngay trong cộng đồng địa phương chúng ta,
thì cómột trăm hay hai trăm từ khắp thế giới, cả hai kiểu gọi này
đang đến cùng một lúc. Vậy thật đúng là có hàng ngàn mà thậm
chí tôi đã không thể chạm được, ở nơi nào, thấy đó, nhiều người.
Và những cuộc gọi đến “Hãy đến đây, và đi đến đó,” từ khắp thế
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giới, và các vémáy bay cứ được gởi đến, cùngmọi thứ khác, “Hãy
đến, cầu nguyện cho người đau,” nhưng anh em không thể làm
điều đó được.
9 Vì thế, nhiều người thất vọng. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thật sự
muốn, vào buổi sáng Phục sinh này, có sự xưng nhận của mình,
nói rằng—rằng tôi không biết làm gì về điều đó cả. Thật sự có
quá nhiều, anh embiết đấy, để—để đến được, hàng ngàn và hàng
ngàn người từ khắp thế giới. Tôi vừa tiến hành chuyến đi thứ bảy
vòng quanh, như anh em biết. Và tôi có sự tiếp xúc cá nhân tốt
hơn với hơnmười triệu người từ khắp thế giới.
10 Vậy anh em có thể tưởng tượng sự căng thẳng, ở trên anh em
như—như thế nào. Và nhiều lần chúng ta đã đụng phải những
sự căng thẳng nhỏ, và tôi biết anh em cũng như vậy, và những
sự thất vọng nhỏ. Nhưng nghĩ về chúng, những sự thất vọng
mà tôi có, khi những người mẹ đau ốm gọi trên điện thoại, nói,
“‘Ôi Chúa…’ Ồ, đợi một chút, Anh Branham. ‘Chúa Jêsus ôi, con—
con—con cầu nguyện để Ngài sẽ sai anh ấy đến.’” Và—và tôi chỉ
gác máy từ nơi đó, và ở đây, và ở đây, và ở đây, và khắp thế giới.
Anh em biết nó như thế nào. Và điều đó—điều đó không dễ dàng
khi có ai đó ở đầu dây bên kia điện thoại, có một bé sơ sinh bị
ốm, hay một người chồng bị đau, hoặc một người vợ đang hấp
hối, đang cầu nguyện cho anh em đến. Vậy thì, anh em có thể
tưởng tượng.
11 Không lạ gì tôi là người hay run. Nó thật sự…Điều đó đủ tạo
nên một người như vậy. Nhưng tôi đã làm một điều này, thay vì
trở nên phức tạp. Tôi đã cố gắng giữ cho vững vàng, bằng cách
cứ chăm nhìn vào Đồi Sọ và tiến tới, giống như Ngài đã bảo tôi
làm. Và nhiều lỗi lầm của tôi, tôi cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ
tha thứ cho tôi về các việc ấy, mà có lẽ tôi nên đếnmột chỗ và đã
khôngđi. Tôi chỉ là conngười, và có thể…phạmnhững lỗi lầm.
12 Cómột điều bé nhỏ, sâu sắc đã được nói ở đây trong sân sau,
sáng nay, khi tôi đi ra ngoài từ buổi nhóm rạng sáng.
13 Tôi có một người bạn cũ quý mến. Anh ấy chắc chắn có mặt
nơi nào đó ở đây. Anh ấy đến từ Chicago. Tên anh ấy là Stewart.
Anh ấy khoảng…Ed Stewart, tôi đoán anh ở giữa tuổi bảy mươi,
hay hơn. Và anh đã gặp tôi ngoài đó. Và anh đã để dành số tiền
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dâng phầnmười bằng những đồng hào. Và anh đã trao cho tôi cả
một gói đồng tiền, gần giống như thế.Và, ồ, tôi không biết, tôi…Dĩ
nhiên, chúng dùng chomột công tác truyền giáo, hải ngoại.
14 Và người bạn tốt của anh ấy, và của tôi, là Anh Skaggs,
Leonard Skaggs, từ Lowell, Indiana, đang đứng tại đó. Và trước
đây tôi chưa bao giờ biết; anh ấy làmột người của hội TamĐiểm.
Anh có một chiếc nút của hội Tam Điểm trên mình. Và chúng tôi
đang trò chuyện về nội qui hội TamĐiểm.
15 Và vì vậy Anh Stewart đã nói với tôi, anh ấy nói, “Tôi thích
anh, Anh Branham à, và tôi muốn nói chuyện với anh.” Xin lỗi
vì cách diễn đạt này. “Nhưng,” anh bảo, “anh thật khó đến gần
hơn là một hậu cung Thổ Nhĩ Kỳ.”
16 Cách đây không lâu, ai đó đã nói với tôi, nói, “Tôi vui mừng
không khó để đến với Chúa.” Ồ, tôi không có ý nói theo cách đó.
Tôi yêu thương dân sự. Nhưng tôi…Cứ tưởng tượng…
17 Tôi về nhà và tôi kể cho vợ tôi, và chúng tôi ngồi tại bàn và
cười, anh em biết đấy, thật hẳn là khó như thế nào để đến một
hậu cung Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy—vì vậy tôi…
18 Tôi hi vọng điều đó hoàn toàn không khó như thế, Anh
Stewart à, nếu anh vẫn còn có mặt ở đây. Nhưng chắc chắn tôi
nghĩ đó là một cảm giác hơi khôi hài mà hầu như khiến cho tất
cả chúng ta cười khúc khích.
19 Cho nên, tôi ao ước mình có thể gặp mọi người. Và tôi yêu
thương mọi người. Thật thế. Cho dù họ là một người bạn hay kẻ
thù, đều như nhau.
20 Và bây giờ chắc chắn là tôi thèmmuốn những lời cầu nguyện
của anh em cho tôi, trong buổi nhóm sắp đến này. Tôi sẽ đi ra
giữa vòng những thổ dân Indian. Và anh em biết, anh em, khi
anh em có mặt tại Rô-ma, anh em phải là người Rô-ma; và khi
anh em ở với thổ dân Indian, anh em phải sống như những thổ
dân Indian.
21 Người bạn truyền giáo của tôi, về một người bạn đi săn của
tôi, nơi tôi đã có lần, đi trên xa lộ, Xa lộ Alaskan. Một chàng trai
rất tốt, và vợ anh, ra khỏi ngôi nhà đẹp. Và tôi…Những cánh tay
bị ăn mòn, trong đó, và cả vạt phía sau hai tai của anh và các
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thứ. Và tôi đã tự hỏi đã có chuyện gì với anh vậy, “Có phải anh ấy
đã bị bệnh chàm da không?” Nó là từ những con bọ chét và rệp,
nơi anh đã phải sống-…cáchmà anh ấy phải sống ngoài đó. Và vì
vậy anh em phải sống ngay với dân chúng, để chinh phục họ cho
Đấng Christ. Họ là cơ nghiệp của Đấng Christ. Họ là những người
màNgài đã chết thay cho, và người nào đóphải đi đến với họ.
22 Và viên tù trưởng đã dự tại một trong những buổi nhóm
miền bắc mới đây của tôi, và Đức Thánh Linh trong buổi nhóm,
hay ở ngoài trên sân cắm trại, trên sân đất (sân dành cho du
khách, tôi tin là vậy), đã gọi tên của ông ta, và nói ông là ai, và
ông đã làm gì. Và, ồ, chao ôi, điều đó thật chắc chắn, với ông. Ông
ta biết rằng con người không thể làm được điều đó; điều đó phải
đến từ Đấng Toàn Năng.
23 Vì vậy, vị tù trưởng đó đã làm cháy lên điều đó, bùng lên
từ trên xuống dưới miền duyên hải ở đó. Và chúng ta sẽ có
những buổi nhóm trong một chiếc thuyền buồm nhỏ, đi vào
trong những nơi mà chúng ta có thể đến được, Ba Lan, và tiếp
tục ra bên ngoài, và lên thượng duyên hải, và đến những miền
khác, đến với những thổ dân da đỏ Cree Indian, những người bị
bỏ lơ. Nhiều người trong các anh em, mà có những buổi nhóm
lớn, không thể đi làmđiều đó được. Vậy thì, những người thổ dân
da đỏ Indian…
24 Sẽ không có một đồng xu nào hết…Như anh em biết, tôi
không bao giờ lấy tiền dâng hiến trong những buổi nhóm của
mình. Và tôi không lấy tiền. Nhưng hội thánh ở đây đang—đang
bảo trợ cho buổi nhóm đó với những người da đỏ Indian. Một số
trong phần tiền dâng phầnmười của anh em, và các thứ, sẽ dùng
để trả cho, để mang Sứ điệp của sự cứu rỗi và giải cứu này đến
cho những người thổ dân Indian nghèo khổ,mù chữđó.
25 Và sau cùng, họ là những người Mỹ, anh em biết đấy. Chúng
ta là những người nước ngoài, anh em thấy. Chúng ta tràn vào và
chiếm lấy nó từ họ. Và chúng tamuốn…Tôi không thể trao lại cho
họ đất nước của họ, nhưng tôi có thể trao cho họ những niềm hy
vọng trong Đấng Christ, điều ấy sẽ đặt chúng ta như tình huynh
đệ với nhau ngày nào đó trong một Xứ nơi sẽ không còn đánh
nhau và lấy đất, của nhau nữa. Đó sẽ làmột Xứ, đủ chỗ cho tất cả.
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Tôi sẽ lấy làm biết ơn khi thì giờ đó đến, nếu tất cả những người
yêu dấu của tôi được cứu và sẵn sàng vào lúc đó.
26 Bây giờ, tôi thấy có nhiều người bạn tôi, đang ngồi ngay tại
đây, khi tôi giảng. Tôi tinmình đang để ý Chị…Tôi không thể nghĩ
ra được tên chị. Trước đây thường gọi là Lee. Đúng thế không?
Có phải Chị là Bà Lee không? Con gái của chị ở đây, các cô con
gái, người mà đã được chữa lành phải không? Rất tốt. Một người
đã ở trong Nhà của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, hay không…
Đó gọi là gì? “Chị của…” (Học viện Công giáo nào đó) “Nữ vương
Hòa bình,” đó là những gì nó có. Tôi lẫn lộn tất cả những tên
Công giáo. Và vì vậy, ở nơi đó, và chị đã…bị suy nhược thần kinh,
tâm thần. Và Chúa Jêsus yêu dấu, trong lúc chúng ta đang ngồi…
tôi đang tại chân giường, và người cha và người mẹ yêu quý của
chị đang đứng gần. Và Chúa Jêsus tuyên bố điều đó đã được thực
hiện, đã xong rồi. Chị ấy ngồi đấy. Hết thảy qua rồi. Và, dĩ nhiên,
chúng ta biết chị rất biết ơn sáng nay, và…
27 Tôi đang nhìn ra ngoài đó và nhìn thấy những người đang
hấphối,mới đây, vì bệnhung thư.Họđãbòvàoởđây, trênnhững
xe lăn, cặp nạng; và họ đây nầy, bình thường và khoẻmạnh, sáng
nay. Điều đó ở khắp thế giới. Không phải bởi tôi; bởi Ngài, Chúa
chúng ta Đấng đã từ kẻ chết sống lại, hiện sống đời đời mãi mãi.
Cầu xin Chúa của chúng ta mãi được ngợi khen và chúc tụng, là
lời cầu nguyện chân thành của tôi.
28 Anh chị em sẽ cầu nguyện cho tôi chứ? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Hết thảy anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Bây giờ,
tôi—tôi tùy thuộc vào điều đó. Và khi tôi đi ra ngoài đó, đấy, ở đây
tại nhà, nó không quá tồi tệ ở quanh đây; nhưng khi anh em đến
đónơi anh em thực sựđụng vào trận tiền. Đây là sựhuấn luyện.
29 Ngày hôm qua, tôi có nghe, khi hội thánh của chúng ta mua
một—một chiếc xe mới dành cho tôi, và tôi…để đi lại. Và cái xe
khác của tôi gần như bị mòn rồi. Và vì vậy tôi—tôi đã vặn ra-đi-
ô lên và lắng nghe bản tin. Và rồi họ đã xuống chỗ mà, đêm qua,
Joseph và tôi đã đi cầu nguyện. Rồi chúng tôi, đi xuống từ Nhà
máy Green, họ…Tôi đã mở ra-đi-ô. Đó là bản tin của đài, và nó
nói, theo đó, Hiệu thính viên này đã đi theo một chàng trai trong
buổi huấn luyện củamình. Và cách anh ta đang đứng đó như thế
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nào với những cái túi của anh đầy cát và mọi thứ, chỗ anh phải
giữ đầu mình thật thấp, để đạn súng máy đang bắn ra ngay trên
đầu của anh trong lúc anh bò qua những lớp dây kẽm gai và các
thứ, đang nhậnmột đợt huấn luyện khắc khe.

Ồ, đó là những gì chúng ta đang làm tại đây.
30 Nhưng bây giờ nó khác nhiều trên trận tiền. Thấy không?
Khẩu súngmáy đó nổ đúng lúc, được nhắm ngay ởmột mức nào
đó. Nhưng, trên trận tiền, nó có thể lên hay xuống. Thấy không?
Vì vậy—vì vậy đó là một sự khác biệt nhỏ ở đó, anh em thấy, hơn
những gì—hơnnhững gì nó hiện có. Vì vậy chúng ta có sự…
31 Ồ, đây là sự huấn luyện, ở đây. Nhưng ở ngoài đó anh em
ở trên trận tiền, vì thế chúng ta sẽ đối mặt với kẻ thù lúc nầy.
Chúng ta thường chiến đấu…hát một bài hát quen thuộc ở đây,
Cuộc Chiến Đang Tiếp Diễn. Ai vẫn còn nhớ bài hát đó không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Cuộc chiếnđang tiếp diễn, Ồnhững chiến sĩ Cơ-
đốc,

Và mặt đối mặt trong hàng ngũ nghiêm khắc,
Với những áo giáp sáng loé, và các màu sắc
theo hàng,

Kẻ đúng người sai vào cuộc hôm nay.

Đúng vậy. Hiểu không?

Cuộc chiến đang tiếp diễn, nhưng xin đừng sờn
lòng,

Hãy mạnh mẽ và trong năng quyền của Ngài
giữ chặt;

Nếu Đức Chúa Trời chiến đấu cho chúng ta,
ngọn cờ của Ngài che phủ chúng ta,

Cuối cùng chúng ta sẽ hát bài ca của người
chiến thắng.

32 Đúng vậy. Bây giờ, có nhiều điều mà tôi phải nói, sáng nay,
nhưng tôi hầu như cắt ngắn bớt, vì nhiều người của chúng ta
đang đứng và chật kín bên trong. Và họ có những diễn giả trẻ
tuổi bên ngoài, và một chương trình phát thanh ngắn, tôi nghĩ,
mỗi chiếc xe hơi đó có thể…Hệ thống phát thanh đã cho phép
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chúng ta đi ra ngoài đền tạm thật nhiều thước, có thể nghe được.
Và vì thế, chúng tôi, chúng tôi đang cố gắng để biết ơn sự thăm
viếng củamọi người với chúng tôi sáng nay.
33 Bây giờ, trước khi đi xa hơn, cho phép chúng tôi nói rằng…
Bây giờ, ngay sau buổi nhóm này, tôi nghĩ, là lễ báp-têm. Trước
tiên, là hàng cầu nguyện. Sáng nay, chúng ta sẽ cầu nguyện cho
người đau. Tôi nghĩ, Đức Chúa Trời hiện diện là bằng chứng của
những gì chúng ta đang nói về, sự sống lại của Ngài. Ngài đang
sống, hay Ngài không sống? Có phải Đây là chuyện hư cấu, hay
Nó là Lẽ thật? Nếu Ngài sống, Ngài đã có một lời hứa, “Ta sẽ ở
cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế.” Vậy thì, nếu Ngài—nếu
Ngài đến ở giữa vòng chúng ta ở đây và chứng minh rằng Ngài
có mặt ở đây, thế thì không có thêm phỏng đoán nào về nó nữa.
Hiểu không?
34 Anh emnhớ, tất cả những tôn giáo trên thế giới, họ có những
ngày thánh và những ngày nghỉ lễ của họ, đại loại như vậy.
Nhưng không có tôn giáo nào trong họ có thể chứng minh rằng
nhà sáng lập của họ…Rằng, sự chết đã đem họ đi, và đó là tất
cả của nó. Nhưng, tôn giáo của chúng ta, Cơ-đốc giáo, Đấng Sáng
Lập của chúng ta đã chết và sống trở lại.
35 Mới đây, tại Mexico, lúc tôi được báo chí phỏng vấn, về sự
sống lại củamột đứa bémà đã chết vào sáng hômđó lúc chín giờ.
Và lúc mười giờ ba mươi đêm đó, mười giờ ba mươi hay mười
một giờ đúng, đã từ cõi chết sống lại, ngay tại đó trong cánh tay
của người mẹ ở tại bục giảng, trước hàng chục ngàn người. Ba
mươi ngàn người đã đến với Đấng Christ đêmđó. Hiểu không? Vì
vậy, thế thì, anh emcó thể tưởng tượngnhững gì đã xảy ra tại đó.
36 Và đứa bé trai ấy, tôi đã thấy một khải tượng bên ngoài đối
diện với tôi; và nó nói về cái tên của cậu ấy là gì, và mọi thứ. Và
người mẹ trên đường quay lại nơi đó, đã không thể có được thẻ
cầu nguyện, không thể vào. Nhưng chị ấy không phải đi lên, qua
hàng người cầu nguyện. Vì vậy khi chị mang đứa bé đến; trời thì
đang mưa, như trút xuống.
37 Chúng ta nghĩ về chúng ta đang đứng; hãy nghĩ về họ. Họ đã
có mặt tại đó vào chín giờ sáng, vì những buổi thờ phượng bắt
đầu vào chín giờ đêm đó. Đứng trong ánhmặt trời nóng nực, tựa
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vào nhau, tìm bóng mát. Đứng, không phải ngồi; đứng. Và đó là
cách họ làm, Châu Phi và những nơi khác, ở Ấn-độ, nơi nửa triệu
người tụ họp bên ngoài, vàomột lúc.
38 Lúc bấy giờ, người phụnữnày thậmchí đã không thể có được
thẻ cầu nguyện. Trên, khoảng ba trăm người giữ trật tự, giữ chị
lại, để chị không thể đi vào trong hàng cầu nguyện được. Và đứng
tại đó cầu nguyện cho đứa bé; một phụ nữ Công giáo, trẻ tuổi. Và
Đức ThánhLinhđã gọi và bảo, “Nói chị ấymangnóđếnđây.”
39 Và đứa bé, được quấn trong chiếcmền ướt; đã đứng tại đó kể
từ sáng hôm ấy. Bác sĩ tuyên bố nó đã chết. Bấy giờ, chúng ta đã
có lời tuyên bố của bác sĩ về điều đó, mà tuyên bố nó chết, buổi
sáng đó vào lúc chín giờ. Và rồi điều nầy đã xảy ra đêm đó, gần
nửa đêm. Còn tôi, cứ theo như, những gì khải tượng đã nói, tôi
đi, đặt tay trên đứabé. Nóđấy, đang sống. Vị bác sĩ làmchứng.
40 Tôi đã được báo chí phỏng vấn. Và vì vậy, chẳng việc gì chống
lại niềm tin của bất cứ ai, hễ chừng nào nó đúng với Kinh Thánh,
tốt thôi. Nhưng người phỏng vấn tôi là tín đồ Công giáo, và ông
đã nói với tôi, “Ông tin những vị thánh của chúng tôi có thể làm
điều đó không?”
41 Tôi đáp, “Nếu họ đang sống.” Dĩ nhiên, tôi biết giáo hội Công
giáo tin anh em phải chết, để trở thànhmột vị thánh. Vậy nên tôi
nói, “Nếu họ đang sống, vâng.”

Và ông ta nói, “Ồ, ông không thể là vị thánh cho đến khi
ông chết.”
42 Tôi nói, “Phao-lô là một vị thánh trước khi ông chết hay sau
khi ông chết? Ông đang viết thư cho ai, những người chết, khi
ông nói, ‘Với các thánh đồ tại Ê-phê-sô,’ và các thánh đồmà ở nơi
nào đó?Ông sẽ không viết chonhữngngười chết, ông biết đấy.”
43 Vậy sau đó ông ấy nói, “Bây giờ ông đang cố gắng phán xét
trườnghợp của ôngbằngKinhThánh. Chúng tôi là hội thánh.”

Tôi nói, “Được rồi, thưa ông. Được.”

Và ông ấy nói, “Chúng tôi là hội thánh.”
44 Tôi nói, “Thế thì hãy cho chúng tôi thấy hội thánh làm điều
đó.” Thấy không? Thế thì, vậy, chỉ duy nhất Đấng Christ có thể
làm điều đó. Anh em biết thế.
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Ôngnói, “Quanđiểmcủa ông về giáo hội Công giáo là gì?”

Tôi đáp, “Tôi ước gì ông đừng hỏi tôi câu hỏi đó.” Hiểu
không?

Ông nói, “Ồ, tôi thích nghe điều đó.”

Và tôi nói, “Đó là hình thức caonhất của thuyết duy linh.”

Và ông ta hỏi, “Thuyết duy linh à?”

Tôi đáp, “Vâng, thưa ông.”

Nói, “Ông hình dung điều đó như thế nào?”
45 Tôi nói, “Bất cứ điều gì mà cầu thay với những người chết:
sự thông công của những vị thánh, đấy.”

Và ông nói, “Ồ, ông cầu nguyện với Đấng Christ, và Ngài
đã chết.”

Tôi đáp, “Nhưng, Ngài đã sống lại, đấy.”
46 Vậy, đó là điều tốt đẹp mà chúng ta biết, Ngài đã sống lại.
Chúng ta há khôngbiết ơn sao? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.]
47 Chúng ta hãy cúi đầu và cảm tạ Ngài bởi vì Ngài đã sống lại
từ phầnmộ cho sự xưng công bình của chúng ta.
48 Lạy Cha trên Trời, sáng nay chúng con biết ơn vì Chúa Jêsus;
và ngày hôm nay, trong sự tưởng nhớ đến sự sống lại vĩ đại của
Ngài, vào buổi sáng phục sinh ấy khi Ngài từ cõi chết sống lại,
chiến thắng trên sự chết, âm phủ, và mồmả. Khi Ngài còn ở trên
đất, Ngài đã tỏ cho thấy Ngài đã chiến thắng trên sự đau ốm,
bệnh tật, và—và tất cả mọi ma quỷ và quyền lực. Rồi sự chết đã
đặt trướcNgài, kẻ thù lớn và cuối cùng đó. Và vào buổi sáng Phục
sinh Ngài đã chứngminh Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã sống lại
từ thậm chí kẻ thù cuối cùng, đã không thể giữ được Ngài. Mồmả
đã từ chối Ngài; âm phủ đã phải nhả Ngài ra; Thiên đàng đã tiếp
nhận Ngài.
49 Ôi Chúa, xin cho lòng chúng con tiếp nhận Ngài hôm nay,
trong quyền phép của Đức Thánh Linh, để chúng con có thể là
những người quản trị của Ngài, những tấm gương của Ngài—
của Ngài, về những đầy tớ của Ngài khi chúng con kiều ngụ, trên
đất tại đây. Xin nhậm lời.
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50 Xin ban phước tất cả những người có mặt ở đây. Chúa ôi,
những người quý báu nàymà đang đứng, một số người trong họ
đã phải chen chúc ở đây kể từ sáng sớm. Con nguyện xin, lạy Cha
trên Trời, để Ngài sẽ tuôn đổ “trổi hơn vô cùng trên mọi sự mà
chúng con có thể làm hoặc suy tưởng,” trên họ hôm nay, và ban
cho họ sự khát khao sâu thẳm của lòng họ. Mọi người đến đây vì
điều gì, sáng nay, cầu xin cho họ quay trở về, được thỏa nguyện.
Ngài phán Ngài sẽ không quay khỏi bất kỳ ai, nhưng Ngài sẽ làm
đầy dẫy người ấy với những điều tốt lành, và đưa người đi vui
mừng. Lạy Chúa, xin nhậm lời.
51 Nguyện xin quyền năng ở mọi nơi của Ngài, nguyện xin Đức
Thánh Linh của Ngài, trong quyền phép sống lại, cũng đãi với
mỗi người trong chúng con như vậy cho đến khi những hy vọng
của chúng con sẽ được xây trên không gì ngoài Huyết Jêsus với
sự công nghĩa. Lạy Cha, xin ban cho điều đó.

Xin banphước chonhữngLờimà chúng conđọc giờ nầy.
52 Chúng con cảm ơn Ngài vì sứ điệp cao quí đó sáng nay, khi
chúng con đến sớm với hội thánh. Và thấy Ngài nhận lấy người
anh em của chúng con, và thật là một sự thay đổi lớn lao trong
anh ấy trong một thời gian ngắn, và phân phát sứ điệp cho dòng
dõi đang hấp hối này mà bây giờ chúng con là một phần của
nó, chúng con thật cảm tạ Ngài về điều đó, Chúa ôi! Ôi Chúa,
lòng chúng con rung động với sự vui mừng khi chúng con nghĩ
về những điều đó. Bây giờ, cứ giữ cho anh ấy được xức dầu, lạy
Chúa, trong suốt những ngày sắp tới của anh ấy, Chúa ôi.
53 Và xin ban phước cho hội thánh nhỏ này. Và xin giúp con,
Chúa ôi, khi con mang Sứ điệp đến cho những người khác. Xin
cho chúng con, ở với nhau, giống như một người, một gia đình,
gắn bó với nhau, và cầu nguyện cho nhau, và sống với nhau
trong sự hòa hợp thánh của Đức Thánh Linh cho đến khi Đức
Chúa Jêsus nhận chúng con vào trong Vương Quốc. Vì chúng con
cầu xin trongDanhNgài và vì vinh hiển củaNgài. A-men.
54 [AnhNeville nói, “Anh Branham, xin cho tôi ngắt lời anhmột
chút được không?”—Bt.] Anh có thể, thưa anh. [“Như là một dấu
hiệu của lòng biết ơn của chúng tôi và bằng tác—tác phẩm của
một người trẻ ở giữa vòng chúng tôi, chúng tôi tặng anh bức
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tranh này, Anh Branham, với sự bày tỏ trọn vẹn tình yêu thương
và sự biết ơn của chúng tôi.”] Cám ơn anh, Anh Neville và đền
tạm tại đây. [“Thanhniênmàđã vẽ bức tranh, là Jerry Steffy.”]

55 Anh Jerry Steffy đã vẽ bức tranh đó. Chúa ban phước cho
chàng trai đó. Bức ấy đẹp lắm, Jerry à, ước gì anh có mặt ở đây
sáng nay. Thật tệ quá, tôi ước gì mình có điều kiện để cho chàng
trai đó đi học trở thành họa sĩ. Tôi tin Đức Chúa Trời ở trong
nghệ thuật. Anh chị em chẳng tin vậy sao? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Đức Chúa Trời ở trong âm nhạc. Đức Chúa Trời ở
trong nghệ thuật. Đức Chúa Trời ở trong đây. Và rất tệ khi nhìn
thấy một tài năng, giống như thế, không được phát triển. Anh ấy
càng vẽ, anh ấy sẽ càng phát triển. Và tôi—tôi cầu nguyện để Đức
Chúa Trời sẽ ban phước cho anh, Jerry à.

56 Và cảm ơn anh, Anh Neville, và với hội thánh này, vì bức
tranh đẹp này và vì câu thơ được viết bên dưới nó. Tôi sẽ đọc
nó một lát nữa. [Anh Neville nói, “Anh có muốn tôi đọc nó
không?”—Bt.] Được rồi, thưa quý vị. Anh Neville sẽ đọc bài thơ
đó. Tôi hầu như có một ý kiến về những gì nó…[Anh Neville đọc
bài Ca Ngợi Người Đáng Tôn Kính.]

Anh không có vóc dáng cao,
Cung cách anh không kiêu ngạo,
Anh không thổi phồng chính mình
Khi anh đi từ ngày này qua ngày khác.

Chẳng ước ao giàu sang hay danh vọng,
Nhưng địa vị anh không thể đổ đầy chỗ nào
được;

Anh đúng là cách mà chúng ta muốn có anh,
Anh Bill yêu dấu của riêng chúng ta.

Anh giảng dạy chúng ta với sự trung tín
Lời không bị pha trộn,
Không theo những cách hào nhoáng, không
chuộng lời ngợi khen,

Chỉ đi theo Chúa.

Lời anh êm dịu nhẹ nhàng,
Anh không lên giọng,
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Trừ khi kêu la chống lại điều sai,
Và lúc đó anh không có sự chọn lựa nào.

Chưa bao giờ được học nhiều
Từ những đại học và trường học,
Nhưng anh biết những gì quan trọng
Và anh chắc chắn không người nào lừa phỉnh.

Vì tri thức anh được ban cho
Là từ Đấng Đời Đời trên cao,
Anh không có tín điều nào, ngoài Đấng Christ
của chúng ta,

Không luật pháp nào ngoài Tình yêu Tể trị.

Không có lời loan báo vĩ đại nào
Cho sự sinh ra khiêm nhường, thấp hèn của
anh,

Nhưng đối với chúng ta anh là người vĩ đại
nhất

Người sống trên đất.

Chúng ta xem điều đó còn hơn là đặc ân
Để biết anh như một người bạn,
Chúng ta yêu thương tất cả những gì anh đấu
tranh cho,

Và sẽ đúng đến cuối cùng.

Anh nói mình không phải là thầy giảng,
Anh khiêm nhường như có thể được,
Nhưng đặt anh vào bục giảng
Và điều đó không khó để nhận thấy.

Anh là vị tiên tri đã được định trước,
Hãy để cho người ta gọi bất cứ điều gì họmuốn,
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân huệ vĩ đại
Khi Ngài ban cho chúng ta Anh Bill.

[“Ký tên, ‘Bầy nhỏ.’”]

57 Cảm ơn anh, Anh Neville. Cám ơn anh vì những ý tưởng của
anh. Ai đã soạn bài thơ đó? [AnhNeville trả lời, “Tôi nghĩmẹ anh
ấy đã làm.”—Bt.] Đó là…
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58 Tôi không xứng đáng về những điều ấy, để nói thế, nhưng
điều đó còn có ý nghĩa nhiều đối với tôi hơn tất cả tiền bạc trên
thế gian. Hiểu không? Cứ nghĩ đi, người nào đó xem anh em như
đầy tớ của Ngài, đấy, như—như đầy tớ của Đức Chúa Trời. Xin
cho tôi sống đúng với điều đó, là lời cầu nguyện của tôi. Xin Chúa
luôn ban phước cho anh em. Những ý tưởng của tôi sẽ luôn luôn
là vì anh em. Và tôi cũng hoàn toàn yêumến anh em.
59 Bây giờ, ồ, chúng ta thật có rất nhiều điều, chúng ta có thể
dành hết ngày hôm nay và chúng ta không bao giờ sẽ đi sâu vào
trong Lời, anh em thấy, thật nhiều điều tốt đẹp.
60 Tôi có một—một khải tượng từ Chúa mà tôi đã định nói về
điều gì đó, và—và người nào đó đã mơ một giấc mơ, mà, ồ, tôi
nghĩ nó thật nổi bật, về sự Đến của Chúa. Và tôi…
61 Bé Rebekah, con gái của tôi phía sau đó. Tôi…Dù là tôi đã đùa
một chút với nó cách đây một lát. Nó đi ra, với một—một trong
những chiếc mũ lớn trên đầu. Và tôi bảo, “Này, con, nó trông
giống như một tổ chim,” tôi nói, “đính tất cả vào nó, và mọi thứ
giống, như thế.” Tôi nói, “Đi, cất nó đi.”
62 Lúc đó, lúc đó nó quay lại nhìn tôi. Trongmột vài phút nó trở
ra; anh em biết, cách nó trả miếng lại với tôi, là quay trở lại. Nó
đi vào với một quyển sách bỏ túi lớn, gói lại. Tôi bảo, “Thứ đó ở
đâu vậy?”
63 Nó đáp, “Bố ơi,” nó nói, “con có bàn chân to, vậy con nghĩ
con sẽ lấy quyển sách bỏ túi lớn để cho phù hợp với nó.” Vậy, ồ,
thế đấy!
64 Nhưng nó nói nó đã hai lầnmơ thấy nó và tôi đang lái xe hơi,
và tôi có bảo cho nó về sự hiện đến của Chúa gần rồi; cũng giấc
mơ giống vậy, lần thứ hai. Tôi đang chờ đợi giấc mơ thứ ba; có lẽ
Chúa, lúc ấy, sẽ ban cho tôi nó có nghĩa gì.
65 Bây giờ, có thật nhiều điều để nói, nhưng chúng ta hãy đi
ngay vào Lời lúc nầy.
66 Tôi hy vọng, mọi người đang cảm thấy tốt đẹp. [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Và nếu anh chị em không cảm thấy vậy, tôi
cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ khiến cho anh chị em cảm thấy
bổ ích trước khi buổi nhóm này trôi qua, để sẽ không có một
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người yếu đuối nào ở giữa vòng chúng ta sáng nay, khi buổi
nhóm này xong.
67 Bây giờ, chúng ta hãy nhớ rằng Đấng Christ đã chết cho kẻ
không tin kính, và đó là chúng ta. Thấy không? Đó là chúng ta.
VàNgài đã chết vì chúng ta, đểNgài có thể cứu chúng ta.
68 Bây giờ, tất cả anh chị em chung quanh có thể nghe, rõ
không? Ngồi ở phía sau kia, tất cả anh chị em sau đó có nghe
được không? Tiếng cóđếnđằng sauđókhông?Được rồi. Tốt lắm.
69 Bây giờ tôi muốn đọc một ít Lời Ngài. Đầu tiên, chúng ta hãy
giở đến Sách Giô-ên, và tôi muốn đọc câu thứ 1, câu 1 đến câu 4.
Và rồi chương 2, đến câu…chương 2 và câu thứ 25. Và Sáng thế
ký 20:7. Bây giờ, tôi thật biết ơn…
70 Bây giờ, anh chị em cảm thấy mệt mỏi và muốn đi ra ngoài,
cứ đi. Hiểu không? Nhưng, đây sẽ là Sứ điệp cuối cùng của tôi với
Hội thánh, vì, phần này của Hội thánh, dành cho lúc nào đó. Và
chúng ta đang mong đợi một buổi nhóm chữa lành sáng nay. Và
tôi—tôi muốn Sứ điệp này, nếu Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho
Nó, để—để thấm sâu vào trong lòng chúng ta, hầu cho chúng ta
nhận được ý nghĩa của những gì Nómuốn nói.
71 Bây giờ, chúng ta có mặt ở đây để bày tỏ, để—để nói những
điều mà chúng ta tin, và chứng minh nó bằng lời Kinh Thánh,
rằng Kinh Thánh nói vậy; và rồi cầu xin Chúa xoay chuyển và
chứng minh nó, rằng đó là thật, đúng, làm cho nó thành hiện
thực. Giống như bất cứ…
72 Anh em nói, “Đây là hạt giống hướng dương.” Hãy trồng và
xemnó là cái gì. Rồi, nó sinh ra hoa hướng dương, điều đó không
thể tranh cãi. Đó là hoahướngdương. Thấy không? Chỉ thế thôi.
73 Bây giờ, và nếu một số trong các anh em, thỉnh thoảng thay
đổi chỗ ngồi; cho ai đó ngồi xuống, những người khác đứng lên
và đợi trongmột lát. Và tôi sẽ nói ngắn như có thể được.
74 Bây giờ, hãy nhớ, cầu nguyện cho tôi. Và cứ trung thành với
hội thánhbây giờ; ở lại đây với hội thánh, với AnhNeville. Và quý
vị nhữngngười đang viếng thăm, ồ, bây giờ, tiếp tục đến trở lại.
75 Và bây giờ tôi cómặt trong những buổi nhómnày, cứ tiếp tục
chúng mà không có bất kỳ sự kêu gọi chắc chắn nào. Nhưng, tôi
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thật không thể cứ đi loanh quanh; thế giới đang hấp hối. Thấy
không? Và Phao-lô đã từng có kinh nghiệm đó. Và ông đang đi
xuống một xứ khác, và rồi ông đã có sự kêu gọi đến xứ Ma-xê-
đoan, trên đường đi. Vậy thì, Đức Chúa Trời có thể ban cho sự kêu
gọi đến xứMa-xê-đoan, bất kỳ lúc nào. Tôi hủy bỏ bất kỳ điều gì,
khi Đức Chúa Trời đưa ra sự kêu gọi.
76 Tôi chỉ đang làm điều tốt nhất có thể được, đi đến góc phố
này, gieo giống; và đi qua ở đây, gieo một vài hạt; và qua ở đây,
quăng ra, gieo một vài hạt. Tôi biết, chim chóc trên trời sẽ nhặt
nhiều hạt; và một số trong những hạt đó bị nghẹt ngòi, và đại
loại như vậy. Nhưng có thể có một vài hạt, trong đó, cũng lớn
lên, anh em biết đấy, trên đất tốt. Vì vậy chúng ta cứ gieo hạt, là
điều chính yếu.
77 Một phần đọc rất lạ, cho một—một sứ điệp Phục sinh, Giô-
ên, chương 1.

Lời của CHÚAmàphán cùngGiô-ên con trai của Phê-thu-
ên.

Hỡi kẻ già cả, hãy nghe điều này, và các ngươi hết thảy,…
là dân cư trong đất hãy lắng tai. Há có điều nầy đã xảy
đến trong ngày các ngươi, hay là trong ngày tổ phụ các
ngươi sao?

Hãy kể chuyện này lại…cho con cái các ngươi, và hãy
để con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, và hãy để
con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo.

Cái gì sâu keo còn để lại cào cào ăn; và cái gì cào cào
còn để lại sâu lột vỏ ăn; và cái gì sâu lột vỏ còn để lại
châu chấu ăn.

78 Bây giờ câu thứ 25 của chương thứ 2.

Và Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy nămmà đã bị cắn
phá bởi cào cào phá, sâu lột vỏ, và sâu keo, và châu chấu,
của Ta…và sâu keo, là đạo binh lớn của Ta mà Ta đã sai
đến giữa các ngươi.

Và các ngươi sẽ đủ ăn, và được no nê, và ngợi khen danh
CHÚA Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi
cách lạ lùng: rồi dân Ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa.
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79 Trong Sáng thế ký, chương 20, Sáng thế ký. Chương 20 của
Sáng thế ký, và câu 7. Tôi muốn đọc câu này, để làm bối cảnh…
cho phân đoạn cho đề tài này mà tôi—tôi sắp giảng. Tôi sẽ bắt
đầu với câu 6, để làm bối cảnh cho đề tài này.

Và Đức Chúa Trời phán với người trong cơn chiêm bao
rằng, Phải, Ta biết rằng ngươi đã làm điều này vì lòng
ngay thẳng; bởi cớ ấy Ta—bởi cớ ấy Ta mới ngăn trở
ngươi phạm tội cùng Ta: do đó Ta đã không cho ngươi
động đến nàng.

Bây giờ vậy nên hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nàng;
vì người đó là một đấng tiên tri, và người sẽ cầu nguyện
cho ngươi, và ngươi sẽ được sống: còn như ngươi không
giao lại, thì phải biết…rằng ngươi sẽ chết, ngươi, và hết
thảy ai thuộc về ngươi hẳn sẽ chết.

80 Bây giờ, tôi rút ra từ phân đoạn nầy, hay từ phần đọc lời Kinh
Thánhnầy,một kết luận cho chủ đề, gọi là, “khôi phục.”

81 Bây giờ, sau khi Anh Neville đã giảng sáng nay, sứ điệp đáng
nể đó, ở điều cuối cùng anh đã nói về những ý tưởng cuối cùng
của anh, là, “Được khôi phục.” Và vì vậy điều đó gợi cho tôi một
ý tưởng, ngay ở đó, để “khôi phục.”

82 Vậy thì, tôi đã chạy gấp vềnhà và lấy quyển từ điển củamình,
và đại loại như vậy, và một vài ghi chú Kinh Thánh, và bắt đầu
sao chép một vài điều xuống. Và sau đó tôi lấy tự điển Webster,
tra tìm định nghĩa đúng cho khôi phục. Khôi phục, có nghĩa là,
“trở lại với người chủ trước, hay là mang trở lại tình trạng trước
đó.” Và chúng ta có thể làm cho hiệu lực một lời tuyên bố, được
khôi phục.

83 Vậy thì, đó là những gì màWebster nói từ khôi phục có nghĩa
là, “Mang trở lại cho người chủ cũ, hay là mang trở lại tình trạng
cũ.” Và nếu có một lời tuyên bố được thực hiện về điều gì đó, để
tạo nên sự khôi phục đó, anh em có thể làm cho nó có hiệu quả,
khiến cho nó trở lại chỗ đúng của nó.

Và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho những lời chưa rõ
giờ nầy.
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84 Khôi phục, có nghĩa là, “mang trở lại.” Hay là, phục hồi,một—
một lời tuyên bố có thể được làm cho vững chắc, vậy thì, đểmang
bất kỳ điều gì trở lại người chủ hợp pháp của nó, nơi nó thuộc
về. Cho nên, cách nào đó, nó đã đi khỏi người chủ hợp pháp của
nó, và có thể lang thang quanh quẩn bất kỳ nơi nào. Nhưng, khôi
phục, là mang nó trở lại với người thật sự làm chủ nó, hay mang
nó lại với tình trạng tự nhiên của nó nơi nó đã ở vào lúc ban
đầu, mang nó trở lại trong tình trạng tự nhiên của nó. Và để làm
điều này, chúng ta có quyền làm cho vững mạnh, nếu có một
luật pháp, để làm cho mạnh tình trạng đúng đắn của sự khôi
phục này, để khôi phục.

85 Giống như nếu một ai đó ăn trộm tài sản nào đó, và họ đang
giữ tài sản trộm cắp ấy. Thế thì anh em có thể lấy luật pháp và đi
đến với người này, và dùng quyền lực luật pháp, buộc người này
phục hồi món tài sản này trở lại cho người chủ tự nhiên của nó,
trở vào trong tình trạng đầu tiên hợp pháp của nó.

86 Sự thúc ép! Ồ, quả là một đề tài tuyệt diệu! Tôi thích có hai
ngày về đề tài đó biết bao, thúc ép!

87 Vậy thì, Anh Neville đã giảng cho chúng ta. Tôi chỉ đang trò
chuyện với anh em, dạy một bài học trường Chúa nhật để nó
sẽ—nó sẽ làm cho điều đó, tôi hy vọng, làm cho nó cứ tiếp tục
với những gì mà anh đã giảng.

88 Đẩy mạnh! Thế thì, chúng ta có…có đặc ân tăng cường, trên
Sa-tan, những lời công bố mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Vì, Đức Chúa Trời có một luật pháp, và Lời Ngài là luật pháp, và
Đức Chúa Trời trong Lời này đã tạo nên những lời công bố vững
chắc với Hội thánh. Do đó, chúng ta có quyền ép buộc những lời
công bố này trên Sa-tan, và nói, “Hãy trả nó lại,” và nó phải làm
điều đó. Bởi vì, chúng ta có thể nhận lấy Đại Diện của Đức Chúa
Trời, là Đức Thánh Linh, quỳ gối xuống ngay, và nói, “Đó là LỜI
CHÚA PHÁN VẬY.” Nó phải từ bỏ điều đó, chỉ thế thôi, bởi vì Đức
Thánh Linh cómặt ở đó để khiến nó làm thế.

Luật pháp của xứ là để đẩymạnh.Nó là bởi xứ, dành cho xứ.

89 Nhưng luật pháp của Thánh Linh của Đức Chúa Trời là buộc
Sa-tan từ bỏ những gì nó đã lấy từ Đức Chúa Trời một cách lừa
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dối, sai trái. Những linh hồn con người, nó đã lấy từ Đức Chúa
Trời; những linh hồn của phụ nữ, trẻ con. Sự đau ốm của thân
thể, nó đã đặt trên dân sự. Nơi mà, Đức Chúa Trời đã tạo nên họ
theo hình ảnh của Ngài, để được giống như Ngài, và Hội thánh
được ban cho các quyền đúng đắn hợp pháp, bởi Kinh Thánh, để
nhận lấyĐức ThánhLinh và tăng cường điều này trên họ.
90 Tôi tin tôi vừa trích dẫn nó, trong buổi nhóm vừa rồi ở đây.
Tôi không chắc chắn. Nhưng một anh em đã từ dưới Georgia,
đến Louisville, và để xe hơi của anh tại đó, và người nào đó đã
lấy cắp nó. Và anh ấy bỏ quần áo của anh, y phục của vợ anh,
quần áo của các con của anh trong đó. Đó là Anh Evans ở đây.
Họ thường có mặt ở đây. Họ lái xe một ngàn năm trăm dặm, mỗi
ngày, khi chúng ta có buổi nhóm tại đây, đi vào đây để dự buổi
thờ phượng. Và anh chàng tội nghiệp đó đã có mặt tại đây chẳng
còn gì cả, và cách xa nhà hơn bảy trăm dặm. Và anh đã không
biết làm gì.
91 Anh quay lại thuật với cảnh sát. Nhưng chúng có một mạng
lưới lớn tại Louisville; chúng lấy cắp xe hơi, và sơn lại. Và anh
em có thể…không có chứng từ gì, ở đó, để bán nó được. Nhưng
chúng có thể làm cho anh emmột chứng từ, trong một vài phút,
cho bất cứ số nào anh em muốn đặt cho nó. Và vì vậy họ đã trải
quamột thời gian thật khủng khiếp.
92 Vì vậy chúng tôi đã quỳ gối xuống. Hiểu không? Vậy thì,
Chúa Jêsus sẽ không phải làm điều ấy, vì Ngài là Lời. Bây giờ,
chúng ta không phải là Lời. “Lời của Chúa đã đến với những nhà
tiên tri.” Họ không phải là Lời, nhưng Lời đã đến với họ. Nhưng
Chúa Jêsus là Lời. Hiểu không? Ngài đã không phải cầu nguyện.
Chính Ngài, là Đức Chúa Trời. Hiểu không? Nhưng chúng ta là—
là những tiên tri của Ngài, những đầy tớ của Ngài, là những
người mà Lời của Chúa đến. Thế thì, tiên tri được chứng thực
bởi, bởi những gì người nói ứng nghiệm, dù đó là Lời của Chúa
hay không.
93 Thế thì chúng ta cómột câuKinh Thánh ở đây,mà Chúa Jêsus
đã phán, “Nơi nào có hai hay nhiều người hơn nhóm lại trong
Danh Ta, và nếu họ đồng một lòng, Ta sẽ ở giữa vòng họ. Và nếu
họ đồng ý về chạm đến bất kỳ điều nào đó và cầu xin điều đó,
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không nghi ngờ nó, họ sẽ có những gì mà họ đã cầu xin. Nó sẽ
được ban cho họ.”

94 Vậy thì, đó là—đó là quy luật. Bây giờ, Đấng mà có mặt tại
đây để đẩymạnh quy luật đó là Đức Thánh Linh. Thế còn những
người mà không tin vào Đức Thánh Linh, khước từ Ngài thì
sao? Hiểu không? Chối-…Các bạn đang chối bỏ sự bình an và sự
thương xót của chínhmình. Hiểu không?

95 Lúc bấy giờ, chúng tôi đã quỳ gối, khoảng chừng năm người,
có Anh Fred Sothmann và—và nhiều trong những người khác đã
có mặt ở đó, bốn hay năm người. Và chúng tôi đã quỳ gối xuống,
và tôi đã cầu khẩn trường hợp này trước Chúa. Và rồi tôi lấy Lời,
hay lời hứa, và sai Nó đi. Đức Thánh Linh vĩ đại, như Ngài đã lấy
Lời, để đáp ứng lệnh triệu tập, một khải tượng đãmở ra và tôi đã
nhìn thấymột người đi về hướng Bowling Green, Kentucky, mặc
áo sơ mi vàng, đang lái chiếc xe tải của anh ấy. Đức Thánh Linh
giáng trên anh ta, định tội anh ta, và anh ta quay lại, khoảng nửa
đường. Tôi nhìn thấy anh ta quay lại và đậu chiếc xe đó ở đường
phố nào đó, ngang qua dòng sông ở đây. Tôi đứng lên và nói với
các anh em, “CHÚA PHÁNNHƯVẬY.”

96 Và khi họ khởi hành, họ lên đường. Và có chiếc xe đang đỗ
tại đó, bình xăng chỉ cònmột nửa, chỗ bình—bình xăng cònmột
nửa, chỗmà nó đã được đổ đầy, chỉ đủ, để đưa anh ta đi một nửa
đường đến Bowling Green và đem anh trở lại. Giờ đây, những
người ấy đangngồi ngay tại đây sángnay, như lời làmchứng.

97 Đó là gì? Bắt tuân theo. “Hãy trả nó lại.” Hiểu không? Chính
là thế. Đó là những gì nó đang nói về. “Khôi phục nó. Mang nó
ngay trở lại cho người chủ hợp pháp của nó.”

98 Vànếu Sa-tanđã cướpđi của anh chị emđặcquyền là con trai
hay là con gái của Đức Chúa Trời, bởi Đức Thánh Linh, chúng ta
có quyền sáng nay, để thực thi lời tuyên bố của Chúa. “Hãymang
họ trở lại.”

99 Nếu nó làm khổ anh em, và làm cho anh em bị bệnh hoạn,
chúng ta có quyền trước Đức Chúa Trời để thực thi luật pháp của
Chúa. “Bởi những lằn roi của Ngài chúng ta được lành bệnh.” A-
men. “Hãymang người ấy trở lại. Buông người ấy ra. Ngươi đang
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đưa nó ra ngoài xa kia, của sự chết, và chúng ta tuyên bố với
người. Hãymang người trở lại.”
100 Đó là sự thực thi; phục hồi trở lại tình trạng tự nhiên của
nó lần nữa. Một người nam bị bệnh; em bé mới sinh bị đau;
người phụ nữ bị bệnh. Thấy không? Họ đã ra khỏi tình trạng
tự nhiên của họ. Thế thì chúng ta có quyền để thực thi lời tuyên
bố của chúng ta. Không phải lời tuyên bố của chúng ta. Nó là lời
tuyên bố của chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời ban cho nó chúng
ta. “Bởi những lằn roi của Ngài chúng ta được chữa lành. Ngài
đã bị thương vì tội lỗi của chúng ta. Bởi lằn roi Ngài chúng ta
được lành bệnh.” Vậy thì chúng ta có quyền để thực thi luật pháp
ấy. Và Đấng—Đấng Ban Luật Pháp, Đức Thánh Linh, chính Ngài,
hiện có tại đây, Đại Diện của Đức Chúa Trời, để chứng kiến nó
đã được thực hiện cách đó. A-men.
101 Bây giờ, cách duy nhất Ngài có thể làm việc, là khi anh em để
cho Ngài làm việc. Hiểu không? Anh em phải tin điều đó. Có một
luật pháp. Ồ, ước gì tôi lột tả được chủ đề của mình. Có một luật
pháp. Cómột luật được ban cho giữamọi thứ.
102 Anh embiết, loài cá cómột quy luật. Và loài cá đó có thể đứng
lên ở đây trong nước, và nó cómột quy luật ở trong vòng nó. Nếu
nó buông thả quy luật ở trong nó đi, nó có thể chìm ngay xuống
đáy biển. Sẽ chẳng phiền nhiễu nó chút nào. Sẽ chẳng làm vỡ
một tế bào nào. Anh em cố gắng làm điều đó. Luật đó không ở
trong anh em. Anh em không thể làm điều đó, nhưng con cá có
thể. Nó tự làm xìu xuống với không khí đó, theo cách như vậy
mà nó không thể, không có gì trong nó vỡ oà ra. Và nó được tạo
nên cách đó. Nó biết điều đó. Và nó có thể thực thi luật đó, để đưa
mình xuống đáy biển, và rồi vượt lên trở lại. Ồ!
103 Cómột quy luật trongĐấngChrist. Luật đó ở trong conngười.
Anh em có thể chôn nó trong phần mộ sâu nhất, hay biển cả
sâu nhất, hay âm—âm phủ thấp nhất. Có một quy luật, của
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà sẽ làm cho người ấy sống
lại. Thấy không?
104 Loài chim có một quy luật. Vậy thì, thân thể của nó là vật
chất. Nó bị giới hạn bởi đất, đậu trên đất ở đây. Nhưng nó cómột
quy luật ở bên trong, đó là, cách nó sải cánh của nó, nó có thể bay
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vụt khỏi tầm nhìn. Điều đó chống lại với khoa học. Họ tuyên bố
nó bị—nó bị giới hạn bởi đất; trọng lực phải giữ nó ở đây. Nhưng
nó có thể bất chấp trọng lực, tự nhấc mình ngay ra khỏi nó và đi
ra ngay trên đó, bởi vì nó đã được đặt luật ấy ở trong nó để làm
việc. Và nó được cấu tạo để sở hữu luật đó.
105 Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy tin kính. Vậy thì, chúng ta có
một quy luật, quy luật của Sự Sống ở trong chúng ta. Chúng ta
không…Điều duy nhất anh chị em phải làm…Anh chị em được
tạo nên, và được sinh ra, và được đặt ở đây trong Thân thể của
Đấng Christ, như những con trai và con gái của Đức Chúa Trời.
Anh chị em không phải đầu hàng trước ma quỷ. Chúng ta có một
quy luật. Đó là quy luật của Đức Thánh Linh. Điều duy nhất anh
chị em biết…phải làm, là biết cách buông ra và để Chúa làm việc.
Anh chị em cứ mãi tranh chiến với nó, đấy, và nó sẽ không bao
giờ làm việc được. Trong khi, anh chị em cứ buông ra và để Chúa
làm việc, chỉ thế thôi. Hiểu không?
106 Nếu con cá nói, “Hãy đợi, tôi sẽ hít hơi thở thật tốt đã. Tôi sẽ
hít thở một ít dưỡng khí vào trong tôi, và tôi sẽ xem thử tôi có
thể đi xuống được không.” Không. Nó làm điều đó, nó sẽ nổ tung.
Hiểu không?
107 Chim chóc nói, “Tôi sẽ xem tôi có thể bay xuống đây nhanh
thế nào, và có lẽ tôi sẽ cất cánh.” Không. Nó sẽ không làm điều
đó. Nó sẽ rơi xuống. Hiểu không? Nó phải biết cách điều khiển,
cáchmà luật đó để có thể điều khiển nó như thế nào.
108 Và cũng một thể ấy với chúng ta. Đó không phải là những
gì chúng ta tranh chiến, và lôi kéo, và—và vội vã, và—và, “Ồ,
nếu tôi không có được điều này, nếu tôi không có được điều đó.”
Không phải thế. Đó là để biết rằng luật của Sự Sống thì ở trong
anh chị em, và anh chị em chỉ buông ra và để Chúa làm việc. Rồi
Ngài đem anh chị em đến sự chữa lành của mình, đưa anh chị
em vào phép báp-têm bằng Thánh Linh, hay bất kỳ điều gì Ngài
đã hứa. Bất kỳ lời tuyên bố nào mà Ngài đã ban cho là thuộc về
anh chị em, và bởi sự buông ra và để Chúa làm việc. Vậy thì, nếu
anh chị em…
109 Nếu viên chức sắp—sắp đem gã đã lấy cắp món tài sản của
anh em, sắp đưa anh ta đến tòa án, và anh em cứ lôi hắn lại, “Ồ,
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tôi không biết ông ta có nên làm điều này hay không,” ông ấy sẽ
không bao giờmang hắn đến đó được. Cứ để cho hắn đi.
110 Đó là cách anh em thực hiện. Hãy để cho Sa-tan đi, tất cả
những nghi ngờ và mọi thứ thoát khỏi trí anh em, rồi Đức Chúa
Trời sẽ dấy anh em lên. Tốt.
111 Bây giờ, là thời gian lễ Phục sinh. Ồ, tôi thích lễ Phục sinh.
Vâng, thưa quí vị. Nhưng có quá nhiều điều vào dịp lễ Phục sinh,
ngày hôm nay, về những chú thỏ, và chú vịt, và những con gà
màu hồng, và những cái mũ dễ thương, và những chiếc áo mới;
và đó không phải là lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh là sự sống lại, sự
phục hồi, khôi phục lại. Nó là thì giờ khôi phục của Đức Chúa
Trời. Anh em nhìn ra khắp trái đất; Đức Chúa Trời đang phục
hồi. Phục hồi cái gì? Thiên nhiên. Đúng vậy. Ngài đang phục hồi
những bông hoa. Ngài đang phục hồi những chiếc lá. Ngài đang
phục hồi những hoa trái của đồng ruộng. Đó là gì? Đức Chúa Trời
đangphụchồi. Đó là lễ Phục sinh; có nghĩa là “mangnó trở lại.”
112 Đó là gì? Có một—một câu, một lời tuyên bố. Lễ Phục sinh
tuyên bố, hay bông—bông—bông hoa tuyên bố, nó có quyền
sống lại. Hiểu không? Và luật tự nhiên của Đức Chúa Trời lôi
kéo trái đất quay quanh và tạo nên luật đó của Đức Chúa Trời,
trong thiên nhiên, mang đến lễ Phục sinh, một sự sống lại. Nó
thật đẹp. Sự trở lại của mặt trời, để hồi phục những gì mà mùa
đông đã giết đi, trong khi nó đã có từ đất. Đức Chúa Trời sai trái
đất trở lại quanh mặt trời, như chúng ta đã được bảo, từ con
đường trở lại đây.
113 Trái đất, trái đất đã đi khỏi mặt trời, quay trở lại đây. Đó là
cách tội nhân làm, đi cách xa C-o-n. Ồ, đây là m-ặ-t-t-r-ờ-i. Nhưng
khi đất này bắt đầu trở lại…Và khi nó ra ngoài đó, sự chết là
mùa đông, đập vào nó. Nó giết chết mọi vật sống nó có thể giết,
ở ngoài đây.
114 Và, bây giờ, khi đất quay trở lại. Các hạt giống đang nằm trên
đất. Chúng bị đông đá. Lớp vỏ đã bị tróc ra khỏi chúng. Sự…Và
mọi thứ đã chết; nhưng cómột sự sống nhỏ được duy trì. Và ngay
khi mặt trời trở lại trong vị trí với trái đất lần nữa, thì có một lễ
Phục sinh, một sự khôi phục. Những bông hoa vươn lên trở lại.
Mọi thứ vươn lên. Tất cả những gì mùa đông đã giết chết, thì mặt
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trời phục hồi. Tất cả những gì sự chết của mùa đông giết đi, mặt
trời sự sống phục hồi.
115 Và bây giờ với dân sự cũng giống vậy. Tất cả những gì tôn giáo
nghi thức, lạnh lùng trong sự lạnh lẽo của mùa đông đã giết đi
ngoài đó, sự gần kề của ConĐức Chúa Trời trong những ngày sau
rốt này, đang đến với Hội thánh của Ngài, phục hồi Nó trở lại Sự
Sốngmột lần nữa. “Ta sẽ phục hồi, Chúa phán vậy.” Hiểu không?
Đức Chúa Trời khôi phục những bông hoa của Ngài, những chiếc
lá của Ngài, thiên nhiên của Ngài, hạt giống trên đất của Ngài, và
do đó chúng ta biết, thế thì, rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ phục hồi
nơi cư trú của Ngài. Ngài sẽ khôi phục Ê-đen của Ngài. Ngài sẽ
phục hồi mọi thứ mà sự chết đã giết đi. Đúng vậy. Bây giờ, cách
duy nhất nó có thể cứ nằm chết, là để nó nằm trong chỗ không
đúng. Nhưng nếu nó rơi vào trong nơi thích hợp, nó phải trở lại
với Sự Sống. Vậy, Đức Chúa Trời ôi, xin để cho chúng con rơi vào
trong ống dẫn đúng, đúng vậy, để được phục hồi.
116 Tất cả những gì mà mùa đông đã giết đi, thì mặt trời khôi
phục. Sự trở lại của mặt trời, nó làm gì? Nó ép buộc. Hãy lắng
nghe. Nó buộc sự chết. Khi mặt trời, mặt trời mùa xuân trở lại
trên trái đất một lần nữa, nó thực sự buộc sự chết từ bỏ người
chết của nó, để đến sự sống lại, vì (điều gì?) một sự khôi phục,
một sự “khôi phục trở lại.” Cái gì làm điều đó? Mặt trời, đến. Đó
là quy luật của Đức Chúa Trời.
117 Đức Chúa Trời thiết lập trái đất trong quy luật, luật hấp dẫn.
Mọi thứ trong thiên nhiên làm việc theo luật của Đức Chúa Trời.
Bông hoa phục vụ thời của nó. Hạt giống phục vụ thời của nó; nó
đã chết trong đất. Và rồi cómột sự khôi phục.
118 Và bây giờ nó đang nằm ở đó, chết. Không có một điều gì…
Chúng ta có thể lấy một trong những bóng đèn này ở đây giống
như đây, và bật nó lên, và nó sẽ không bao giờ có ích gì. Không
có cách nào cho chúng ta làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời có
một quy luật, rằng khi mặt trời đó đi vào trong hạt, nó buộc sự
sống ấy ra khỏi hạt. Sự chết không thể giữ nó được nữa.
119 Đức Chúa Trời thiết lập tất cả những quy luật của Ngài để
hầu việc Ngài, cả tự nhiên và thuộc linh, làm việc theo Lời Ngài,
bất chấp những tình trạng. Tôi ưa thích điều đó. Tôi có một câu
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Kinh Thánh ở đây về chỗ đó. Vâng, thưa quí vị. Đức Chúa Trời
đặt tất cả những luật lệ của Ngài trong sự vận động. Hãy nghĩ về
điều đó. Hãy để cho nó thấm sâu vào bây giờ, vì chúng ta sẽ có
một buổi nhóm chữa lành trong một vài phút nữa. Hiểu không?
Đức Chúa Trời thiết lập tất cả luật lệ của Ngài trong sự vận động,
để nó phải làm việc theo Lời của Chính Ngài. Anh chị em nắm
được điều đó không? Hiểu không? Lời Ngài! Luật pháp của Ngài
phải làm việc theo Lời Ngài. Ngài ra lệnh cho mặt trời. Ngài ra
lệnh cho mặt trăng. Ngài ra lệnh cho trái đất. Ngài ra lệnh cho
thiên nhiên. Và hết thảy chúng rơi đúng hàng lối, và tất cả quy
luật làm việc trong sự hài hòa với Lời được phán của Đức Chúa
Trời. Và luật của Sự Sống ở trong chúng ta cũng sẽ mang chúng
ta đến sự sống lại. Nóphải vậy. Không thểnào khác chođiềuđó.
120 Đó là lý do, luật Sự Sống mà đã có trong Đấng Christ. Khi Lời
được phán, và nói, “Ta sẽ chẳng để choĐấng ThánhTa thấy sựhư
nát, Ta cũng sẽ chẳng bỏ linh hồn Người trong âm phủ,” không
có đủ thời giờ, không có đủ các quỷ, không có đủ bất cứ điều gì,
để giữ được Đấng Christ trongmồmả đó cho đến khi (Ngài) thân
thể Ngài bắt đầu thối rữa, vì quy luật của Đức Chúa Trời sẽ làm
ứng nghiệm Lời. Và luật của Đức Chúa Trời, bởi Đức Thánh Linh,
làm cho ứng nghiệm (anh em hiểu điều đó không?), bất kể hoàn
cảnh ra sao.
121 Gióp nói, “Dầu thân thể tôi bị những con sâu da phá hủy, tuy
nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời.”
122 Bất kể chúng ta nhỏ bé thế nào, chúng ta thấp kém thế nào,
chúng ta ô uế thế nào, chúng ta không thánh sạch thế nào, chúng
ta đau yếu thế nào, chúng ta khổ sở thế nào; luật Thánh Linh của
Chúa, bởi Lời Ngài, khiến cho nó tuân theo Ngài, thực thi vấn đề,
và nói, “Hãy trả nó lại.” A-men. Ồ, nếu chúng ta chỉ có thể nghĩ
về điều đó trong một phút. Thực thi nó, bất chấp tình trạng. Cho
dù tình trạng như thế nào, luật lệ của Đức Chúa Trời buộc tình
trạng phù hợp với Lời Ngài. Hiểu không?Nó phải thế.
123 Vậy thì, nếu một bông hoa đang nằm tại đó, và nó chết, các
hạt giống bị thối rữa, chết, lớp vỏ tróc ra, điều đó không có một
điều gì quan trọng với nó. Nó sống trở lại, bởi vì Đức Chúa Trời
đã lậpmột quy luật, cho nó sống lại.
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124 Khi Gióp đã nằm trong đất (Có lẽ, khi ông đã nhìn thấy Chúa
Jêsus đến, từ bốn ngàn năm trước khi Chúa Jêsus đến đây.), anh
em có thể tưởng tượng một thân thể con người trông giống như
thế nào, trong bốn ngàn năm, có lẽ không còn lại đủ tro để múc
một đầu muỗng. Nhưng Gióp nói, “Bấy giờ trong xác thịt tôi sẽ
xem thấy Đức Chúa Trời: Chính tôi sẽ thấyNgài.”
125 Và Kinh Thánh nói cho chúng ta, trong Ma-thi-ơ 27, rằng sau
cái chết của Ngài, và sự chôn, và sự sống lại, rằng, “Nhiều vị
thánh đồ đã ngủ trong bụi đất, đã sống lại từ trong bụi đất.” Tại
sao? Chính là vị tiên tri đó, đang phán với Lời Đức Chúa Trời, và
Lời đã được phán ra. Và luật của Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh,
đã làm cho họ sống lại. Kinh Thánh nói, “Họ đã vào trong thành
phố, và hiện ra với nhiều người.” Không chỉ Chúa Jêsus sống lại,
nhưng các thánh đồ cũng sống lại với Ngài.
126 Tại sao? Lật qua trong Thi thiên, có nói, “Hỡi các cửa đời
đời, hãy cất đầu lên, và hãy mở cao lên. Hãy để Chúa Vinh hiển
vào.” Ồ, khi Ngài chinh phục sự chết, âm phủ, mồ mả, bệnh tật,
sống lại vào ngày thứ ba, “Ngài đã lên Cao, và dắt đưa những kẻ
phu tù.”
127 Đó là gì? Những người ở trong cảnh phu tù trông mong lời
hứa mà chúng ta có bây giờ. Ồ, hỡi anh em! Thậm chí chưa hề
có Đức Thánh Linh. “Nhưng, họ đã tin, và có lời chứng tốt. Và
bởi nó họ đã bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi
gươm, những người đàn bà đã được người nhà mình chết sống
lại: không có một lời hứa nào.” Ồ, nhưng họ trông về phía trước!
Dưới một của tế lễ chiên con mà đã không thể ly khai khỏi tội
lỗi, nó chỉ có thể bao phủ tội lỗi. Nhưng họ tin rằng có Đấng đang
đến. Và bởi đức tin của họ, con đường bên kia bóng tối, a-men,
họ đã tuyên bố điều đó. “Và kiên định, họ lưu lạc trong những sa
mạc, mặc những da chiên và da dê; bị thiếu thốn mọi đường, và
bị hà hiếp, và bị ngược đãi.” Ồ!
128 Những người đó, đang trông mong sự sống lại đó, và, qua
đó, đã chết trong đức tin, với lời chứng của họ. Và vào buổi sáng
Phục Sinh đó, luật đó của Đức Chúa Trời, mà đã phán Lời qua
Gióp và những vị tiên tri khác, họ đã từ kẻ chết sống lại. Ồ, chao
ôi! Thế đấy. Bất kể tình trạng nào!
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129 Một số người đầu óc phạm tội quá, đến nỗi họ không muốn
đối mặt sự phán xét nào. Ồ, nhiều người! Không khó để chết. Bất
cứ người nào mất trí, điều gì khác, và làm điều gì đó khinh suất.
Một số người trong họ thân thể bị đốt, bị đưa ra ngoài biển cả
và ném đống tro tới bốn biển, bốn phương trời. Điều đó không
ngưng lại sự đoán xét. Anh em cứ tiếp tục, giống như vậy. Vâng,
thưa quí vị. Hiểu không? Cho dù, bất kể tình trạng thế nào, anh
em sẽ gặp Đức Chúa Trời, nơi nào đó. Anh em phải đến với Ngài.
Anh emphải đối diện với Ngài. Hiểu không?
130 Bởi vì (Tại sao?) Ngài đã phán ra một Lời, và đặt một luật với
Lời đó. Và luật là luật của Chính Ngài, Sự Sống của Chính Ngài,
đằng sau Nó. Đó là lý do Ngài đã thề bởi chính Ngài; không có ai
vĩ đại hơn. Hiểu không? Ngài đã, tuyên thề, vì không cómột giao
ước nào sẽ được khẳng định mà không có lời thề. Và cách duy
nhất mà Ngài có thể làm, trước khi Ngài làm, Ngài tự nhận lấy
nó, và chính Ngài trở nên Lời thề. Ồ, thưa anh em! Khi mà, Đức
Chúa Trời trở nên con người và là Lời thề, làm cho chính Ngài
trở nên Lời thề.
131 Và bởi sự chết của Chính Ngài, sự chôn, và sự sống lại, Ngài
đã chứng minh luật lệ của Ngài là đúng. Ngài phán, “Các ngươi
hủy phá tòa nhà này đi, Ta sẽ dựng nó lại trong ba ngày.” “Ta,”
đại từ nhân xưng, “Ta sẽ dựng nó lên lại trong ba ngày. Ta sẽ
dựng nó lên. Cứ phá nó đi, và xem điều gì xảy ra.” Vì, Ngài biết
luật của Đức Chúa Trời. Ngài biết đó là gì. Ngài biết nó phải làm
việc theo Lời. Ngài biết Lời Đức Chúa Trời đã được phán quamột
vị tiên tri, và bảo, “Ta sẽ không để cho Đấng Thánh của Ta thấy
sự hư nát.” Thế là xong. Thế là xong.
132 Thế thì, luật của Đức Chúa Trời phải có kết quả bởi Lời đó.
Chúng ta đang đi đến một điều vĩ đại trong một phút. Hiểu
không? Hiểu không? Nơi mà, luật của Lời Chúa, Luật pháp của
Đức Chúa Trời, thì ở với Lời Ngài.
133 Bây giờ, nếu tòa án viết ramột lời, “Nó là điều nào đó-nào đó,
một sự trừng phạt, làm điều nọ điều kia.” Được rồi. Vậy thì, đó là
lời của tòa án, và luật của tòa án thực thi lời của tòa án.
134 Và Đức Chúa Trời phán điều gì đó, và đó là luật lệ. Và Đức
Thánh Linh hiện có tại đây để thực thi luật đó, a-men, cho tín



28 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

đồ. Anh em được định trước để làm vậy, và đó phải là một tín
đồ. Anh em phải có huy hiệu của “tín đồ.” Người nào đó nói,
“Anh có quyền lực à?” Không. Nhưng chúng ta có thẩm quyền.
Chínhđiều đó. Không phải quyền lực; nhưng thẩmquyền. Chúng
ta không có đủ quyền lực để làm điều gì.
135 Giống như tôi đã nói cách đây một thời gian, một cảnh sát
viên tại Louisville đây, đang đứng đó. Anh ta nhỏ con hơn tôi;
anh chàng nhỏ thó đó. Cái mũ của anh kéo trễ xuống tai. Và xe
hơi…Ồ, bộ quân phục của anh ta rộng thùng thình. Anh bước ra
đó trên đường phố. Khẩu súng lục nhỏ, giống như, đeo bên sườn,
cây gậynhỏ trong tay anh,một chiếc còi nhỏ. Bước đi ra đó,mang
đôi găng tay trắng. Và chúng những—những chiếc xe hơi, một số
chiếc trong chúng ba trăm năm mươi mã lực, chạy qua đường
phố đó vùn vụt, giống như—giống như tia chớp, thật inh ỏi, inh
ỏi. Ồ, anh chàng bé con tội nghiệp đó không thể chặn lại một…
Anh ta không thể chặn được con ngựa non bỏ chạy, từ sức mạnh
củamình. Chắc chắn là không.Nhưng anhđãbước ra trênđường
phố, huy hiệu lớn đó loé sáng, thổi chiếc còi đó, và đưa bàn tay
đó lên. Thưa anh em, các xe mô-tô mã lực, công suất ba trăm,
hãm phanh kít lại, và mọi thứ khác. Đó không phải là năng lực
của conngười. Đó là thẩmquyềnmàanh ta có. Chính là thế.
136 Đó là Hội thánh. Có thể là một nhóm, những người được gọi
là “thánh quámáu,” hay anh emmuốn gọi là bất cứ cái gì, nhưng
đó là thẩm quyền. Ừ-m, ừ-m. Đó là thẩm quyền ở đằng sau nó.
Đó là điều xảy ra. Bất kể những tình trạng, luật lệ của Đức Chúa
Trời tác động với Lời Ngài. Bây giờ, nó sẽ không làm việc với tín
điều của anh em. Nó sẽ làm việc với Lời. Vâng. Nó chỉ làm việc
với Lời, chỉ thế thôi, này, bất kể tình trạng ra sao.
137 Áp-ra-ham, như chúng ta đã đọc cách đây một lát trong đề
mục của chúng ta, vợ Áp-ra-ham phải được khôi phục. Tại sao?
Đức Chúa Trời đã ban một lời hứa cho Áp-ra-ham, và ở đây nhà
vua đã lấy nàng, cưới, làm vợmình.
138 Ồ, ông sẽ làm gì? Đưa Áp-ra-ham tới cái chết, trongmột phút.
Đó là những gì mà Áp-ra-ham đã nói. “Ta xin ngươi, hãy nói
rằng…” Sau khi ông đã thấy A-bi-mê-léc đó—đó đã bắt được ông,
vua Phi-li-tin nầy ở đó. Ông nói, “Bây giờ, ngươi—ngươi, ta xin
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ngươi, ngươi hãy xưng ta là anh trai ngươi. Bởi vì nếu…ngươi là
người đàn bà đẹp.” Và nói, “Vậy thì, nếu người thấy ngươi đẹp,
và ta sẽ—ta sẽ—ta sẽ—ta sẽ bị giết, bởi vì người sẽ lấy ngươi và
cưới ngươi.” Và vì vậy A-bi-mê-léc đã bắt bà, và người của vua
đã đem bà vào.
139 Bà là một người đàn bà xinh đẹp. Và, nhân đây, bà chỉ mới
một trăm tuổi. Và bà—bà…Đức Chúa Trời đã thật sự cho thấy
những gì Ngài sẽ làm tất cả cho tất cả chúng ta, thông qua họ.
Anh em biết, tôi đã đi qua tất cả điều đó, trong đề tài của tôi và
trên những băng ghi âm, và đại loại như vậy, chứng minh rằng
bởi Lời Đức Chúa Trời. Điều đó chính xác. Ngài đã bảo, bởi Áp-ra-
hamvà Sa-ra, những gìNgài sắp làmcho cả dòngdõi. Đúng vậy.
140 Bấy giờ, bà có mặt ở đó, và vì vậy A-bi-mê-léc đã lấy bà làm
vợmình. A-bi-mê-léc, và vì vậy ông sẵn sàng hết thảy vào lúc này,
để lấy bà làm vợ. Và (điều gì?) Đức Chúa Trời đã nói với Áp-ra-
ham, “Bởi Sa-ra ngươi sẽ có đứa con này,” và ở đây là nhà vua trẻ
lấy bà. Đây là Áp-ra-ham, khoảng một trăm-…cũng khoảng một
trăm tuổi, lúc bấy giờ, ở ngoài đó.
141 Nhưng, bởi điều đó, anh em để ý điều Đức Chúa Trời phán
tại đó. “Phải, Ta cũng biết lòng ngay thẳng của ngươi. Bởi cớ ấy
Ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng Ta. Nhưng ngươi hãy giao
lại đàn bà đó; vì chồng nó là một đấng tiên tri. Hãy để người cầu
nguyện cho ngươi. Nếu ngươi không giao lại, thì Ta sẽ phạt ngươi
hẳn sẽ chết khỏi mặt đất.” Thế đấy.
142 Điều gì? Lời Đức Chúa Trời phải đứng vững. Không có ai có
thể chạmđến Sa-ra. Đức Chúa Trời đã cómột lời hứa.
143 Sa-ra, một hình bóng của Hội thánh, Hội thánh thật, Hội
thánh tự do, người nữ tự do với đứa Con tự do, hình bóng củaHội
thánh được sanh lại với lời hứa. Hãy để họ nói bất kỳ điều gì họ
muốn; gọi đó là “thánh giật gân, cuồng tín.” Họ đã cố gắng ngăn
chặn Nó lại từ lễ Ngũ tuần, và họ sẽ không bao giờ làm điều đó
được. Không, thưa quí vị. Vì giữ…Cứ tránh tay của anh em khỏi
Nó. Chỉ thế thôi. Đức Chúa Trời sẽ nhận lấy điều đó và làm điều
gì đó với Nó, thật chắc chắn như tôi đang đứng đây. Chúng ta
đang đi xuống xuyên qua thời đại của nó, bây giờ, trong một vài
phút. Xin Chúa giúp tôi, tôi sẽ chứng minh với anh em, chúng ta
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đang ở đâu. Đúng. Anh em thì…Họ sẽ không bao giờ phá hủy nó
được. Nó không thể bị phá hủy được. Đúng vậy.

144 “Đừng động đến nàng.” Tại sao? Sẽ có dòng dõi xác thịt. Dòng
dõi xác thịt phải đến. Nếu nó sẽ…Nếu Sa-ra đã cưới người đàn
ông khác này, dòng dõi xác thịt sẽ khôngbao giờ được sinh ra.

145 Vậy nếu Đức Chúa Trời bảo vệ tiến trình cho dòng dõi xác
thịt, thì huống chi Ngài càng bảo vệ cho Dòng dõi Thánh, thuộc
linh, dường nào nữa!

146 Hỡi Sa-tan, hãy trả họ lại. Hãy buông họ ra. Ngươi sẽ không
làm họ ngột thở ngoài đó trong những tổ chức và các thứ. Họ là
những người tự do. Ngươi phải để họ yên. Đúng thế. Hãy buông
họ, Dòng dõi Thánh ra.

147 Bây giờ, Đức Chúa Trời đang nói chuyện về sự khôi phục, bây
giờ, ở đây trong Giô-ên ông đang nói về. Tôi đã giảng về điểm
này, một lần trước đây, và phân tích nó theo một góc độ khác.
Về…Chưa bao giờ đi thông suốt nó, như tôi có ý định làm hôm
nay, và sẽ không có thì giờ làm điều nên được làm. Nhưng Đức
Chúa Trời đang phán tại đây, trong Giô-ên. Về…

148 Đức Chúa Trời đang phán về Cây kết trái củaNgàimàNgài đã
trồng. Đức Chúa Trời đã trồng một Cây sanh trái. Ngài đã trồng
Nó vào Ngày lễ Ngũ tuần, và Ngài đã mang Cây đó đến đấy vì
một mục đích. Ngài muốn Nó sanh trái của Ngài, Lời, Lời của
Đức Chúa Trời. Ngài muốn một Hội thánh giữ gìn Lời Ngài. Qua
suốt các thời đại, Ê-va đã không giữ được Nó, những người Do-
thái không giữ được Nó, luật pháp đã thất bại, tất cả đã thất bại,
vậyĐức Chúa Trời đã trồng choNgàimột Cây.Một Cây!

149 Bây giờ hãy nhớ, có hai cây trong vườn Ê-đen. Chúng ta biết
điều đó. Anh em có thể gọi chúng bất kỳ là gì anh em muốn. Tôi
có ý kiến của tôi. Nhưng, dẫu sao, một trong chúng là cây bị làm
hư hoại; nó trở nên ô uế. Còn Cây kia không bị hư hoại; Cây Sự
Sống đó đến từ Đức Chúa Trời, từ Thiên đàng. Ngài phán, “Tổ
phụ các ngươi ăn ma-na, và chết. Nhưng Cây này, các ngươi ăn,
và các ngươi sống mãi.” Và Thiên sứ đã canh gác Cây Sự Sống
đó, từ vườn Ê-đen, giữ Nó trong Ê-đen. Cây Sự Sống đó ở trong Ê-
đen, bây giờ, nói vềmặt thuộc linh bây giờ. Để ý.
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150 Vậy thì, khi Cây nàymà Đức Chúa Trời đã trồng, Nó đãmang
chín loại trái khác nhau, chín loại khác nhau; mà có nghĩa là,
chín ân tứ thuộc linh, chín trái của Thánh Linh đi với chín ân tứ
thuộc linh. Đó là Cây của Đức Chúa Trời. Ngài đã trồng Nó trên
đất vào Ngày lễ Ngũ tuần.

151 Bây giờ chúng ta hãy dừng lại. Luôn luôn rất hạn chế với thời
giờ. Tôi sẽ bỏ băng tại đây vài câu Kinh Thánh, và đi xuống Thi
thiên ở đây, thứ 1. Đa-vít đã thấy Cây này, cách đây đã lâu. Và ông
đã viết những bài ca vui mừng cho điều gì đó, đó là điều đầu tiên
ông đã viết về. Ông đã nhìn thấy Cây này, và Nó đã được “trồng
bên những dòng Nước.” Cây Này! Người ấy!

Và người ấy sẽ như cây, cây của Đức Chúa Trời, được
trồng (ở đâu?) bên những con sông, những con sông, (số
nhiều), dòng nước (số ít)…

152 Không phải một tín đồ Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão,
Lutheran, vân vân. Không, không. Ừ-m. Chỉ là những con sông
của một dòng Nước; chín ân tứ thuộc linh bởi cùng một Thánh
Linh. Chín bông trái của ThánhLinh đến từ cùngmột kênh.

…người ấy sẽ giống như một cây mà được trồng bên
dòng nước.

153 Khi Đa vít đã nhìn thấy điều đó, và ông đã nói. Ông nói,
“Phước cho người đó.” Và để ý, ông nói người ấy không thể chết.
“Những chiếc lá của nó sẽ không tàn héo.” Không, không. Cho
dù họ có làm gì đi nữa, họ sẽ không bao giờ giết được Cây đó.
Tại sao? Đó là nơi người ấy được trồng. Đó là những gì nó làm.
Đó là nơi người ấy được trồng. “Người ấy được trồng bên dòng
Nước.” Bây giờ lưu ý. Đa-vít đã nói, “Các rễ của nó—của nó sẽ
không chết.”

154 Anh em biết, anh em lấy một cây, một cây cổ thụ. Tôi, khi tôi
còn bé, tôi thường đi ra ngoài, và chúng tôi, những đứa trẻ chúng
tôi, chúng tôi đi thường đi chơi, và có một cây cổ thụ chúng tôi
thường ngồi ở dưới, một cây dẻ gai lớn già. Và những ngọn gió
thổi. Và tôi tự hỏi, trông giống điều đó, thật giống trên ngọn cây,
giống như nó có thể như nó thổi—thổi bay mọi thứ. Nhưng, anh
em biết, mỗi lần gió thổi trên cây, nó làm lay chuyển cây, và nó
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làm lay rời các rễ cây, để chúng có thể đào sâu thêm và nắm giữ
chặt hơn.

155 Và đó là cách, nhạo cười, chế giễu, làm trò cười một Cơ-đốc
nhân. Những gì nó làm, là, sự bách hại lay chuyển Cơ-đốc nhân,
càng làm cho họ cầu nguyện nhiều hơn, đào sâu xuống, nắm giữ
vững chắc hơn, để họ có thể chịu đựng được bão tố.

156 Bây giờ, điều gì xảy ra nếu một người được trồng trong một
thứnhư “bên dòng sông,” nơi những con suối, chín con suối khác
nhau chảy vào nó? Ồ, chao ôi! Thật là một—thật là người đó có
một sự thiết lập tuyệt vời. Và một người được trồng bên sông,
những dòng Nước; một dòng Nước, một Thánh Linh, “Có những
ân tứ chữa lành, cùngmột ThánhLinh; những ân tứ tiên tri, cùng
một Thánh Linh; tất cả cùng một Thánh Linh, nhưng nhiều sự
ban cho.” Một Đấng Ban Cho.

157 Lúc ấy, Đa-vít nhìn thấy người ấy, và người được trồng bên
Cây này. Vậy thì, người không thể chết. Bây giờ để ý lý do tại sao.
Người có Sự Sống trong những rễ cây. Những rễ cây ở đâu, hay
là, sự sống của cây ở đâu? Ở trong những rễ cây. Chắc chắn. Lớn
lên và sanh ra bông trái của nó. Được rồi.

158 Hãy quan sát. Các rễ của người có Sự Sống trong chúng, sanh
ra bông trái của Ngài đúng mùa. Bây giờ nên nhớ, Cây này sẽ
không bị rụng trái của Nó sớm.

159 Bây giờ, anh em lấy một cây và trồng nó cách xa dòng nước.
Điều trước tiên anh em biết, anh em có được những quả táo già
bé nhỏ. Tất cả chúng sần sùi và bị trùng đục. Nhưng nó sẽ rụng
sớm trong vụmùa của—của—của nó.

160 Đó là vấn đề với các giáo hội ngày nay. Anh em đã đi xa khỏi
Dòng Nước đó, đi xa khỏi những ân tứ của Thánh Linh. Họ chỉ
được một giáo hội xác thịt. Và họ rời xa khỏi những ân tứ thuộc
linh và những việc thuộc linh, và họ làm rụng bông trái của họ.
Họ làm gì? Những—những tín đồ của họ sống với thế gian, hành
động giống như thế gian, ăn trộm, phỉnh gạt, nói láo, hút thuốc,
uống rượu, đánh bạc, tổ chức những bữa tiệc nhảy nhót trong
nhà thờ, để trả lương cho thầy giảng, và mọi thứ khác, những
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bữa ăn suốt đêm, những buổi khiêu vũ. Thấy không? Họ làm
rụng trái củamình. Nó thật giống như thế gian.
161 Và kẻ vô tín nhìn và bảo, “Chẳng có sự khác biệt gì giữa người
đó và tôi.”
162 Đó là những gì đã khiến cho chủ nghĩa cộng sản dấy lên tại
nướcNga. Đó là lý dohọđãđốt trụi nhà thờCông giáo trong…
163 Dưới Mexico, khi tôi cómặt tại đó và nhìn thấy những hố vôi
ấy, những nơi ấy, và những nơi mà họ đã thiêu những con trẻ
đó, chỗ các bà xơ đó có những đứa trẻ sơ sinh nầy. Ngay cả thân
thể con người, những thân thể con người phát triển đầy đủ đang
nằm trong đó, trong những hố vôi. Họ làm gì? Họ làm rụng trái
trước vụ mùa của họ, thấy đó, và Đức Chúa Trời rung họ ra khỏi
cây. Chỉ thế thôi. Hiểu không?
164 Nhưng một người mà được trồng, không phải bứng ra,
nhưng được trồng bên dòng Nước, người sẽ sanh ra bông trái
của Ngài (hãy quan sát) trong người ấy…bông trái của Ngài đúng
mùa củamình. Anh emđang đọc nó không? Thi thiên 1.

Phước cho người nàomà…chẳng ngồi chỗ của kẻ nhạo
báng, chẳng đứng trong đường tội nhân.

…người ấy sẽ như cây mà được trồng gần dòng nước,
người ấy sẽ sanh bông trái theo thì tiết;…vàmọi sự người
làm đều sẽ thạnh vượng.

165 Thấy không? Để ý, “Kẻ ác chẳng như vậy đâu; và kẻ ác chẳng
đứng nổi với người trong ngày đoán xét.” Thấy không?
166 Bây giờ, “Người ấy sẽ sanh bông trái của Ngài đúng mùa của
người.” Hãy quan sát mỗi “của người,” đại từ nhân xưng ở đó.
Đó là—đó là bông trái của Ngài, bông trái của Đức Chúa Trời,
đúng mùa mà vị—vị tiên tri đang mang Nó đến. Nó sẽ ở trong
mùa của vị tiên tri. Bông trái của Đức Chúa Trời, trong thì giờ
của Đức Chúa Trời, bởi mùa của vị tiên tri. Hiểu không? “Người
sẽ sanh bông trái của Ngài theo thì tiết của người.” Xem thử có
hai chữ “của người” ở đó không. “Sanh ra bông trái của Ngài, của
Đức Chúa Trời, đấy, đúngmùamà sứ giả được truyền định đến.”
Người sẽ sanh ra những bông trái đó. Vậy thì hãy nhớ điều đó. Sứ
giả màmang bông trái của Đức Chúa Trời, sẽ mang nó đến đúng
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mùa của Đức Chúa Trời, trong mùa của người mang đến. Hiểu
không? “Người ấy sẽ sanh bông trái của Ngài theo thì tiết.” Và Nó
không thể tàn héo. Tại sao? Ngài đã định trước bông trái trong
đó. Không thể hủy diệt Nó, bởi vì Nó đã được định trước.
167 Bây giờ, Ê-phê-sô :5, đúng hơn là, 1:5. Nói rằng, “Đồng ngồi
với nhau trong các nơi trên Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Điều gì đã xảy ra? Ngài phán, “Đức Chúa Trời, bởi sự biết trước
của Ngài, đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của
Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ.” Đức Chúa Trời, bởi
sự biết trước của Ngài, đã định trước mọi thứ sẽ xảy ra ngay sau
đó. Bởi sự biết trước của Ngài, Ngài đã nhìn thấy trước điều đó.
Cho nên, từ ban đầu, Ngài có thể nói sự kết thúc.
168 Do đó, nó là bông trái đã được định trước trong—trong rễ
của Cây này. Và Cây này không thể tàn héo, bởi vì Nó đang giữ
bông trái đã được định trước. Vậy thì, đó là Câymà Giô-ên đã nói
về ở đây. Hiểu không? Nó không thể chết. Những con trùng ăn
dần Nó, nhưng Nó không thể chết. Trong rễ của Nó, Nó đã có Lẽ
thật được định trước. Đó là Lời của Đức Chúa Trời, Cây này đã
có. Và Cây này là—là Cây đó, cách duy nhất, Nó—Nó đã được đặt
trong vườn Ê-đen.
169 Tất cả các cây, bởi người nữ, đều chết. Hết thảy chúng ta chết,
bởi người nữ đó. Bởi sự sinh ra, tất cả chúng ta đều chết. Nhưng
sự chết đã đến quamột người nữ, vì sự sinh ra này đến bởi người
nữ. Đúng thế. Thế rồi, người này phải chết, bởi vì tội lỗi.
170 Nhưng sự Sanh ra, sự Sanh ra mới đến bởi Đấng Christ,
không thể chết. Đó là một Cây, và cây khác. Hiểu không? Và Cây
này, dẫu Nó đã bị bách hại, bị nhạo cười, kể từ ngay chính thuở
ban đầu của vườn Ê-đen, Nó không thể chết. Nó đã được định
trước. Nó đã bị đánh và đập bằng dùi cui, và, ồ, mọi thứ đã xảy
đến cho Nó. Và điều gì đã xảy ra? Nó không thể chết. Của Ngài…
người ấy sẽ không chết. Người không thể, vì người đang giữ trong
mình Lời đã được định trước của Đức Chúa Trời. Nó phải sinh ra,
vì bông trái của Ngài đúng mùa của chính người, mùa đã được
định trước. Điều đó, cho dù thế nào…
171 Giô-ên đã nhìn thấy mỗi một cây trong chúng, bị gặm dần
đến gốc. Nhưng Ngài phán, “Ta sẽ phục hồi, Chúa phán vậy,” vì
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sự định trước của Đức Chúa Trời nằm trong các rễ của Cây. Nó
phải sanh ra, vì Nó đang giữ Lời Đức Chúa Trời được định trước.
Ừm! Ồ, quả làmột Cây tuyệt diệu! Chao ôi!

172 Cây đó, Nó bắt đầu mọc trở lại đó trong vườn Ê-đen. Chuyện
gì đã xảy ra? Có một nhóm sanh ra, từ các con cái của Ca-in, vài
con bọ đã đến và ăn Nó xuống đến cuống. Và Đức Chúa Trời đã
lấy vụ mùa ra khỏi Nó, và đặt Nó vào trong hòm giao ước và
mang Nó qua. Đúng vậy. Trên suốt con đường, nó đã xảy ra cùng
một cách, trải qua những hàng ngũ phán xét; Y-sơ-ra-ên, rồi tiếp
tục những thế hệ sau.

173 Và rồi tại lễ Ngũ tuần, chỗHội thánh dành cho CâyNàngDâu,
Ngài—Ngài đã lập trật tự, vào ngày lễ Ngũ tuần, Cây mà đã được
định trước sanh ra bông trái của Ngài đúng mùa. Bây giờ, đang
tốt đẹp, các bông trái đang được nở rộ tốt tươi. Nó đã nở rộ vào
Ngày lễ Ngũ tuần. Chúng ta hãy xemnhững gì đã xảy ra vàoNgày
lễ Ngũ tuần. Chúa Jêsus phán, “Các công việc Ta làm các ngươi
cũng sẽ làm.” Họ đã chữa lành cho những người đau. Bây giờ,
vào Ngày…chúng ta hãy xem nó đã bắt đầu như thế nào. Vào
Ngày lễ Ngũ tuần, một vài ngày sau sự sống lại, năm mươi ngày
sau lễ Phục sinh, có một—có một—có một Ngọn Gió mạnh mẽ
thổi ào ào, đến từ Trời.

174 Bây giờ, ngày hôm nay, chúng ta làm cho nó khác đi. Mục
sư đứng lên và lấy sách, nói, “Tôi sẽ ghi tên anh vào sổ.” Thấy
không? Hay một cử nhân nào đó với cổ áo dựng, nói, “Hãy đến
đây và nhận lấy bánh thánh. Để, rồi, anh sẽ trở thànhmột thuộc
viên của giáo hội.” Há chẳng lạ lùng sao? Mục sư nói, “Hãy đến
tham gia nhóm của chúng tôi.” Ồ, cả hai họ đều sai.

175 “Vào Ngày lễ Ngũ tuần, đến từ Trời,” (không phải từ bục
giảng, trên con đường) “từ Trời, một” (Cái gì?Một thầy tế lễ? [Hội
chúng nói, “Không.”—Bt.] Không. Một mục sư? Không. Đó là gì
vậy?) “một tiếng đến như Gió thổi ào ào, và Nó đầy khắp nhà nơi
họ đang ngồi. Các lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người trong họ.”
Làm họ nói cà lăm, họ không thể nói chuyện, họ được đầy dẫy
vinh quang. Đức Thánh Linh đầy dẫy họ. Họ đi ra ngoài trên các
đường phố, nói lắp bắp. Thật sự, và hànhđộng cứnhư thể…
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176 Thậm chí đám người đứng ngoài đó và bảo, “Ồ, những người
này say rượu mới. Hết thảy họ bị say rượu. Hãy nhìn họ những
người đàn ông và đàn bà, họ đang loạng choạng và hành động
kỳ cục thế nào.”

177 Vậy thì, đó là THÁNH LINH PHÁN VẬY. Đó là lời Kinh Thánh.
Đó là cách mà Hội thánh đã được tổ chức; không phải được tổ
chức, nhưng được lập nên. Nhiều sự khác biệt trong hai từ. Để ý.
Thế đấy.

178 Bây giờ, và anh em biết gì không, anh em những người Công
giáo? Trinh nữ Ma-ri được ban phước ở cùng với họ. Vâng. Vậy
thì, nếu Đức Chúa Trời không để cho Ma-ri lên Trời mà không
nhận lãnh Đức Thánh Linh, làm thế nào anh em sẽ đến Đó, điều
gì thiếu sót về Nó? Vậy thì hãy nghĩ về điều đó. Đúng thế. Ma-
ri có mặt ở giữa vòng họ. Và bà đã phải chờ đợi tại đó cho đến
lúc bà mất đi tất cả sự trọng vọng và kiêu hãnh, để được đầy dẫy
Thánh Linh.

179 Và ở đây họ đến, hành động giống như những người say
rượu. Kinh Thánhnói họ đã như vậy. Người ta nói, “Những người
này say rượu mới.”

180 Nhưng, Phi-e-rơ, người phát ngôn, người truyền đạo trong
nhóm, đứng lên và nói, “Những người này không phải say rượu
mới, như các ngươi tưởng đâu, vì mới chỉ là giờ thứ ba trong
ngày. Nhưng đây là những gì đã được phán bởi tiên tri Giô-ên.”
Người mà tôi đang đọc hôm nay. “Đức Chúa Trời phán, và sẽ xảy
đến trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta trênmọi loài xác
thịt; và các con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Và Ta sẽ
tỏ ra sự lạ lùng trên trời, và những dấu lạ, trên đất. Và điều đó sẽ
xảy ra, để những ai cầu khẩnDanh Chúa sẽ được cứu.”

181 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã rao giảng vào lễ Ngũ tuần, sau khi cùng
một vị tiên trimà hômnay tôi đang giảng về: đang trồng Cây này.
Và đó là nơi ông đã trồng Nó. Ồ, Nó đã được trồng tốt đẹp. Họ đã
đi ra và có những ân tứ thiêng liêng. Họ đã chữa lành những
người đau. Họ đã rao giảng. Họ đã bị tống vào trong ngục. Họ
muốn chịu đau khổ vì cớ Lời.
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182 Nếu anh em đến một quốc gia khác như là một kẻ không có
chính kiến rõ ràng, anh em sẽ không thể là một người Mỹ rất
tốt, nếu anh em đi qua nơi đó. Nếu anh em định đi đến Nhật
Bản bây giờ, anh em lẻn ra phía sau trận tuyến, nói, “Hãy lắng
nghe, hỡi các chàng trai. Tôi vì các anh. Các anh biết gì không?
Tôi bênh vực các anh, nhưng tôi ở phía bên kia.” Anh em, là kẻ
phản bội, anh em nên bị bắn. Đúng vậy. Anh em là kẻ phản bội.
Chắc chắn.
183 Và thế thì điều đó cũng một cách ấy, một người mà biết Lời
Đức Chúa Trời, và muốn thỏa hiệp về Nó bởi vì tổ chức nào đó
bảo cho anh ta phải làm theo cáchđó. Đó là kẻ phảnbội. Đúng.
184 Nhưng những người này không phải là những kẻ phản bội.
Họ không quan tâm đến, ồ, cách hành động kỳ cục như thế nào,
những cung cách của giáo hội họ như thế nào: kêu gào, và khóc
lóc, và la lớn, và—và lắp bắp những ngôn ngữ mà có vẻ như họ
đang trò chuyện với nhau và không thể hiểu được. Những người
ngoài đó trong vòng thính giả của những nước khác và những
ngôn ngữ khác bắt đầu nghe những gì họ đang nói. Họ đã không
biết họ đang nói gì; họ đang lắp bắp. Nhưng những người khác
ngoài đó hiểu được nó. Và người ta nói, “Những người này chắc
chắn say rượu.”
185 Nhưng Phi-e-rơ nói, “Họ không phải say rượu, song họ được
đầy dẫy Thánh Linh.”
186 Vì thế, mà, mỗi người trong họ đã đi đến sự tuân đạo, trừ ra
Giăng, và ông đã bị đốt, hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong vạt
dầu, và thậm chí họ đã không thể đốt được Thánh Linh ra khỏi
ông. Và sau đó ông đã chếtmột cái chết tự nhiên, người duy nhất,
Giăng người được khải thị. Vậy thì, đúng vậy.
187 Để ý bây giờ những gì đã xảy ra. Về điều này, Đức Chúa Trời
đã trồng một Cây, sanh ra chín ân tứ thuộc linh, các sự ban cho
của Thánh Linh Ngài. Cùng một Thánh Linh ở trong Đấng Christ
đã giáng trên Hội thánh, đã có Sự sống Đời đời. Bây giờ, những
ân tứ Thánh Linh đã ở trong Hội thánh, và Nó đang tăng trưởng,
sanh ra bông trái, ở mọi nơi. Họ không nghĩ về chính họ. Họ đã
không tổ chức cái gì. Họ chỉ đi tới và là những người anh em. Họ
không có…
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188 Tôi vui mừng vì điều nhỏ bé đó đã ở trên đó, “Không tín
điều nào ngoài Đấng Christ, không luật pháp nào ngoài tình yêu
thương, không quyển sách nào ngoài Kinh Thánh.” Đó là những
gì tôi tin. Hiểu không? Và đó là cách họ đã làm. Thế gian là giáo
xứ của chúng ta, đấy, ở mọi nơi.
189 Vậy, để ý, những người này khi họ đang thực hiện điều đó, hội
thánh đã vinh hiển thế nào. Và Đức Chúa Trời đã ở cùng với họ,
Kinh Thánh đã nói. Và Chúa Jêsus đã gặp họ trước khi Ngài thăng
thiên. Ngài phán, “Hãy đi khắp thế gian, và giảng Tin lành cho
mọi người. Những kẻ tin sẽ có những dấu hiệu nầy; nhơn Danh
Ta…” Vậy thì, “Những dấu hiệu này.”
190 Bây giờ, ngày nay, loại dấu hiệu gì để gọi chúng ta là một
tín đồ? Người ấy bắt tay với mục sư. Người ấy thuộc về giáo hội.
Người ấy có tênmình ghi trong quyển sách bởi vì mẹ của anh đã
có tên, hay cha của anh có trong quyển sách. Nhưng đó không
phải là những gì Chúa Jêsus đã phán. Chúa Jêsus phán, “Những
dấu hiệu nầy.” Đó là giáo hội, xác thịt.
191 Chúng ta đang nói về Hội thánh, thuộc linh. Chúng ta đang
nói về Cây thuộc linh, không phải là cây tự nhiên. Chúng ta sắp
đến với hai cây đó, sau đâymột chút. Hiểu không?Một Cây thuộc
linh! Chúa Jêsus phán, “Những dấu hiệu này sẽ theo họ treo trên
Cây này. Những dấu hiệu này sẽ theo họ là những người đang có
được Sự Sống của họ ra từ Cây này. Nhơn Danh Ta họ sẽ đuổi các
quỷ; họ sẽ nói với những tiếng mới. Nếu họ bắt rắn, hay uống
những thứ chết người, nó sẽ không làm tổn hại họ. Nếu họ đặt
tay trên người đau, người đau sẽ bình phục.”
192 Đó là những loại dấu hiệu Ngài phán sẽ theo người tin. Ngày
nay nó ở đâu? Ngài ban cho thế giới một tấm gương về dấu hiệu
của người—người tin là gì. Và Ngài phán, “Thà buộc một chiếc
cối đá vào cổ các ngươi, và quăng vào đáy biển, còn hơn là gây
vấp phạm đến cho một người trong họ, vì các Thiên sứ của họ
luôn thấymặt Cha Ta ở trên Trời.” Các Thiên sứ!
193 Bây giờ để ý. Họ đấy. Và Cây đó đã được trồng. Nó đang
thực hiện công việc vĩ đại. Chúng ta biết họ đã đi, khắp mọi nơi.
Chúa…Ồ, vào Ngày lễ Ngũ tuần, ba ngàn linh hồn đã được thêm
vào, đã được báp-têm, và vào trong Hội thánh. Và họ đã có sự
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thông công vĩ đại như thế nào! Và, mọi người, không ai cần bất
kỳ điều gì. Mọi người đều tử tế, có lòng tốt đối với nhau. Và, hết
thảy họ làmột gia đình lớn, với nhau. Tuyệt vời!
194 Và rồi xảy đến, một loài bọ cánh cứng, có hàm răng tham
lam, trông xấu xí, bé nhỏ, già nua sống trong bốn giai đoạn khác
nhau, giống như Giô-ên đã thấy nó. Côn trùng bốn giai đoạn nầy,
kẻ hủy diệt, đến phá hủy Cây xinh đẹp đó củaĐức Chúa Trời. Hãy
nghĩ về điều đó. Bây giờ tôi sẽ đọc ra một ít trong Giô-ên, những
gì mà ông nói. Giô-ên, chương 1. Điều trước tiên…Bây giờ, có bốn
con bọ cánh cứng khác nhau ở đó bấy giờ, nhưng ở đó, thật sự chỉ
có một con bọ cánh cứng. Nó là một con bọ cánh cứng ở trong
bốn giai đoạn khác nhau. Nào hãy xem. Bọ cánh cứng, nhỏ bé
này xuất hiện, vì Hội thánh-…cho Cây vĩ đại, đẹp đẽ này của Đức
Chúa Trời. Chúng ta sẽ gọi nó làmột Cây,mà làHội thánh.
195 Đầu tiên là một sâu keo. Đó là một vật nhỏ, chỉ là một côn
trùng nhỏ của loài sâu. Nó đã làm gì, sâu keo đó? Nó đến để hủy
diệt bông trái của Cây. Đó là điều đầu tiên.
196 Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại lịch sử và xem điều đầu
tiên là gì: là một—một nhóm có phẩm giá ở giữa vòng những
dân thường. Và họ bảo, “Ồ, điều này thì tốt để các ông có thể chữa
lành người đau, và các ông có thể làm những điều này. Điều đó
tuyệt lắm. Vì vậy, các ông biết chúng ta nên làm gì không? Chúng
ta nênđưanó ra chỗ giai cấp củanhữngngười lớn hơnhiểu được
nó, giai cấp tốt hơn: viên thị trưởng, các—các thẩm phán, và vân
vân, và những—những—những người tai to mặt lớn của thành
phố. Và hễ chừng nào tất cả các ông còn tiếp tục trong cáchmình
như vậy, thì họ sẽ không bao giờ đến gần các ông. Hiểu không?
Họ sợ các ông.”
197 [Người nào đónói, “Họ vẫn thế.”—Bt.] Người nào đónói rằng,
“Họ vẫn thế.” Tôi đoán điều đó gần đúng. Vậy, điều đó đúng. Họ
sợ Đức Thánh Linh. Xin lỗi.
198 Tôi thường hátmột bài hát quen thuộc:

Đó là xưa…

Anh chị em đã từng nghe bài hát Tôn Giáo Thời Xưa chưa? Ai
đã nghe hát nài đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
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Tôn giáo thời xưa này,…

Tôi thường hát bài giống như thế này, cách đây nhiều năm.
Tôi nói:

Đó là Thánh Linh ngày xưa,
Mà ma quỷ sẽ không đến gần được Nó;
Đó là lý do người ta sợ Nó,
Nhưng Nó thì đủ tốt cho tôi.

Thật tốt cho tôi không muốn điều gì khác,
Vì Nó khiến cho tôi yêu anh em mình;
Và Nó mang ra những điều kín giấu,
Vậy Nó đủ tốt cho tôi. (Đúng vậy.)

Nó sẽ làm cho anh hết nói dối;
Nó sẽ cứu anh khi anh đang chết;
Nó sẽ bắt đầu cho ma quỷ bay đi,
Và Nó thật tốt cho tôi.

199 Đúng thế. Đó là lý do người ta không muốn có Nó. Vậy—vậy
thì, Đó là Đức Chúa Trời.
200 Họ đã không muốn có Chúa Jêsus. Họ nói, “Người này à?”
Nhà thờ, nhà thờ lớn được trọng vọng, bảo, “Ngươi đến bảo
chúng ta biết chúng ta là ai à? Chúng ta sẽ cho ngươi hiểu, chúng
ta là những Tiến sĩ Triết, Tiến sĩ Luật, Tiến sĩ Q.U.S., và,” chao ôi,
“tất cả điều này.” Hay là, “Này, ta là thầy tế lễ thượng phẩm. Ta là
thế này, thế đó, hay là thế kia. Và ngươi nói với ta sao? Này, ngươi
sinh ra trong tội lỗi. Ngươi chẳng là gì ngoài đứa con hoang. Mẹ
ngươi đã là, có ngươi, trước khi ngươi và cha ngươi…cha ngươi
cưới bà ấy.”
201 Ngài phán, “Ai có thể cáo buộc Ta về tội lỗi?” Hiểu không?
“Ai có thể buộc tội Ta?” Đúng thế. Tội lỗi là “không tin Lời Đức
Chúa Trời.” Nói cách khác, Ngài phán, “Hãy chỉ cho Ta điều Ta
chưa làm ứng nghiệm Lời, tới chỗ—tới chỗ—tới chỗ hoàn toàn,
ngay chỗ Nó được cho là ở đó. Hãy chỉ cho Ta thấy trong Kinh
Thánh, chỗ những ngày của Ta. Nếu Ta không làm những công
việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta.” Phán, “Bây giờ, các
ngươi tuyên bố là thế. Vậy thì hãy cho chúng ta thấy các ngươi
làm được điều đó.” Ồ, chao ôi!
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202 “Từ đó trở đi họ đã không hỏi Ngài điều gì nữa.” Hiểu không?
Họ để Ngài một mình. Giống như, ma quỷ đã xông vào Ngài. Tôi
nói rằng, nó nghĩ nó sẽ nhảy vào, bất kỳ cách nào. Nhưng, nó
thấy, rằng có một triệu vôn trong Dây Điện đó. Nó nhảy ra khỏi
Dây đó, thật nhanh, anh em thấy, bởi vì nó không thể cầm được
Dây đó. Và đó làmột điều chắc chắn.
203 Vậy là con sâu róm nhỏ này đi quanh quẩn, để gặm đi những
trái. Tôi có hai trang về “những bông trái.” Tôi chỉ muốn đọcmột
vài trang đó. Điều trước tiên, quả đầu tiên mà nó bứt ra, là tình
yêu thương anh em. Đúng vậy. Đó là một trong những điều giết
chết hội thánh ngay tại đó, khi tình yêu thương anh em…Vâng,
thưa quí vị. Rồi, bông trái tiếp theo nó bứt ra khỏi Cây…Anh em
còn nhớ, tình yêu thương là trái đầu tiên trên Cây. “Tình yêu
thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, nhumì, đức tin,
sự kiên nhẫn,” đúng thế, “trong Đức Thánh Linh.” Bây giờ, chín
ân tứ thuộc linh, với chín trái của Cây, và vân vân. Được rồi. Bây
giờ, trước tiên, nó phải ăn trên trái của Cây.
204 Bây giờ chúng ta hãy lấy bức tranh một Cây lớn, về Cây của
Đức Chúa Trời. Nó đang mang chín ân tứ thuộc linh. Họ đang
chữa lành người đau. Họ đang nói tiếng lạ. Họ đang đuổi các
quỷ. Họ đang làm những công việc vĩ đại, và rao giảng Lời thuần
khiết của Đức Chúa Trời. Không có giáo phái nào trói buộc họ;
họ được tự do, đang làm công việc lớn.
205 Vì vậy, kẻ ác này đi vào, dựng lên phía trước hai sừng của
hắn, giống như châu chấu, anh em biết, và hàm răng tham lam
của nó. Đó là sâu keo, đầu tiên của hắn, hắn đi vào gặm tình yêu
thương anh em. Hắn bảo, “Anh biết, ông A hay B nào đó đã làm
thế nầy thế kia, tại nhà thờA hay B nào đó. Tôi sẽ không tin nhóm
người đó đâu.” Hiểu không?Hắn đấy, điều đầu tiên.
206 Kế tiếp, hắn muốn ăn trái của đức tin, đức tin vào Lời. “Này
hãy nhìn xem. Làm thế nào anh biết đó là Lời? Nó đã được dịch
thật nhiều lần!” Tên quỷ đó vẫn đang ăn. Đúng. “Lời đó đã được
dịch rất nhiều lần! Người là thế này, thế đó, hay thế kia. Ồ, người
là tất cả điều này.” Hiểu không?
207 Bây giờ, đó là một trái khác mà hắn gặm hết: lòng vui mừng
của sự cứu rỗi. “Suỵt! Các người làmồnquá.Ồ, chao ôi! Chao ôi!”
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208 “Ồ, làm thế nào anh có thể rao giảng, Anh Branham?” một
phụnữđã nói với tôi, lần nọ. Không, không phải. Đó làmột người
đàn ông. Tôi tin anh ấy…Tôi hy vọng anh ấy có mặt tại đây. Anh
ấy thuộc về giáo hội khác. Nhưng anh ấy nói với tôi, nói, “Ngày
nọ, tôi đi lên để nghe anh, và thậm chí tôi đã không thể nghe
được, vì nhiều người đang kêu khóc.”

Tôi nói, “Nếu họ…”

Nói, “Làm thế nào anh có thể rao giảng tại đó?”
209 Tôi nói, “Nếu họ đã không thích điều đó, tôi hẳn đã không
giảng ở đó.” Đúng vậy. Tôi thường có…anh em…
210 Một trong những người bạn của tôi, Jim Poole, và tôi, chúng
tôi trước đây đã có một con chó già. Chúng tôi gọi nó là Fritz. Và
vì vậy con chó già này, nó có thể—có thể đi săn bất cứ thứ gì,
ngoài chồn hôi. Nó sợ chồn hôi, vì nó ngửi thấy vậy. Vì thế, tôi
làm nó bắt một con chồn hôi dưới đống bụi cây, điều duy nhất
tôi phải làm là chỉ vỗ nhẹ nó, và nói, “Ngoan nào! Ngoan nào,
anh bạn!” Nó sẽ đi đến bắt lấy con chồn hôi ấy, đấy, bởi vì tôi
đang vỗ về nó, nói, “Ngoan nào!”
211 Thế đấy, đó thật là điều xảy ra khi chúng ta…Đó là, con chồn
hôi tệ hại nhất mà tôi biết, là ma quỷ. Vì thế, khi tôi mang Lời
nầy ra, và người nào đó nói, “A-men,” đó là, “Ngoan nào, anh
bạn!” Và chúng ta—chúng ta sẽ làm—chúng ta sẽ làm cho nó
phải chạy đi.
212 Vậy, chúng ta thấy rằng nó lấy đi sự vui mừng. Anh em biết,
Đa-vít, một lần, đã mất đi sự vui mừng về sự cứu rỗi của mình.
Ông đã không mất sự cứu rỗi của ông, nhưng ông đã mất sự vui
mừng của nó. Ông cứ kêu khóc, “Lạy Chúa, xin hãy ban lại cho
tôi sự vuimừngvề sự cứu rỗi của tôi.”Hiểu không? Sựvuimừng!
213 Vì thế sâu róm già này bắt đầu ăn sạch trái của sự vui mừng.
“Này, hãy nhìn đây. Các người làm ồn quá. Tôi bảo với các người,
tất cả lời kêu gào này, việc nói ‘a-men’ này, và sự la lớn này, đều
vô nghĩa. Chẳng có gì với điều đó cả.” Thấy không? Điều đầu tiên
anh em biết, anh em đang ngồi ở trong một nhà xác lớn, anh em
biết, ngồi đó, tất cả họ đều chết. Một số trong đó là những xác
ướp hương liệu của cái gọi là Giáo lý, của những tín điều bơm
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vào trong những mạch máu của họ nơi mà Thánh Linh của Đức
Chúa Trời nên tuôn chảy, nơi tín điều giáo hội cũ được bơm vào
đó. Không lạ gì họ bị đông đá lạnh giá và chết. Nhiệt kế thuộc
linh, chín mươi độ âm. Vâng. Người nào đó nói, “a-men,” mọi
người nhướng cổ mình giống như loại ngỗng nào đó hay điều gì
đó, muốn biết những gì được nói đó là gì. Thật là xấu hổ. Khi mà,
Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải là sự vuimừng, bình an, yêu
thương. Nhưng con bọ hung già này bắt đầu ăn lên nó. Hắn ăn
đi tất cả lòng vui mừng.

214 Và, rồi, trái kế tiếp trên Cây là sự bình an, bình an trong tâm
trí, biết rằng anh em được cứu.

215 Họ bảo anh em, “Thôi được, bây giờ, nếu anh đọc thuộc lòng
bài tín điều của chúng tôi, anh được cứu. Nếu anh gia nhập giáo
hội của tôi, anh được cứu.” “Ồ, vậy thì,” người này nói, “anh
không được cứu nếu anh đi đến đó. Anh em phải gia nhập giáo
hội của chúng tôi, để được cứu. Anh phải nói, ‘Chào Ma-ri.’ Anh
phải có tên mình trong quyển sách này. Anh phải có sự…” Ồ,
chao ôi! Điều đó sẽ lấy đi tất cả niềm vui. Nhưng đó không phải
là Cây của Đức Chúa Trời; anh em biết mình ở đâu. Điều đó luôn
luôn là, sự lai tạo.

216 Anh em biết câu chuyện của tôi về con la rồi. Nó là thứ tạp
chủng. Nó không biết cả cha, lẫn mẹ của nó, là ai. Hiểu không?
Nó là thứ lai giống. Nhưng, ồ, một con ngựa nòi tốt, nó biết cha
vàmẹ nó là ai, qua các thế hệ.

217 Và vậy thì, một Cơ-đốc nhân tốt chân thật nhà nòi cũng vậy,
người đó phải có Thánh Linh, người đó biết Nó đã giáng lâm vào
Ngày lễ Ngũ tuần. Người đó biết mình đang ở đâu. Người đó có
thể lần ra dòng dõi của mình qua các gia phả của mình, gia phả
của người đó, với sự bắt đầu trước tiên của nó. Phi-e-rơ đã có
Nó. Tiếp đến qua dân sự, hay các chủng tộc, họ đã có Nó, tiếp tục
giáng xuống.Một Cơ-đốc nhân tốt nhànòi biết Nóđến từ đâu.

218 Nói, “Ồ, tôi là tín đồ Lutheran.” “Ừm! Tôi là tín đồ Trưởng
Lão.” Ồ, anh em bị pha tạp! “Tại sao anh không? Tại sao anh
không?”
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219 “Ồ,” anh emnói, “anh—anh là gì?” Được sanh lại. “Được sanh
lại, về điều gì?” Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
220 Đó là lý do anh emkhông phải là lai giống. Anh emđược sinh
ra một cách đúng đắn. Không phải với tín điều giáo hội nào đó,
nhưng với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sống
trong anh em.
221 Bây giờ để ý. Côn trùng già nhỏ này bắt đầu ăn. Vậy, nó ăn
hết cả sự bình an trong tâm trí, ồ, và tiếp tục, và tiếp tục, và tiếp
tục, và ồ, ăn xuống rễ. Tôi có một trang về nó ở đây, tất cả những
trái, những gì nó đã làm.
222 Rồi sâu già nầy đã chết, và nó trở thành châu chấu. Đó là
giai đoạn kế tiếp, là châu chấu. Bây giờ, châu chấu làm gì? Châu
chấu ăn những cái lá. Đúng vậy. Châu chấu ăn trên những chiếc
lá. Những gì mà sâu keo để lại, nó để lại những cái lá; nó ăn tất
cả hoa trái của Cây. Rồi nhận cái gì vào? Châu chấu đến để ăn,
ăn những gì sâu keo để lại. Vậy thì, nó đã làm gì? Sâu keo này đã
làm gì? Phá hủy những chiếc lá. Phá hủy những chiếc lá để làm
gì? Phá hủy sự thông công Thiêng liêng. Đúng vậy.
223 “Này, ông ấy là—ông ấy là—ông ấy là tín đồ Trưởng Lão.
Chúng tôi sẽ không có gì liên quan với ông ta. Ông ấy là người
Na-xa-ren. Ông ấy là người Ngũ Tuần. Ông ta thì thế này, thế kia,
hay thế nọ. Chúng tôi sẽ không có gì liên quan với ông ta, bởi vì
ông ta không thuộc về nhóm của chúng tôi. Tổ chức một buổi
nhóm ở đây, để chữa lành người đau à? Hừ! Giáo hội của chúng
tôi không tin điều đó.” Thấy không? Thế đấy. Hắn, châu chấu già
ấy làm gì? Hắn cắt đứt tất cả sự thông công, đúng thế, lấy đi tất
cả sự thông công.
224 Sự thông công là gì?Những chiếc lá làmgì? Làmchonónguội
lạnh, nơi những con chim bay núp dưới những chiếc lá, “ừ-ừ,”
làm nguội đi. Đó là cây của anh em lần nữa. “Và người ấy sẽ như
Cây mà được trồng.” Thấy không? Được rồi. Nơi dân sự có thể
đến và ngồi xuống dưới sự thông công của Đức Thánh Linh, bị
làm nguội đi một chút. Tất cả anh em bị bấn loạn, và không biết
những gì đã xảy ra; và dù anh emchết, hoặc được cứuhay không.
Và anh em không biết giáo hội này là đúng, hay giáo hội đómới
đúng. Chỉ đến ở dưới Cây còn vài chiếc lá trênNó. Ngồi xuống đó.
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Để cho những ngọn Gió từ Trời thổi đến, giống nhưGió ào ào đầy
quyền phép, cứ, thổi qua những chiếc lá, anh em biết. Bắt đầu
với…Và anh embắt đầu nguội lạnhmột chút.
225 Nói, “Ồ, tôi sẽ đi xuống và nói cho nhóm thánh giật gân đó
biết những gì tôi nghĩ.”
226 Chỉ ngồi xuốngmột lát và anh em sẽ nguội lạnh đi. Đúng thế.
Anh em không thể làm điều đó trong hội thánh củamình. Bởi vì,
chuyện gì vậy? Châu chấu đã ăn nó hết rồi, chắc chắn, ăn hết lá
của nó. Bây giờ, đó là, chỉ như ngồi ngoài đó dưới mặt trời. Vì
thế, anh em, chẳng có—chẳng có sự mát mẻ nào ở đó. Được rồi.
Bây giờ, vậy nên đó là…
227 Nhưng anh em biết những gì chúng ta được cho là làm. Kinh
Thánh nói, rằng, “Hội Thánh được định trước, những con trai
được định trước của Đức Chúa Trời,” (họ làm gì?) “ngồi trong
các nơi trên Trời.” Đó là gì? Sự mát mẻ, thoải mái, cảm thấy như
ở nhà. A-men.
228 Chỗmàmọi người đangmặt bộ lễ phục, và—và người kế tiếp
theo cách này, và—và người nào đó trong họ nhìn xuống, nói,
“Hừm! Nhìn xem. Cô ta không bao giờ nhuộm tóc. Nó thì, cô ta
trông không khủng khiếp sao? Thậm chí cô ta không có bộ áo lễ
Phục sinh.” Vậy thì, rồi, nó, là gì đấy, cứ như vậy, anh em biết. Có
bao giờ, mặc dầu…Vâng. “Vẻ trang nghiêm lễ Phục sinh,” điều đó
xem chừng đúng, đấy. Ngồi sau đó, và sẽ, “Hừm!” Hiểu không?
“Thậm chí không có một áo lễ Phục sinh…Ồ, ồ, hãy nhìn anh ta,
cũng bộ đồ vét anh ta đã mặt năm ngoái! Ồ, anh biết gì về điều
đó không?” Anh emkhông cảm thấy thích hợp, ở đó.
229 Ngày nọ, tôi nói chuyện với một phụ nữ. Phụ nữ nghèo, bà
thuộc về giáo hội lớn, có tiếng tăm ở…Bà ấy nói…Bà ấy đang hấp
hối, với bệnh ung thư. Đi xuống cầu nguyện cho bà. Anh Roy
Roberson ở đây, một trong những chấp sự, đã đưa tôi xuống đó.
Và người đàn bà đáng thương bị ung thư, đang ngồi đó sắp chết.
Và bà ấy nói…

Tôi hỏi, “Bà có phải…Bà là Cơ-đốc nhân không?”
230 Bà đáp, “Thưa ông, tôi—tôi không biết nói gì.” Nói, “Tôi đi
một nhà thờ nào đó.” Và nói…Rồi bà bắt đầu khóc.
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Tôi nói, “Chuyện gì vậy?”

231 Bà đáp, “Tôi thật sự không thể ăn mặc thích hợp.” Nói, “Họ
xem thường tôi.” Hừ! Ồ, thế đấy. Hiểu không? Anh em—anh em
không cảm thấy thoải mái. Hiểu không?

232 Nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta “nhóm nhau lại trong
các nơi trên Trời.” Ồ, chao ôi! Điều gì? Tất cả đều giống nhau.
Tại sao, tôi sẽ nói cho anh chị em điều này sẽ là gì. Nó sẽ tạo
nên một…Nó sẽ làm nên một bộ áo quần liền và một bộ lễ phục
họ khoác tay nhau và gọi nhau là anh em. Chắc chắn sẽ vậy. Nó
sẽ tạo nên một bộ quần áo vải xưa quàng tay họ quanh một bộ
sa tanh, tơ lụa và bảo, “Chị ơi, chị cảm thấy thế nào sáng nay?
Ngợi khen Chúa!” Đúng vậy. Sẽ là vậy. Đó là sự vui mừng, bình
an, tình yêu thương, đức tin trong Lời, sự bền đỗ, dịu dàng, nhẫn
nại. Ngồi trong các nơi trênTrời trongĐứcChúa Jêsus Christ,mát
mẽmột lúc. Hiểu không?Đó là điều những chiếc lá đã làm.

233 Nhưng châu chấu già đã làm những gì, hắn đi vòng quanh,
ăn hết những chiếc lá, nói, “Ông thuộc về chúng tôi nếu không
thì ông không thuộc về bất kỳ người nào.” Vậy là hắn đã lấy đi
tất cả sự mát mẻ của Thánh Linh. Thấy không? Hắn tự làm cho
thích hợp với một tín điều. Đúng thế. Bây giờ chúng ta phải tiếp
tục. Chúng ta có thể ở lại thời gian lâu về châu chấu già đó.

234 Nhưng giai đoạn thứ ba của nó là sâu lột vỏ. Ừm! Đó là một
cái tên xấu xa, để bắt đầu với, sâu lột vỏ. Sâu lột vỏ làm gì? Nó
đi vào trong vỏ cây. Đó là vành đai sự sống, ở đó. Vâng, thưa
quí vị. Nó đi vào trong vỏ cây và nó phá hủy lớp vỏ của cây. Sự
che đậy!

Tôn giáo là gì? Sự che đậy. Đó là những gì từ tôn giáo có ý
nghĩa, “một sự che đậy.”

235 Vì vậy, con sâu lột vỏ này, sau khi nó đã len vào giữa hội
chúng, kiếm hết thảy những người có phẩm giá; rồi nó lấy đi tất
cả sự thông công khỏi họ, trong hình dạng của châu chấu; và bây
giờ nó đi vòng quanh và lấy chính tôn giáo của họ và làm ra tín
điều từ nó, đúng, lập nên những lời không chính thống. Tự hắn
hình thành một tôn giáo, và kiếm được một đám người lại với
nhau và đặt ra một tín điều ở đó. Hắn lấy chính tôn giáo, lột nó
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khỏi Cây của Đức Chúa Trời, chính cái vỏ mà mang nhựa sống
chảy trong Nó, lấy nó đi. Sâu lột vỏ! Anh chị em có thấy côn trùng
đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Điều đó hoàn toàn
chính xác. Sâu lột vỏ, đó là Rô-ma tronghội thánhđầu tiên đó.

236 Điều trước tiên, nhóm Ngũ Tuần; không phải những tổ chức
Ngũ Tuần. Không, thưa quí vị. Bất kỳ điều gì lập thành tổ chức
là chết. Tôi sẽ chứng minh điều đó trong một phút nữa, bằng
Kinh Thánh. Hiểu không? Nhưng khi nó là một…Nhưng, kinh
nghiệm Ngũ Tuần, điều đó dành cho ai? Đó là cho Công giáo. Ai
khác? Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, bất kỳ người nào muốn có
nó. Nhưng anh em muốn, phải muốn có điều đó. Anh em đừng
tham gia vào Nó.

237 Tôi đã ở trong gia đình Branham trong năm mươi ba năm,
và tôi không bao giờ gia nhập gia đình. Tại sao? Ngay từ đầu, tôi
là Branham. Tôi đã được sanh ra là Branham.

238 Đó là cách chúng ta là những người tin theo Đấng Christ.
Không phải vì chúng ta tham gia vào điều gì đó; đó là một tổ
chức. Chúng ta được sanh ra, là những Cơ-đốc nhân, bởi được tái
sinh bằng Đức Thánh Linh. Bây giờ lưu ý.

239 Bây giờ, sâu lột vỏ này bắt đầu tự khoan vào trong vỏ cây.
Hắn làm gì? Hắn bắt đầu lấy tôn giáo của nó, vỏ che của nó, Giáo
lý của nó ra khỏi nó. Tôn giáo là một giáo lý, một sự che phủ mà
phủ che bất kỳ điều gì. Đó là lý do tôn giáo của chúng ta là bởi
Huyết, Huyết. Sự Sống thì ở trong Huyết mà bao phủ Lời. Và Sự
Sống thì…Nó ở trongHuyết. Huyết là tôn giáo, và Sự Sống ở trong
Huyết là những gì mang lại các kết quả. Ồ, anh chị em hiểu điều
đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Thấy không?

240 Nó không được bao phủ bằng những chiếc lá vả. A-đam và
Ê-va đã thử điều đó một lần. Ca-in đã làm giống như vậy. Anh
em có để ý điều đó không? Ca-in cũng đã mang đến một vài sự
sống thực vật. Thấy không? Nhưng nó không có tác dụng. Nó đã
không có kết quả với A-đam và Ê-va. Và nó sẽ không có kết quả
được ngày hôm nay. Khi Đức Chúa Trời từ chối nó vào thuở ban
đầu, nó đã bị từ chối Đời đời. Những tín điều và những tư tưởng
do conngười tạo nên sẽ không bao giờ tiếp nhậnnó được.
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241 Đó chính là Lời Đức Chúa Trời, phải làm điều đó. Và Lời là
bởi Huyết, sự hi sinh của Đấng Christ. Đúng thế.
242 “Dân sự,” như người anh em đã nói sáng nay, “đang kéo
nhữngmảnh bể ra.” Ồ, anh em biết, có mười chín loại đinh khác
nhau trong đất nước hôm nay, mà những tổ chức khác nhau
đang nắm giữ, và có thể tuyên bố, “Nó là chiếc đinh nguyên thủy,
đã ở trong tay của Ngài.” Nếu là vậy, thì đã sao? Tôi không muốn
liên quan gì với nó cả. Tất nhiên.
243 Đức Chúa Trời không bao giờ để lại điều gì làm dấu hiệu và
di vật. Ngài đã sai Đức Thánh Linh, Đấng đang sống, không thể
bị hủy diệt. Cái đinh làm điều gì tốt cho tôi không? Cây thập tự
nguyên thủy mà Ngài đã bị treo trên, có ích gì cho tôi không?
Không chút nào. Không phải là biết cái đinh, biết cây thập tự,
nhưngmà, “Biết Ngài là Sự Sống.” Hiểu không?
244 Bây giờ, vậy chúng ta đang nắm giữ những cái đinh, chúng
ta đang nắm giữ những di vật, và chúng ta đang nắm giữ những
nơi chốn. Và ngày nay người ta đi lên đi xuống, trong thành phố
Giê-ru-sa-lem, và—và tất cả đi đi lại lại trong những chỗ khác
nhau, và nắm giữ lấy các di vật và các thứ. Điều đó chẳng có liên
quan gì với nó cả, chẳng điều gì cả. Vật đó bị bỏ đi, bị rữa nát,
và qua đi.
245 Tôi đi vào một nhà thờ ở—ở Rô-ma. Nơi đó họ—họ, tất cả
những linh mục này mà chết, người ta đặt họ trong một ngôi
vườn, ở dưới đó, và để cho thịt rã ra khỏi xương. Và—và rồi họ
lấy những cái xương ra và làm những thiết bị ánh sáng, và đặt
những sọ người xung quanh. Và người ta đi vào đó, chà xát lên
những cái sọ, để nhận lãnh những ơn phước, cho đến nỗi những
cái sọ trắng và mòn đi. Khi anh em đi vào Giáo đường Thánh
Phi-e-rơ ở đó, họ tuyên bố, một bàn chân của Phi-e-rơ ở đó, một
bức tượng, đã được hôn mòn, chín hay mười lần khác nhau; họ
phải đúc một chân khác thay vào nó. Thật vô lý như thế! Những
sự mê tín, tất cả chỉ có thế, các tín điều của giáo lý do con người
tạo nên.
246 Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh, Sự Sống của Đức Chúa
Trời, ở trong anh em, không phải trong một bức tượng. Anh em
là người mà Đức Chúa Trời muốn sống trong; không phải là một
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bức tượng, nhưng trong anh em. Người ta gọi, “những bức tượng
thánh.” Không có những bức tượng thánh nào cả. Anh em là bức
tượng thánh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói vậy. Đúng vậy.
“Một thân thểmàNgài đã chuẩn bị cho Ta.”
247 Vậy thì, gã này bắt đầu việc hủy diệt. Hủy diệt cái gì? Sâu lột
vỏ đi vào trong vỏ cây. Hãy xem nó đã làm những gì. Bắt đầu phá
hủy vỏ cây. Nó đã làm gì? Nó tạo nên một giáo hội xác thịt thay
vì Hội thánh thuộc linh. Vâng, thưa quí vị. Nó lấy đi cái thật và
cho vào cái giả. Bây giờ, nên nhớ. Chiếc lá…
248 Bông trái, sâu lột vỏ ăn. Lá, châu chấu ăn. Bây giờ, vỏ cây, sự
che đậy, tôn giáo, Giáo lý; Giáo lý, sâu keo ăn.
249 Tín lý đầu tiên đó bên ngoài Kinh Thánh, đến từ đâu? Quý vị
những nhà sử học, quý vị biết nó đã đến từ đâu. Từ Rô-ma, chính
xác là nơi nó đã bắt đầu, ở đó họ đã bắt đầu chấp nhận những
giáo điều.
250 Đó là cách mà Irenaeus, Thánh Martin, Polycarp, tất cả họ…
sau cái chết của Giăng. Vì sự truyền đạt lại Lời Đức Chúa Trời,
ông đã ở ngoài đảo Bát-mô. Họ đã đốt ông trong mỡ trong hai
mươi bốn tiếng, mang ông trở lại, và ông vẫn còn viết Kinh
Thánh. Đức Chúa Trời đã quyết định rằng Kinh Thánh này sẽ
được viết ra. Đó là Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể bớt Nó
hay thêmvàoNó. Nó phải đặt đúng cáchNó tồn tại, Lời.
251 Để ý khi họ quay trở lại, khi những vị thánh này của Đức
Chúa Trời đang cố gắng nắm chặt Lời đó, Rô-ma đi ngay vào, và
chấp nhận các giáo điều, thay vào đó. Bây giờ chúng ta hãy xem
những gìmà nó đã làm,một số những tín lý sai lạc của nó, những
gì nó đã làm.
252 Phép báp-têm bằng nước. Chỗmà họ đã được ủy thác…Phi-e-
rơ đã nói, vào Ngày lễ Ngũ tuần, dưới ảnh hưởng của Đức Thánh
Linh, Lời Đức Chúa Trời, “Hãy ăn năn, ai nấy trong anh em, phải
nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-têm để được
tha tội mình.”
253 Rô-ma đã làm gì với điều đó? Thay đổi vào, và bảo, “Chịu
báp-têm trong danh của ‘Cha, Con, Thánh Linh,’” tạo nên một
tín điều, không phải là sự Dạy dỗ của Kinh Thánh. Hắn đã làm
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gì? Đó là sâu lột vỏ đó, đang ăn. “Rảy nước,” thay vì dầm mình,
“nhân danh Cha…”

254 “Cha, Con, Thánh Linh” không phải là cái tên. Không có điều
như thế. “Cha” không phải là tên, “Con” không phải là một tên,
và “Thánh Linh” không phải làmột tên.

255 Khi Chúa Jêsus phán, “Hãy báp-têm họ trong Danh của Cha,
Con, Thánh Linh,” là, “Đức Chúa Jêsus Christ.” Một cách chính
xác như những gì mà Phi-e-rơ và họ đã làm, và tất cả, mọi người
trongKinh Thánh, đã cómặt tại đó. Không có người nào…

256 Tôi thách thức bất kỳ người nàomang cho tôi một chút trong
Kinh Thánh, hay một mẩu của lịch sử, chỗ mà người nào đã
từng được báp-têm theo cách nào khác hơn là nhơn Danh “Jêsus
Christ,” cho đến khi giáo hội Công giáo Rô-ma. Hãy làm điều đó.
Và nên nhớ, cuộn băng này đi khắp thế giới. Ừ-m. Tôi đã giữ hội
chúng của nhữngmục sư truyền đạo, với hàng trăm người trong
họ, và các giám mục và mọi thứ, nói, “Hãy đứng trên chân anh
em, hay hãy đến đây với Kinh Thánh của anh em, hay giữ sự bình
an của anh em mãi mãi.” Họ đã giữ được sự bình an mình cho
đến lúc họ đi dạo sau lưng anh em, và rồi họ bắt đầu nói về anh
em; không phải là chính sự cả gan để đứng đối mặt với anh em,
sự đứng đắn thông thường để đứng lên và nói thẳng vàomặt anh
em. Họ sợ làm chuyện đó. Họ biết nó sai. Nhưng đó là những gì
mà sâu lột vỏ đã bắt đầu ăn, đấy, ăn dần đi Điều thật đó.

257 Bây giờ, anh em nói, “Nó không quan trọng. Đúng thế. Tôi
được báp-têm bất kỳ cách nào đều được cả.” Phải không? [Hội
chúng nói, “Không.”—Bt.]

258 Phao-lô đã nói, Công Vụ 19, khi, “Người, Phao-lô, đi quamiền
thượng duyên hải Ê-phê-sô.” Kinh Thánh nói, “Người đã tìm
được những môn đồ nào đó.” Họ là những người đi theo. A-bô-
lô, một thầy giảng Báp-tít, dưới ảnh hưởng Giăng Báp-tít, đang
giảng dạy Lời cho họ. Và họ đang có sự vui mừng lớn. Và Phao-lô
chỉ đi qua thăm họ, và ông hỏi, “Các anh em đã nhận được Đức
Thánh Linh kể từ khi các anh em tin chưa?”

“Ồ,” họ nói, “Ồ, tôi là tín đồ.”
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259 “Nhưng đó không phải là những gì tôi đang hỏi. Các anh em
cónhậnđượcĐứcThánhLinh kể từ khi các anh em tin chưa?”

Họnói, “Chúng tôi không biết cóĐức ThánhLinhnào.”
260 Ông nói, “Thế thì anh em đã được phép báp-têm bởi cái gì?”
Thấy không? Nói cách khác, “Các anh em đã chịu phép báp-têm
như thế nào?”

Họ đáp, “Chúng tôi đã chịu phép báp-têm.”

Nói, “Như thế nào?”
261 Người ấy nói, “Theo Giăng,” người đó nói, “cũng chính người
đó đã làm phép báp-têm cho Chúa Jêsus. Điều đó há chẳng
được sao?”
262 Phao-lô nói, “Không. Không phải bây giờ. Không.” Ông nói,
“Anh em phải được làm phép báp-têm, lại lần nữa.” Và Phao-lô
đã làmbáp-têm cho họ, làm lại, trong Danh Chúa Jêsus Christ. Đã
đặt tay ông trên họ, và Đức Thánh Linh đến trên họ.
263 VàPhao-lô nói, “Nếumột Thiên sứ từTrời,”mặc kệ thầy giảng
nào đó; “nếumột Thiên sứ,”mặc kệ sâu lột vỏ này, ừ-m; “nếumột
Thiên sứ từ Trời rao giảng bất cứ điều gì khác hơn điều Này, cho
anh em, hãy để cho người bị rủa sả.” Đúng vậy.
264 Vì vậy anh em thấy những gì nó là, sâu lột vỏ đến ăn. Nó ăn
đi phép báp-têmbằngnước trongDanhChúa Jêsus Christ.
265 Điều kế tiếp mà sâu lột vỏ này làm, nó lấy đi phép báp-têm
bằng Đức Thánh Linh. Bởi vì, hễ chừng nào anh em sắp có Đức
Thánh Linh đó, Nó sẽ tỏa ánh sáng trên Lời đó, chừng nào anh
em làmđiều đó. Vì thế họ phải—phải làmnó khác hẳn.
266 Bây giờ, cứ suy nghĩ có bao nhiêu tín đồ Lutheran, Tin Lành,
bao nhiêu người Công giáo được xác thực, sáng nay, những gì
họ gọi, nhận tiệc thánh đầu tiên. Và họ gọi đó là “Bí tích Thánh
thể,” một từ La-tinh, mà có nghĩa là, “Đức Thánh Linh.” Anh em
đã từng nhìn thấy một người Công giáo đi qua nhà thờ và làm
dấu thánh giá như thế không? [Anh Branham minh họa—Bt.]
Tại sao? “Đó là thần trong giáo hội ấy.” Thần là gì? “Mẩu bánh
mì nhỏ đó.” Mẩu bánh mì nhỏ đó, hình tròn, được làm giống
như thầnmặt trời mà họ tôn thờ, đang nằm trên bàn thờ nơi mà
chuột và những con gián tha đi, suốt đêm. Đó không phải là Đức



52 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Chúa Trời của tôi. Tôi sẽ nói cho anh em biết điều đó bây giờ.
“Tiệc thánh đầu tiên, đã chứng thực đối với hội thánh.” Chẳng
có ý nghĩa gì cả.

267 Nhưng đó là những gì họ đã làm. Đó là những gì sâu lột vỏ
đã làm. Nó đã lấy đi Thánh Linh và cho họ một mẩu bánh, bánh
nào đó mà linh mục, hay bà xơ nào đó đã làm, hay thứ gì đó.
Đó là những gì họ đã làm. Điều đó hoàn toàn đúng. Hãy đi, hỏi
bây giờ. Hãy đi, tìm lại trong lịch sử, và xem nó có đúng không.
Và anh em để điều đó nhét xuống cổ họng của mình sao? Không
chỉ những người Công giáo, nhưng anh em Tin Lành nữa, nhiều
người trong anh em, cũng giống như vậy. Được rồi. Đó là những
gì họ đã làm. Được rồi.

268 Và rồi người Tin Lành, thay vì có Thánh Linh, anh em biết
họ làm gì? Họ đến và gia nhập, bắt tay. Chẳng có một người nào
lên đường và bắt tay, khi Ngày lễ Ngũ tuần đến. “Nhưng từ Trời
có tiếng Gió ào ào mạnh mẽ, đổ đầy ngôi nhà nơi họ đang ngồi,”
đúng thế, giáng xuống qua những chiếc lá trên cây, tuôn đổ trên
vỏ cây. Đúng thế.

269 Bây giờ, bây giờ, thay vì sự Sanh ra mới mà Chúa Jêsus đã
phán, một người phải được sanh lại, họ chấp nhận việc gia nhập
giáo hội của họ, “Hãy đến và gia nhập.” Thay vì Lời, sâu lột vỏ cho
họ một tín điều. Anh em chẳng thấy sao? Hãy nhìn những gì họ
đang làm đây. Hắn đang đưa ra xác thịt thay vì thuộc linh. Anh
chị emcó thể thấyđiềuđókhông? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.]

270 Bây giờ hãy xem. Bây giờ, chúng ta, chúng ta—chúng ta ở
cùng hàng ngũ Công giáo tại đây, nhưng anh em có biết điều đó
cũng đã đi ngay qua những người Tin Lành nữa không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chúng ta có những sự bày tỏ Đức
Thánh Linh ở đâu trong những giáo hội Tin Lành ngày nay?
Chúng ta có phản ứng Ngũ Tuần giữa vòng những người Tin
Lành ở đâu? Chúng ta không có. Anh em có điều đó trong phái
Lutheran không? [“Không.”] Nếu anh em có, tôi muốn đi đến với
nó. Tôi muốn đi qua đó và cứ ăn và có một thì giờ tuyệt vời. Phái
Trưởng Lão? Tôi tự hỏi nó ở—ở đâu—ở đâu? Thấy không? Anh
em đã nhận vào điều gì đó xác thịt.
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271 Tôi sắp ra đi, và anh em biết điều đó. Thấy không? Đừng bao
giờ anh emđể Điều này ra khỏi lòng anh em.

272 Đừng lấy cái xác thịt. Đó là cái chết. Con người xác thịt nầy
là cái chết. Bất cứ điều gì nó làm, là cái chết. Nó là đối tượng và
ở đây để chết. “Chính là Thánh Linh làm cho sống,” đấy, Thánh
Linhban cho Sự Sống, làm sống độngnó. Đó là ThánhLinh.

273 Như vậy anh em thấy, họ đã lấy…Hãy xem những gì họ đã
làm. Đã nhận phép báp-têm bằng nước, từ “Jêsus Christ,” sang
“Cha, Con, ThánhLinh,”một tướchiệu,màkhông cóTênnào cả.

274 Vậy thì, anh em nói, “Nó có tạo nên điều gì khác đâu?” Được
rồi. Bây giờ, nếu anh em định cho…

275 Người nào đó sẽ cho anh em tấm séc lương của anh em, thứ
Bảy, người—người—người mà trả tiền cho anh em. Thay vì ghi
tên của người ấy vào đó, chỉ nói, “Từ—từ ‘Ông chủ.’” Đó là những
gì tờ séc nói…Tờ séc của anh em, chỉ, “Chi trả theo lệnh của John
Doe, một trăm nămmươi đô-la, cho công việc tuần này. Từ, ‘Ông
chủ.’” Đưa vào, ngân hàng, và xem nó trả lại như thế nào. Vâng.
Vâng. Vâng, thưa quý vị. Chắc chắnnó sẽ bị trả lại. Chắc chắn.

276 Nếu không có điều gì khác biệt, tại sao Phao-lô đã ra mạng
lệnh cho những người tin theo Đấng Christ, ngợi khen Đức Chúa
Trời và có thật nhiều niềm vui, và có những điều vĩ đại đi lên
trên đó, tại sao ông bảo họ, “Anh em phải trở lại và chịu phép
báp-têm, lần nữa, trong Danh Chúa Jêsus Christ”? Thấy không?
Nhận lấy Lời, nói, cứ ở lại với Nó. Đừng nói điều gì khác. Chỉ nói
những gì Nó nói. Hiểu không? Đó là những gì bởi đó chúng ta sẽ
bị phán xét.

277 Bây giờ hãy xem. Đó là những gì họ đã làm. Thay vì sự Sanh
ramới, họ có sự tham gia. Thay vì nói Lời, họ có tín điều. Hãy chỉ
cho tôi thấy trong Kinh Thánh chỗ họ từng nói “ChàoMa-ri.” Hãy
chỉ cho tôi thấy trong Kinh Thánh nơi nào anh em Tin Lành đã
từng trích dẫn Tín điều các Sứ đồ. Nói cho tôi Tín điều các Sứ đồ
là gì, trong Kinh Thánh, “Sự thông công của những vị thánh.” Họ
đã chống lại nó. Hãy nói cho tôi trong Kinh Thánh nơi nào họ đã
từng làm phép báp-tem nhơn danh “Cha, Con, và Thánh Linh.”
Nó không có ở đó. Vậymà anh em làm. Hả?
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278 Bây giờ, bây giờ, thay vì sự thông công và tình huynh đệ giữa
vòng các anh em, họ đưa ra một phẩm trật, giáo hoàng. Và anh
em có một giám mục, bảo cho anh em những gì anh em có thể
làm và những gì anh em không thể làm. Và anh em Ngũ Tuần
có một trưởng lão địa hạt bảo cho anh em ai anh em có thể có.
NhưngHội thánh có Đấng Christ. Hiểu không?
279 Đó là nơi anh em đến. Hiểu không? Họ đưa ra cho anh em
những giáo điều và những việc do con người tạo nên, thay vì, bỏ
Nó đi. Sâu lột vỏ đó đã làm gì? Lấy Nó ra ngay khỏi Cây, và đưa
cho anh em điều này. “Tôi sẽ lấy điều đó ra khỏi Cây, và tôi sẽ
cho anh điều này, thay vào. Tôi sẽ lấy Điều đó đi, và cho anh điều
nầy.” Thấy anh em đi đến đâu không?

Anh em nói, “Ồ, Anh Branham!”
280 Mọi người ở đâu, mọi giáo hội Kháng Cách, đã đến từ đâu?
Công giáo. Đó là những gì Khải huyền 13, hay Khải huyền 17,
đã nói nó sẽ làm. Nói, “Nó là dâm phụ, và nó là mẹ của các gái
điếm,” giống như nhau. Vì thế không…Cái nồi không thể gọi cái
ấmmàu đen, anh em biết đấy, vậy đừng. Điều đó chỉ…Đừng làm
nó. Vì thế, điều đó, điều đó đúng.
281 Tình huynh đệ; lấy đi tình huynh đệ. Khi mà, chúng ta nên
là những người anh em, với nhau. Thì nó lại chia rẽ chúng ta và
làm cho chúng ta khác nhau. Được rồi.
282 Bây giờ hãy xem. Đây là một điều tốt. Tôi sẽ lấy điều này, và
rồi tôi sẽ dừng lại, trên những điều khác. Hãy xem.
283 Kinh Thánh bảo cho chúng ta, khi chúng ta làm điều sai,
chúng ta nên thanh tẩy linh hồn mình bằng Đức Thánh Linh.
Hãy hạ mình, hãy để cho Đức Thánh Linh khải thị cho chúng ta
rằng những gì anh em đang làm sai, và hãy ở lại đó trước Ngài
cho đến khi anh emchết đi, thanh tẩy linh hồn chúng ta.
284 Bây giờ, họ quay lại, và cho anh em một ngục luyện tội. Sau
khi anh em chết, thì linh mục làm được nhiều tiền, cầu nguyện
cho anh em ra khỏi ngục luyện tội. Ồ, thật là vô nghĩa! Đó là
những gì sâu lột vỏ đã làm. Chắc chắn. “Cầu nguyện cho anh ra
khỏi ngục luyện tội. Tốn kém rất nhiều trămđô-la để làm cho linh
hồn này được cầu nguyện ra khỏi ngục luyện tội.” Tôi muốn anh
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em tìm ra “ngục luyện tội” trongKinh Thánh, bất kỳ điều gì giống
như thế. Không có một việc như thế trong Kinh Thánh. Không,
thưa quý vị. Nhưng họ đưa ra một ngục luyện tội, đấy, họ, sau
khi anh chị em chết. Ồ, vâng, tôi biết.

285 Họ—họ—họ nói, “Chắc chắn!” Anh chị em nghe họ nói, “Ồ,
Thánh Boniface nói như vậy như vậy.” Tôi không quan tâm
những gì Thánh Boniface đã nói. “Ồ, ông A hay B gì đó chẳng
đã nói bà ấy, đã cầu nguyện cho người chồng của bà, nữ tu vĩ
đại đó, Thánh A hay B gì đó?” Tôi không quan tâm những gì bà
ta đã làm.

286 Đó là lời không có thẩm quyền. Nó chống lại những sứ đồ đã
có nhận thẩm quyền. Đức Chúa Trời ban cho những sứ đồ đó, để
thiết lập Hội thánh trong trật tự, và Nó đã được xây dựng trên
sự Dạy dỗ của những sứ đồ, không phải trên Thánh Boniface hay
thánh nào đó. Nó trái nghịch với Lời. Tôi không quan tâm những
gì Thánh Boniface đã nói, và những vị thánh khác nói, những vị
thánh khác, và Thánh Susie, và Thánh Maria, tất cả họ nói. Nó
vô nghĩa. Nó không hơn gì lời nói dối nào khác. Nếu nó nghịch
lại Lời Đức Chúa Trời, nó là lời nói dối. Tôi không tin vào những
lời không có thẩm quyền.

287 Đó là lý do tôi không tin vào những tín điều Kháng Cách này
và các thứ. Nó là Công giáo đến—đến tận cốt lõi. Nó là những giáo
điều. Làm thế nào anh em có thể gọi là những người Công giáo,
và làm trò cười họmang những giáo điều, khi anh em có đầy dẫy
nó, chính anh em? Không có thật nhiều ở đây, nhưng điều này ở
trên băng ghi âm, anh em hiểu, đấy, đi khắp thế giới. Để ý. Làm
thế nào anh em có thể gọi họ sai trật, khi anh em lấy những tín
điều do con người làm ra mà nghịch lại Kinh Thánh, giáo điều,
cũng giống như họ đã làm? Tại sao? Anh em ở trong tổ chức mà
đó là con gái của đại dâm phụ ấy. Dâm phụ là gì? Người đàn bà
nào đó sống không đúng với chồng mình. Tuyên bố là hội thánh
Đấng Christ, mà lại đưa ra tín lý sai lạc, thứ của riêngmình, thay
vì nhận lấy Lời Thánh của Đức Chúa Trời.

288 Cũng giống như Ê-va đã làm, đã lắng nghe—nghema quỷ, và
gây ra tất cả sự chết chóc và buồn phiền mà từng giáng vào trái
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đất. Đến thông qua Ê-va, vì nàng đã phạm tội tà dâm thuộc linh
chống lại Đức Chúa Trời, bởi không tin Lời Ngài.

289 Và đó là chính xác những gì các giáo hội đang làm ngày hôm
nay, phạm tội tà dâm thuộc linh chống lại Lời Đức Chúa Trời. Và
thậm chí họ sẽ không chịu tiếp anh em trong nhà thờ nếu anh
em không đồng ý với tín lý của họ.

290 Ồ, họ ký những bức thư cho tôi, “Nếu ông chịu tin vào điều
này, và nếu ông chịu nói điều này là đúng, và ông sẽ…”

291 Tôi bảo, “Tôi sẽ không đến đâu.” Không, thưa quý vị. Tôi sẽ
rao giảng chỉ những gì mà Kinh Thánh này nói, hay không gì cả.
Hiểu không? Đúng vậy.

292 Hãy ở lại trên Lời đó. Đó là những gì mà chúng ta phải làm,
thưa anh em. Hãy ở tại đó. Bây giờ chúng ta đang đi vào những
ngày sau rốt, và chúng ta biết điều đó. Thì giờ là đây.

293 Thật chúng ta có thể nói! Ồ, họ nói điều này, điều đó, và điều
nọ. Nhưng bất kỳ điều gì mà không có thẩm quyền, thì đừng tin.
Tôi không quan tâmai nói điều đó, nếu bất cứ người nào.

Ởđây,một chị đã đến với tôi, cách đây không lâu. Vànói…

294 Một—một nhómngười nào đó, cácmục sư truyền đạo,mà tôi
đã giảng về phép báp-têm trong Danh của Chúa Jêsus Christ, nơi
có khoảng hơn ba trăm, mục sư truyền đạo…Nhiều người đang
ngồi tại đây đã có mặt tại buổi nhóm ấy, nơi mà cả hội đồng của
Hội Mục sư Truyền đạo Chicago đã gặp tôi. Chúa đã ban cho tôi
một khải tượng, bảo cho tôi nơi họ ở và những gì sẽ xảy ra. Và tôi
đã quay lại ngay trên đó, và bảo họ. Chúng ta có cuốn băng ở đây
nếu anh em muốn nghe điều đó. Hiểu không? Và tôi…Tất cả các
giámmục, và các tiến sĩ, và các hồng y, và tất cả họ, ngồi tại đó.

295 Tôi nói, “Có người nào trong các ông mà có thể định tội điều
đó, hãy lấy Kinh Thánh của các ông và đến đây.” Tôi nói, “Các ông
quá yên lặng về điều gì vậy?” Và chẳng có ai nói gì. Và tại sao?
Thấy đó, họ sợ hãi Lời đó. Tôi nói, “Thế thì, nếu các ông không
thể, tại sao các ông lại chỉ trích tôi? Cứ giữ sự hòa bình của các
ông. Hãy đi ra, làm điều gì đó. Và nếu các ông không thể có cơ sở
điều đó với Lời, thế thì hãy giữ im lặng.”
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296 Vậy, sau đó, cũng nhóm người ấy đã gởi xuống một quý bà,
nói, “Anh Branham, nếu Thiên sứ của Chúa đã bảo anh như vậy.”
Anh em biết đấy, Thiên sứ của Chúa, bức hình của Ngài—của
Ngài ở đó, anh em thấy. “Nếu Thiên sứ của Chúa bảo cho anh
Điều đó, ồ, chúng tôi tin Nó.”
297 Tôi bảo, “Bất cứ ai, một nhóm mục sư truyền đạo mà hẳn
là yếu đuối, ‘Nếu Thiên sứ của Chúa đã nói.’ Nếu Thiên sứ đó
nói điều gì đó nghịch lại Lời này, đó sẽ không phải là Thiên sứ
của Chúa.”
298 Thiên sứ của Chúa sẽ chứng thực Lời. Đó là chính xác những
gì Ngài luôn làm qua mọi thời đại. Ngài vẫn làm giống như vậy.
Ngài ở lại với Lời. Và bất kỳmục sư truyền đạo nào được xức dầu
bằng Đức Thánh Linh sẽ ở lại bởi cùng Lời ấy, vì Kinh Thánh nói
rằng cả Kinh Thánh đã được viết bởi Đức Thánh Linh.
299 Và làm sao anh em có thể có Đức Thánh Linh mà lại chối bỏ
những gì Kinh Thánh nói? Chính linh ở trong anh em, làm chứng
rằng nó không đúng. Hiểu không? Sâu lột vỏ đã đang ăn, chỉ thế
thôi, ừ-m, ăn đứt những điều chân thật của Đức Chúa Trời. Vâng,
thưa quý vị. Lời không thẩm quyền nghịch lại sự Dạy dỗ các sứ
đồ. Ồ, chao ôi!
300 Đây là sự Dạy dỗ sứ đồ. Đây là Kinh Thánh. Đây là Đức Thánh
Linh. Mọi Lời trong Nó đều đúng. Anh em cứ tin và tiếp nhậnNó,
và đừng xemnhẹ nó,mà hãy xemmọi Lời hứa được ứng nghiệm,
sự bày tỏ củaĐức Chúa Trời hiện diện ngay bây giờ.
301 Nếu Ngài đã không giống Đức Chúa Trời bây giờ như khi
Ngài đã ở cùng dân Y-sơ-ra-ên băng ngang qua Biển Đỏ, thì Ngài
sẽ không là Đức Chúa Trời. Ngài không là cùng Đức Chúa Trời
đã giáng xuống vào lễ Ngũ tuần như Ngài có mặt ngay tại đây,
hôm nay, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời không hề thay
đổi. Thế thì, không có sự sống lại nào, nếu Ngài không phải, nếu
Ngài…Ồ, ích lợi gì Đức Chúa Trời thuộc về lịch sử với anh em,
nếu Ngài không là Đức Chúa Trời không hề thay đổi hôm nay?
Thấy không? Có gì tốt để gởi đi những thầy giảng đến những viện
thần học, và ấp họ ra giống như những con gà trong lò ấp, và đi
loanh quanh giống như thế, nếu không có một người như Đức
Chúa Trời?
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302 Anh em đang làm gì, bớt đi Lời Đức Chúa Trời? Thẩm quyền
của anh em ở đâu? Anh em bảo, “Giáo hội.” Giáo hội, có chín
trăm sáu mươi chín các tổ chức khác nhau của họ. Tổ chức nào
trong đó đúng? Không ai biết điều gì để làm. Anh em bị lúng
túng. Đúng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không đoán xét dân sự
bởi giáo hội.

303 Ngài sẽ đoán xét họ bởi Đấng Christ, và Đấng Christ là Lời.
Kinh Thánh nói, “Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa
Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở nên xác thịt, và ở giữa
chúng ta.” Ngài phán xét hội thánh và dân sự bằng Lời, đúng thế,
Lời hằng sống, đã sống lại.

304 Thế thì nếu Lời hằng sống, đã sống lại đó nói bất kỳ điều gì
nghịch lại Lời nầy ở đây, thế thì đó không phải là lời sống lại, đã
sống lại. Bởi vì, Đây, Nó sẽ làm chứng về Lẽ thật này. Ngài không
thể nói điều gì đó ở đây, và điều gì đó khác ở đây.

305 Tôi có thể nói điều gì đó ở đây, và điều gì khác ở đó, bởi vì tôi
là con người. Anh em có thể cũng thế. Anh em có thể có thêm tri
thức và sự hiểu biết.

306 Nhưng, Đức Chúa Trời thì không; Ngài là vô hạn. Hiểu
không? Ngài có…Quyết định đầu tiên, điều trước tiên của Ngài
mà Ngài nói, phải đứng vững Đời đời. Nó không thay đổi. Ngài
không thể nói thế nầy ở đây, và điều gì đó ở đây. Ngài phải nói
giống nhaumọi lúc, để là Đức Chúa Trời.

307 Vậy nếu Thánh Linh ở trên anh em, là thuộc về Đức Chúa
Trời, nó sẽ làm chứng Lời này là Lẽ thật, mọi Lời của Nó. Và Nó
thì hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đó
là những gì Kinh Thánhnói. Vâng, thưa quý vị. Được rồi.

Bây giờ, chúng ta hãy vội lên và đi đến giai đoạn kế tiếp của
con bọ nhỏ này.

308 Thoạt tiên, nó là sâu róm. Nó đã ăn cái gì khỏi Cây Đức Chúa
Trời? [Người nào đó nói, “Bông trái.”—Bt.] Bông trái.

309 Giai đoạn kế tiếp nó đi vào; nó chết trong giai đoạn đó, và
đến vào giai đoạn khác. Bây giờ nó làm gì? Nó đến trong thời đại
nàynhư châu chấu.Nó ănhết lá. Đó là thói quen của châu chấu.
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310 Bây giờ, điều kế tiếp nó đã làm là gì? Nó quay trở lại trong
giai đoạn khác, như sâu lột vỏ, và nó đi vào trong vỏ cây.

311 Bây giờ, ở đây nó đến như một châu chấu-…như một sâu
bướm, giai đoạn thứ tư của nó, bây giờ như một sâu bướm. Sâu
bướm là gì? Nó là vật hút; hút Sự Sống, Thánh Linh, Sự Sống.
Đó là những gì nó làm, đi xuống ngay, giữa lớp lõi cây, và hút.
Sâu bướm, nó đây nầy. Chúng ta sẽ gọi nó là gì? Giáo phái. Đó là
cái tên đích đáng của kẻ đó. Tại sao? Hắn là kẻ hủy diệt; hút đi
Sự Sống.

312 Mỗi lần Đức Chúa Trời ban đến một hành động giữa vòng
dân sự của Ngài, mỗi lần, và họ đều lập thành hệ phái, họ chết
ngay tại đó. Tôi muốn người nào đómà biết lịch sử hội thánh, để
có thể định tội điều đó. Hãy chỉ cho tôi thấy một lần một tổ chức
đã từng lập tổ chức, mà nó không chết ngay tại đó. Sâu lột vỏ
nắm lấy nó, lấy đi tôn giáo của nó. Và rồi kẻ hút đến và lấy đi…
đã hút lấy Sự Sống ngay ra khỏi Cây.

313 Loại Sự Sống gì ở trong Nó? Đức Thánh Linh. Nó có thể làm
gì? Nó không thể giữ Đức Thánh Linh ở đó mà vẫn có những
giáo điều. Đức Thánh Linh không chịu đựng điều đó. Vậy nó lấy
Thánh, Sự Sống ra khỏi Cây, và ban cho một giáo điều, tạo nên
một giáo phái. “Chúng tôi không quan tâm Điều Này nói gì. Giáo
phái của chúng tôi nói thế này.” Thế đấy. Hãy nhớ, sau khi nó vào
lập giáo phái, nó luôn luôn chết, và không bao giờ sống lại.

314 Tổ chức đầu tiên là Công giáo; nó đã chết ngay lập tức. Dĩ
nhiên, ban đầu, nó đã làmột giáo điều.

315 Từ đó xuất hiện cuộc cải cách đầu tiên, là Luther, đã được tổ
chức và chết.

Kế tiếp đếnWesley; lập tổ chức, chết.

Kế tiếp đếnNgũ Tuần; lập tổ chức và chết.

316 Trưởng Lão, Lutheran, tất cả những hệ phái khác này, và—
và Na-xa-ren, Hành hương Thánh, và tất cả những tổ chức này
theo sau giống như thế, mọi hệ phái đã chết. Hãy nhìn họ. Tại
sao? Họ tổ chức, và điều đó giết chết họ. Họ làm gì? Họ nhận lấy
những giáo điều này.
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317 Anh em phái Na-xa-ren, một giáo hội kế tiếp, tuyệt vời với
sự—sự xuất hiện của Ngũ Tuần. Đó là gì? Anh em tin vào sự
thánh hóa, nhưng khi nó giáng xuống với các ân tứ của Thánh
Linh, nói tiếng lạ và những quyền phép vĩ đại củaĐức Chúa Trời,
anh em gọi Nó là “các quỷ,” và anh em chết ở đó. Đúng vậy. Nó
đang ở đâu hôm nay? Chết rồi. Ồ, nó có thêm những thành viên,
nhưng nó ở đâu? Nó làmột xác chết.

318 Tôi đã thấy nó, đêmnọ, đúng thế, toàn bộ sự việc. Mục sư của
họ, đang nằmở trên, đang hôn xác chết, làm tình với nó. Nói, “Họ
không còn thì giờ nữa, dù thế nào đi nữa. Chỉ thế nầy thôi.” Vì
thế, tôi sẽ đưa nó đến với anh em, ngày nào đó, trên băng ghi
âm. Hiểu không? Được rồi.

319 Đức Chúa Trời đã trồng Cây của Ngài, để sanh ra trái thuộc
linh, các trái của Thánh Linh. Đúng thế không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Nhưng con người đã làm gì? Con người luôn luôn
cố gắng tạo Nó thànhmột dạng nhân tạo. Anh ta đã làm, lùi lại ở
đó; bây giờ cũng thế. Bây giờ, đây, chúng ta hãy đi thật nhanh lên
nào, và nhanh lên. Con người đã luôn luôn cố gắng lấy Hội thánh
thuộc linh và làm thànhmột hình thức nhân tạo.

320 Luther đã có một Hội thánh thuộc linh. Chuyện gì đã xảy ra?
Ngay khi Luthermất, họ đã tạo nênmột hình thức, nhân tạo.

321 Wesley đã làm gì? John Wesley, một vĩ nhân của Đức Chúa
Trời! Ai nói JohnWesley không phải là người củaĐức Chúa Trời?
Ông đã làm gì? Ngay khi ông và John và Charles chết, họ đã tổ
chức nó. Khi làm thế, nó chết. Chính xác.

322 Quamọi thời đại, mọi lúc, trênmỗi người cũng giống vậy. Họ
khoác lên bềngoài giả tạo, những công việc thiện lành, hội chúng
lớn nhất, những con người thông minh nhất. “Những người có
tiếng tăm của thành phốmuốn gia nhập với chúng ta.”

323 Đó cũng chính xác là những gì đang xảy ra với anh em nhóm
Ngũ Tuần. Hoàn toàn chính xác. Anh—anh em hạ xuống những
rào chắn. Anh em cách xa khỏi Thánh Linh. Anh em muốn có
những tòa nhà lớn, và trang trí lộng lẫy, và mọi thứ giống như
thế, và anh em có những mục sư truyền đạo được trọng vọng.
Anh em đã làm gì? Các mẹ của anh em đã gởi những người con
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trai đi đến một số những viện thần học nầy ngoài đây, để trở
thành các mục sư. Họ đã đi dạy dỗ những gì? Thần học và tất
cả những thứ con người tạo nên. Và nó đang ở đâu hôm nay? Họ
trở lại, một nhómnhững Ricky và Elvis. Điều đó hoàn toàn chính
xác. Ngày nay anh em có cái gì? Một nhóm người hào nhoáng,
“Bề ngoài tin kính.”
324 Kinh Thánh nói, “Trong những ngày sau rốt họ có bề ngoài
tin kính, nhưng sẽ chối bỏ Quyền phép đó, Sự Sống đó.” Tại sao?
Sâu bướm hút Nó ra. Đúng. Tổ chức lấy Nó đi. Ti-mô-thê Nhất
chương 3, Phao-lô đã nói, “Hãy biết điều nầy, trong ngày sau rốt,
sẽ có những thời kỳ khó khăn. Người ta đều ích kỷ, lên mình
kiêu ngạo, khoe khoang, xấc xược, không vâng lời, vô ơn, không
thánhkhiết, không có tình cảm tựnhiên, không tiết độ, thùngười
lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, bề ngoài giữ sự tin
kính, nhưng chối bỏ Quyền phép của sự tin kính đó.” Sâu bướm
hút nó ra. Sâu lột vỏ nhập vào nó, cách đây thời gian dài. Chúng
ta sẽ mang anh em đến Cây bị hạ xuống đó, toàn bộ, chỉ trong
một chút, ý Chúa.
325 “Chỗ rộng lớn nhất.” Ồ, chắc chắn. “Ồ, anh em biết, giáo
hội của chúng tôi đã tích lũy được thật nhiều năm ngoái.” Ồ,
chắc chắn.
326 Công giáo đánh bại anh em bằng một triệu dặm. Chắc chắn
rồi. Nó thậm chí đã có quá nhiều ở nước Nga cho đến lúc nó tuôn
ra hết và đặt, thiết lập chủ nghĩa cộng sản. Họ đã làm điều giống
vậy ở Mexico. Và họ có thể làm khắp thế giới, chỗ nó có mặt.
Đúng vậy.
327 Anh em đừng bao giờ sợ chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng
sản là một hoạt động vô thần. Nhưng anh em nghe một vài thầy
giảng, đứng trên bục giảng, lên án, “Chủ nghĩa cộng sản! Chủ
nghĩa cộng sản!” Tôi cũng không tin vào nó. Nhưng không…
Và lại bảo hội thánh của họ, “Ồ, hết thảy chúng ta sắp bị nuốt
chửng. Cả thế giới sắp trở thànhngười cộng sản.” Điều đó là hoàn
toàn nghịch lại Lời Đức Chúa Trời. Không có chỗ nào trong Kinh
Thánh nói rằng điều đó sẽ diễn ra cách ấy.
328 Nhưng Kinh Thánh nói rằng Công giáo Rô-ma, giáo hội Công
giáo, sẽ nuốt chửng thế giới. Hãy lấyĐa-ni-ên và tìm thấy. Cái đầu
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bằng vàng, Vua Nê-bu-cát-nết-sa, vương quốc Ba-by-lôn; Mê-đi
và Ba-tư thừa kế ông; Đế chế Hy Lạp theo sau đó; và Rô-ma đã đi
đến kết thúc. Mười ngón chân chúng hoạt động trongmọi vương
quốc dưới đất. Anh em không…

329 Cómột bứcmàn sắt. Cómột bứcmàn tre. Cómột bứcmàn sắc
tía. Thưa anh em, anh em, anh em đừng sợ cái nào trong chúng
cả, nhưng hãy quan sát bứcmàn sắc tía đó.

330 Nó đang ngồi ngay tại đây trên ngai, ngày nay, trong quốc
gia này. Hãy nhớ, giống như A-háp đã làm, và Giê-sa-bên ở sau
lưng ông. Đó là…Kinh Thánh gọi giáo hội Công giáo là “Giê-sa-
bên; dâm phụ.” Và A-háp không phải là người xấu. Tôi không
nói rằng Ông Kennedy không phải là người tốt. Tôi không biết gì
về ông ấy. Ông là con người. Đó là tất cả mà tôi biết. Ông là Tổng
thống. Tôi tin ông sẽ làm một vị Tổng thống tốt. Không phải là
ông; mà chính là hệ thống sau lưng ông. Hãy đợi cho đến lúc nó
bò vào trong nội các, và mọi nơi mà nó có thể, rồi xem những gì
sẽ xảy ra. Hãy nhìn những gì nó đã làm ở những quốc gia khác.
Hãy nhìn những gì nó đã luôn luôn làm.

331 Và Kinh Thánh há chẳng nói, trong Khải huyền 13? Quốc gia
này là sốmười ba. Nó cómười ba vạch trên lá cờ vàmười ba ngôi
sao trên lá cờ. Mười ba vạch trên lá cờ. Mười ba, mọi thứ trong
đó đềumười ba; mười ba thuộc địa, mười bamọi thứ. Và điều đó
được tìm thấy trong Khải huyền chương 13.

332 Và Kinh Thánh đã nói, rằng, “Nó xuất hiện giống như một
chiên con nhỏ,” tự do tôn giáo; “hai chiếc sừng nhỏ,” dân sự và
giáo sĩ. Và sau một thời gian, họ hợp nhất lại, “Và nó nói giống
như con rồng, và làm mọi điều mà con rồng đã làm trước nó.”
Và Kinh Thánh nói, “Họ đã tạo nênmột hình tượng với con thú,”
sự liên hiệp của giáo hội, chỉ là những gì họ có ngay bây giờ, tại
đây ở Thành phố New York. Và ở đó có nhà xác to lớn ở trên đó!
Và hết thảy anh em Giám Lý, Báp-tít, và Ngũ Tuần, và mọi người
trong anh em, tiết kiệm…những người trong giáo hội thống nhất
thế giới ở ngoài đây, đang cố gắng làm như thế, và bán quyền
thừa kế của mình, để gia nhập với đám Ba-by-lôn đó. Vấn đề gì
với anh em vậy? Chắc chắn. Bán những quyền trưởng nam của
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anh em, giống như Ê-sau đã làm, vì một bát súp. Đó là tất cả anh
em sẽ nhận được. Chỉ thế thôi.
333 “Hình thành hình tượng con thú.” Chính xác. Anh em đừng
sợ chủ nghĩa cộng sản. Anh emnên sợ đạo Công giáo. “Ồ,” họ nói,
“nó sẽ đến trong những người nịnh hót, như là một chiên con.
Nhưng,” nói, “hãy quan sát nó.” Đằng sau nó, nó là chó sói. Nó là
kẻ lẻn vào. Anh em hãy xem chừng nó. Vâng, thưa quí vị. Bởi vì,
nó nghịch lại Lời. Những gì Lời nói phải ứng nghiệm.
334 Chủ nghĩa cộng sản chẳng làm được điều gì nhưng chỉ đang
diễn ngay trong đôi bàn tay của Đức Chúa Trời. Điều đó chính
xác. Và tại sao họ phải làmđiều đó? Đức Chúa Trời phải cho phép
chủ nghĩa cộng sản, để nó sẽ làm những điều nầy, Lời Ngài, ứng
nghiệm. Chắc chắn. Đó là…Anh em có nhận ra điều đó không?
Anh em có bao giờ nghĩ về điều đó không? Đức Chúa Trời phải
làm cho Lời Ngài ứng nghiệm.
335 Hãy xem. Chỗ mà có bốn trăm vị tiên tri đứng đó, trước, A-
háp và Giô-sa-phát, ngày nọ. Giô-sa-phát, một người công nghĩa.
Ông nói, “Nhưng, trước khi chúng ta đi lên Ra-mốt Ghi-lê-át,” nói,
“chúng ta có nên cầu vấn Chúa không?”
336 A-háp bảo, “Vâng. Chắc chắn rồi.” Hiểu không? Anh em biết,
Giê-sa-bên ở sau lưng tất cả điều đó. Ông nói, “Chúng ta sẽ—
chúng ta sẽ…Ta có bốn trăm tiên tri ở đây. Chúng ta sẽ mang
họ lên.”
337 Tất cả nhữngngười tốt đẹp.Mang họ lên. Tất cả họ đã nói tiên
tri, bảo, “Hãy đi lên. Chúa ở cùng vua.”
338 Điều ấy nghe có vẻ không đúng, với con người tin kính nầy.
Nhà vua Y-sơ-ra-ên, hay vua của Y-sơ-ra-ên đi lên đó…Nó có vẻ
không đúng lắmvới ông. Ônghỏi, “Há chẳng có ai khác sao?”
339 “Bốn trăm thầy giảng, rồi đồng một giọng, nói, ‘Hãy đi lên.
Chúa đã phán với chúng tôi và bảo, “Hãy đi lên.”’”

Vua hỏi, “Nhưng chắc cómột người nữa ởnơi nào đó.”
340 Vua ấy đáp, “Tôi có một người, nhưng tôi ghét lão ta.” Chắc
chắn, chắc chắn rồi. Đúng thế. Nói, “Lão ta luôn luôn chửi bới tôi.
Lão luôn nói những điều xấu chống lại tôi.” Làm thế nào người
có thể làmđiều gì khác, khi Lời Đức ChúaTrời nghịch lại ông?
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341 Vậy họ được sai đi và đón Mi-chê. Mi-chê bảo, “Cứ đi lên.
Vâng. Đúng thế. Nhưng ta thấy Y-sơ-ra-ên tản lạc, giống như
chiên không có người chăn.”
342 Lúc ấy ông ấy đi ra, ồ, thầy giảng lớn đó, giám mục đó, đã
bước qua, và vả vàomiệng người. Bảo, “Thần của Đức Chúa Trời
đi đâu khi Nó đã ra khỏi ta?”
343 Rồi ông đáp, “Thật sự đã không ở trong ông, ngay từ đầu.”
Vậy nên—vậy nên ông nói, “Ông sẽ thấy, một trong những ngày
này.” Người nói—người nói—người nói…
344 A-háp bảo, “Hãy bỏ tù người nầy. Lấy bánh khổ nạn và—và
nước khổ nạn mà nuôi nó.” Nói, “Khi ta trở về bình an, ta sẽ xử
lý người nầy.”
345 Ông đáp, “Nếu vua trở về bình an, thì Lời của Đức Chúa Trời
đã không cậy tôi phán.” Tại sao? Tại sao? Ông đã sống đúng với
Lời, sống đúng với Lời.
346 Bất cứ lời tiên tri nào không ở lại đúng với Lời đó…Điều đó
chính xác. Đó là lý do ngày hôm nay tôi nói; cho dù nó trông
tốt đẹp thế nào đi nữa, bao nhiêu thầy giảng nói thế nầy, thế nọ,
hay thế kia, “Chủ nghĩa cộng sản sẽ chiếm lấy thế giới và quăng
nó xuống.” Anh em đừng bao giờ cố gắng tranh chiến với chủ
nghĩa cộng sản. Hãy chiến đấu chống đạo Công giáo. Vì, đó là
CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Là Chúa đã phán đạo Công giáo sẽ cai trị,
không phải chủ nghĩa cộng sản. Nó chỉ là bù nhìn.
347 Nhưng, anh em thấy, người phải làm điều đó. Chúa đã bảo
Mi-chê, “Ta phải sai A-háp ra ngoài đó. Bảo những thầy giảng nói
điều đó, sai A-háp ra ngoài đó, để làm cho những lời của Ê-li ứng
nghiệm.”
348 Đức Chúa Trời phải để cho chủ nghĩa cộng sản dấy lên. Họ
làm gì? Họ điều hành tất cả các nhà xác nầy ở đây lại với nhau,
và làmmột sự liên hiệp của các giáo hội, để kết hợp lại, tạo thành
hình tượng con thú, đúng những gì mà Lời Ngài đã nói sẽ xảy ra.
Anh em đừng lo về điều đó. Anh em quan sát điều đang thành
hình dưới nó. Đúng thế. Ừm!
349 Tôi…đoán tôi đang làm anh em mệt nhoài, nhưng…[Hội
chúng nói, “Không.”—Bt.] Nhưng điều đó đúng. Tôi không biết
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khi nào tôi có thể giảng cho anh em lần nữa. Có thể tôi không
bao giờ. Chúng ta không biết. Chúng ta có thể không bao giờ gặp
lại, nhưng tôimuốn anh embiết những gì là Lẽ thật.

350 Hãy xem Lời này. Nó là Lẽ thật; không phải tôi. Lời Này, Đây
là Nó. Nếu lời tôi nghịch lại Đây, thì anh em đừng tin tôi. Anh em
tin Điều đó. Rồi, nếu anh em nói, “Ồ, tôi có Điều đó, và anh em
đang giảng nghịch lại Nó,” thế thì anh em có bổn phận đến với
tôi. Đúng. Bổn phận của anh em là đến với tôi. Hiểu không? Cứ
đến, và chúng ta hãy xem Lời là gì, nào.

351 Bây giờ, bởi vậy, chúng ta thấy rằng ấy là…chính là chủ nghĩa
cộng sản họp lại cùng nhau. Chúa phán, “Gog và Magog, ở đó, sẽ
họp lại với nhau,” chắc chắn, “để tiến hành trận đánh.” Điều đó
đúng hoàn toàn, bởi vì nó sẽ mang những lực lượng này lại với
nhau. Nó phải đến. Kinh Thánh nói nó sẽ vậy.

Đức Chúa Trời đã trồng Cây này, để sanh ra trái thuộc linh
của Ngài.

352 Và con người luôn luôn cố tạo nên nó một dạng nhân tạo,
“Có bề ngoài tin kính.” Những tòa nhà lớn nhất trong thành phố,
chắc chắn, hàng triệu đô-la! Ồ, chao ôi! Và người ta giảng Chúa
Jêsus sắp tái lâm, và chi sáu đến tám triệu đô-la cho tòa nhà ở
nơi nào đó. Và, các giáo sĩ, tôi biết những giáo sĩ trên cánh đồng
truyền giáo, mà đang rao giảng Phúc Âm, không có giày mang,
ăn một tuần hai bữa. Anh em có thể thấy tại sao, thưa anh em,
chúng ta…Có vấn đề gì với dân sự? Tôi thực sự không tin họ tin
Ngài đang đến. Những lời của—của—của—của anh em nói…Ồ,
đời sống của—của anh em nói lớn hơn những lời của anh em.
Anh em…Hiểu không? Và Ngài thì…

353 Những nhà truyền giáo trẻ đó, họ đến buổi nhóm của tôi
giống như thế, không giày để mang; chiếc quần cũ quấn quanh
người, như thế ; sống ngoài đó với những con chấy, và trùng a-
míp, và rận, và tất cả các loại bệnh tật, và mọi thứ khác ngoài
đó; bàn tay bị ăn, và bị trùng a-míp ăn và mọi thứ khác. Đứng
đó, nói, “Anh có phải là Anh Branhamkhông?”

Tôi đáp, “Vâng.”
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Anh nói, “Ồ, ban phước cho anh! Tôi luôn luôn cầu nguyện
cho anh.”

354 Tôi nghĩ, “Ồ Đức Chúa Trời ôi, xin để người đó cầu nguyện
cho con. Vâng. Đó là người ấy. Đó là người ấy.”

355 “Tôi…Tôi—tôi—tôi đã đọc những bài báo của anh, Anh
Branham à. Anh chắc chắn đang nói Lẽ thật. Chúng tôi ở ngay
với anh.” Ồ, thưa anh em, đó là—đó là chàng trai ấy. Đó là anh
ấy; anh chàng tội nghiệp.

Nghe người nào đó nói, “Anh biết đó là ai không?”

“Ồ,” nói, “anh ta không thuộc về tổ chức của chúng tôi.”

“Vậy sao? Anh ấy là ai?”

“Ồ, anh ta không ở với chúng tôi.”

“Ồ, anh ta là ai?”

“Ồ, anh ta làmột—anh ta làmột người độc lập.”

“Ồ, vậy sao? Ừ-m. Ồ, anh ta làm gì?”

“Ồ, anh ta có công việc nhỏ ngoài đó. Anh—anh ta sẽ không
gia nhập với chúng ta.”

“Ồ, tôi muốn biết về anh ta.”

356 Anh embiết, khi tôi còn là cậu bé, đi tìm những quả táo trong
vườn táo, tôi luôn luôn tìm cây có tất cả những khúc ngắn ở dưới
nó, anh em biết đấy. Có những khúc ngắn thật tốt và cứng, đó là
nơi có những quả táo tốt.

Họ nói, “Ồ, anh ta chỉ làmột thánh giật gân.”

357 Anh em biết, anh em luôn luôn đặt hình nộm ở cây tốt. Ma
quỷ cũng làm giống như vậy, để làm anh em sợ ra khỏi Nó. Anh
em đừng lo. Hãy cứ đi sau hình nộm đó.

358 Tôi quan sátmột con chuột chũi ngày nọ, đang ăn những đậu
bơ tôi đang trồng. Mỗi lần tôi trồng một luống đậu bơ, con vật
nhỏ đó đi ra, ăn hết chúng. Tôi nghĩ, “Mình sẽ làm cho nó sợ đến
chết.” Vậy là tôi lấymộtmớ giấy. Và tôi thực sự làmột hoạ sĩ; anh
em nên xem tôi. Tôi vẽ những gì tôi nghĩ là một bức tranh đáng
sợ. Ồ, nó cũng đáng sợ, nếu tôi vẽ. Và tôi đặt nó vào trong cái túi,
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và đặt thêm vài hạt đậu bơ trong đó, và treo nó lên một cái cây.
Và khi gió thổi, nó sẽ rung giống như thế .
359 Anh em biết, con chuột chũi bé nhỏ từ trong hang bò ra. Và
nó chạy xuống xuyên qua đó, ăn những hạt đậu bơ, rồi nó chạy
lên ngay ngược lại cái túi này. Nó lùi lại. Nó nhìn vào đó, nhìn
lướt qua nó giống như thế . Và nó kêu, “phù,” nhảy vào nó, và, ồ,
cái túi vẫn đứng im. Nó nhìn lại vào cái túi một lần nữa, anh em
biết, và nhìn lướt hết cái túi, một lần nữa. Nó nhìn lui lại và thấy
những hạt đậu chạy xuống cái luống. Và chúng thật ngon, anh
em biết đấy. Vậy nó nhìn, cái hình nộm trong cách của nó. Vậy
nó đi đến, và cứ gần hơn một chút, như thế . [Anh Branham vỗ
nhẹ cái gì đó—Bt.] Thử nhát nó, và nó sẽ không cử động. Đừng
lo; nó không hoạt động. Đó là cách tất cả những hình nộm đều
vậy. Vì thế nó—vì thế nó chỉ…
360 Những gì nó đã làm, nó lấy cái chân bé nhỏ của mình và hất
vào cái túi đó, và kêu lên rột, rột. Nó nhảy lùi lại nhìn vào cái
túi, giống như thế. Nó lại hất cái túi lại lần nữa, rột, rột. Tất cả là
vậy, chỉ là tiếng rột rột. Giống như con cú vọ của người Ai-len, cứ
om sòm và dựng bộ lông lên, và chẳng phải là cú vọ, anh em biết
đấy. Vì vậy nó cứ hất vào cái túi giống như thế, và nó kêu rột rột
bốn hay năm lần như thế. Anh em biết nó đã làm gì không? Đi
vòng quanh ngay sau lưng cái túi và tiếp tục ăn đậu bơ của tôi.
Nó biết về vật đó còn rành, hơn là tôi biết nữa. Thấy không? Đó
là gì? Anh em thấy, nó không để cho hình nộm chận nó lại. Có
điều gì đó ngon lành đằng sau hình nộm.
361 Khi họ nói, “Ồ, họ là những thánh giật gân,” cứ đi vòng đằng
sau sự nhát sợ đó và cứ tiếp tục vào. Hiểu không? Cứ tiếp tục và
tin điều đó. Hiểu không? Có thể, cũng có một ít Đức Thánh Linh
ở đó, anh em thấy. Anh em không thể nói được. Hiểu không?
Được rồi.
362 Ồ, giáo phái đó-…chúng ta hãy nhìn con sâu bướm giáo phái
này làm việc. Hội thánh xác thịt; Hội thánh thuộc linh. Hãy xem
sâu bướm già này bây giờ, cách nó lập giáo phái. Nó đã ăn hết
vỏ cây rồi, và ăn hết các hoa trái của cây, và, ồ, thưa anh em, tất
cả hết rồi. Tất cả những ân tứ của Thánh Linh hết rồi; không
còn sự chữa lành Thiêng liêng, không còn nói tiếng lạ, không
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còn nói tiên tri, không gì cả, đừng tin vào—tin vào các tiên tri.
Họ không tin vào những điều này. Họ không biết. Mọi thứ, con
người làm ra! Mọi thứ họ có là do con người làm ra, nhân tạo.
Hiểu không? Được rồi. Hội thánh xác thịt, có một hội thánh xác
thịt. Đó là hội thánh được làm nên bởi con người. Hội thánh
thuộc linh…

363 Anh em biết, Kinh Thánh nói điều đó không? Vâng, thưa quý
vị. Hội thánh xác thịt; và Hội thánh thuộc linh. Và Kinh Thánh
nói, “Hãy đuổi ra người nữ nô lệ và con của nàng đi:” (A-ga) “vì
nàng sẽ không phải là người thừa kế với người nữ tự do và con
của nàng.” Hiểu không?

364 Vậy, hội thánh xác thịt, mà sẽ thừa kế (Điều gì?) các bó lúa, bó
lại thành đống, để bị đốt đi. “Và nàng sẽ không hưởng cơ nghiệp,
được thừa kế, với người nữ tự do.” Nếu người nữ nô lệ ở trong
vòng nô lệ với những con cái tổ chức của mình, nàng sẽ không
là người thừa kế với người nữ tự do, vì con cái của người nữ tự
do sẽ ở trong sự Cất lên. Và con cái của người nữ nô lệ sẽ chịu sự
Phán xét, đấy, bị đuổi ra. Đúng thế. Con cái thuộc linh được tự
do. Vâng, thưa quý vị.

365 Sâu bướm, những Ê-sau giáo phái. Bây giờ, Ê-sau. Đó là Ê-sau
và Gia-cốp, cả hai là anh em sinh đôi, cả hai họ đều là sùng đạo.
Ê-sau là con người xác thịt. Ông là một người tốt. Ông không nói,
ồ, bây giờ…Ông không đi ra và trộm cắp, say sưa, hay bất kỳ điều
gì ngoài đó. Ông là người tin kính. Nhưng ông nghĩ, “Ồ, hễ chừng
nàomình tin kính, có điều gì khác biệt đâu?”

366 Nhưng, Gia-cốp người em, ông đã không quan tâm ông phải
đạt được điều đó như thế nào, quyền trưởng nam đó là những
gì ông muốn. Cho dầu ông có được nó như thế nào đi nữa, thật
sự ông phải có được Nó! Nếu ông phải quỳ xuống tại bàn thờ,
và kêu khóc và gào thét, và chảy nước mũi. Xin lỗi. Hay là, anh
em biết, khóc sưng mắt lên. Tôi không muốn nói thế. Và vì vậy…
Xin lỗi. Vì vậy, sấp mình trước bàn thờ và kêu khóc cho đến khi
ông có được Nó, ồ, ông đã có được Nó. Hiểu không? Ông không
quan tâm ông phải có được Nó như thế nào, thật sự ông phải có
được Nó.
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367 Một số người trong họnói, “Tôi…AnhBranham, nhữngngười
ở dưới đó, kêu gào ở bàn thờ đó, và kêu khóc, và kêu khóc. Tôi
khôngmuốn cóNó cách ấy.”Ồ, quý vị sẽ không cóNóđược đâu.
368 Một người anh em cao niên da màu, đen sẫm, dưới miền
Nam, lần nọ, luôn luôn hạnh phúc. Và ông, ông chủ của anh hỏi,
“Điều gì—điều gì làm cho anh luôn luôn hạnh phúc như vậy,
anh bạn?”

Anh đáp, “Tôi có niềm tin làm cảmxúc trong lòng.”

Nói, “Chẳng có chuyện như vậy.”
369 Anh nói, “Ông đã phạm một sai lầm. ‘Theo như ông biết,
không có chuyện như vậy.’” Anh biết khác hẳn. Anh nói, “‘Theo
như ông biết.’ Ông nên nói nó theo cách đó.”

Một ngày kia, ông chủ nói, “Tôi muốn có một ít niềm tin cảm
xúc trong lòng đó.”

Anh hỏi, “Ôngmuốn có nó khi nào?”

Ông đáp, “Bây giờ.”

Anh nói, “Tốt, chúng ta hãy đi nhận lấy nó.”
370 Họ đi ra. Ông nói, “Đây là bục chứa cỏ khô. Nó tốt lắm.” Và
nói, “Vâng, vợ tôi không muốn nghe tôi, và bất kỳ điều gì ngoài
đây,” nói. Đó là cáchmà người tamuốn Nó, anh em biết đấy; trao
Nó cho họ, trên cái đĩa. Nói, “Chúng ta sẽ quỳ xuống đây.”

Người anh em lớn tuổi bảo, “Ông không nhận lấy nó ở
đây được.”
371 Ồ, thưa quý vị, ông đi đến chỗ chuồng ngựa. Ông nói, “Chúng
ta nhận lấy Nó ở đây chứ?”

Anh đáp, “Không.”

Ông nói, “Chúng ta sẽ đi đến lều chứa bắp.”

Anh đáp, “Không.”

Ông hỏi, “Anh có được Nó ở đâu?”
372 Anh nói, “Hãy theo tôi.” Anh kéo ống quần của anh lên, bước
vào trong chuồng heo, thật nhanhhết sức, nhúng trong bùn, bảo,
“Hãy đến ngay đây. Đây là nơi ông nhận đượcNó.”

Ông nói, “Tôi khôngmuốn đến đó đâu.”
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Anh nói, “Ông chủ, ông chưa muốn có Nó. Ông không muốn
có Nó.”
373 Anh em biết, Na-a-man cũng đã nghĩ điều đó. Na-a-man, Na-
a-mannói, “Bây giờ, tôimuốn tống khứbệnhphung của tôi.”
374 Ê-li bảo, “Ông đi xuống đó tới sông Giô-đanh đầy bùn, nơi nó
đổ hết nước vào Địa Trung Hải đó.” Và nói, “Nó thật nhiều bùn
nhưnó có thể. Hãy dầmmình xuống dưới đó bảy lần.”
375 “Ồ,” Na-a-man bảo, “ôi, chao ôi! Há chẳng có những dòng
nước tốt hơn, bao quanh Đa-mách và trên đó sao? Ồ, chúng thật
đẹp và trong trẻo trên đó.” Chao ôi, chúng ta thấy ở đây đêm nọ,
trên phim, ở đây, anh em biết đấy. Nói, “Ồ,” nói, “tại sao, tại sao,
chúng tôi không muốn đi xuống đó. Ta không thể đi xuống đó.
Và ngươi biết ta là ai không? Ta là đội trưởng cận vệ. Ta là đại
tướng của binh đoàn.”
376 “Ồ, nếu ông muốn tống khứ bệnh phung của mình, hãy đi
xuống nơi đó. Nhưng nếu ông muốn giữ nó, hãy đi lên đó. Ông
nói, ‘Ngâmmình.’”
377 Và tôi có thể nhìn thấy ông bước ra trong dòng nước đó. Anh
em có thể tưởng tượng được không? Ồ, nó làm tổn thương uy
tín của ông. Anh em biết, tôi có thể nhìn thấy ông, bước rón rén
giống như thế này; bịt mũi lại, anh em biết.
378 Đó là cách một số người cố gắng đến với Đấng Christ. “Tôi
muốn được chữa lành. Tôi muốn, anh em biết, lên Thiên đàng,
nhưng, ồ, chao ôi, chuyện gì xảy ra nếu những người còn lại của
họ nhìn xem tôi.” Ừ-m. Quý vị kẻ giả hình. Quý vị sẽ không bao
giờ nhận được Nó, dù sao đi nữa. Đúng thế. Hiểu không? Quý vị
sẽ không có được Nó, dù sao đi nữa. Đừng lo lắng. Quý vị chưa
muốn nhận Điều đó. Đúng thế. Quý vị không muốn đủ để nhận
Nó. Điều đó chính xác. Khi anh em sẵn sàng để nhận Nó, anh em
sẽ nhận được Nó, tốt lắm. Đức Chúa Trời sẽ ban Nó cho anh em
khi anh em sẵn sàng. Được rồi.
379 Bây giờ, tất cả, sâu bướm giáo phái, đã ăn hết mọi thứ. Để ý
mỗi côn trùng, mỗi con trong những côn trùng này, khi nó đang
làm việc trên Cây, nó tạo nên một con đường cho con khác theo
sau nó. Ồ, nó làmột gã tinh ranh. Vâng, thưa quý vị. Thấy không?
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Nó lấymất đi những bông trái, đấy, Thánh Linh, vì vậy (Điều gì?)
nó có thể lấy sự thông công đi, đấy, những chiếc lá.
380 Vậy bên kia đến và nó kiếm sống riêng chomình, tước những
chiếc lá đi. Tại sao nó đã làmđiều đó? Nó lấy đi những chiếc lá để
sẽ không còn sự mát mẻ và tươi mới nữa, để những người khác
có thể thấy được, để nó có thể đi vào trong vỏ cây.Hiểu không?
381 Nó đi vào trong vỏ cây, và len lỏi vào trong thớ, và lấy đi sự
Dạy dỗ, chính điềumà cung cấp Sự Sống ra khỏi họ, đấy.
382 Và rồi, ngay khi nó đã có những cái lỗ khoan vào trong đó
rồi, nó đã có, kẻ kế tiếp đến, đến theo sâu bướm già hút sự sống
đó, mà đã nhận lấy giáo phái, và hút hết cả và lập nó thành tổ
chức để anh em không thể nhận được Nó.
383 VàSựSốngđã làmgì?Đi ngay xuống vào trong các rễ. Điềuđó
hoàn toàn chính xác. Nó chạy xuốngngay trong các rễ. Tốt lắm.
384 Bây giờ, cũng côn trùng đó lách vào tim, cho đến khi nó đến
được Sự Sống. Nó tiếp tục đi xuyên qua bông trái, qua những
chiếc lá, xuyên qua vỏ cây, cho đến khi nó đi ngay vào tim, vành
đai Sự sống. Đúng thế.
385 Bây giờ trước tiên, chúng ta hãy nhìn kẻ hủy diệt làm việc.
Tôi nghĩ, tôi sẽ phải bỏ băng một vài câu ở đây; không, tôi không
bỏ. Việc—việc trước tiên gã này đã làm, ngay khi gã đi vào tâm
của Cây. Chúng ta hãy quan sát nó, trở lại trong giai đoạn đầu
tiên của nó, trước khi nó cũng đã từng bắt đầu quá tốt. Chúng
ta hãy xem nó. Bây giờ chúng ta hãy xem nó làm việc. Điều đầu
tiênmànó định tội, là nó phá hủy Cây sanh trái thật quý báu, đầu
tiênmà Đức Chúa Trời có trên đất.
386 Bây giờ, nếu như anh em có thể cùng chịu đựng với tôi chỉ
thêm một vài phút nữa. Tôi muốn anh em—tôi muốn anh em
hiểu được điều này bây giờ. Đừng…Đây là Sứ điệp Phục Sinh của
anh em, đến ngay bây giờ. Ừ-m, ừ-m, ừ-m.
387 Điều đầu tiên nó đã làm, nó hủy diệt Cây đầu tiên, quý báu
sanh trái của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ. Ngài là Cây đó từ
vườn Ê-đen. Đúng thế. Cây sanh trái đầu tiên, gã đã phá hủy Nó.
Cây đầu tiênmà Đức Chúa Trời đã trồng tại đây trên đất, là Đấng
Christ. Nó phá hủy Cây mà sanh trái của Ngài. Bây giờ, họ đã có
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tất cả các loại tổ chức, và nó có điều đó trong tay mình. Nhưng
khi nó đến vớimột Câymà sanh hoa trái thật sự, con bọ hung Rô-
ma ấy vào trong Đó, đấy, đã phá hủy Cây.

388 Cây à? Vâng. Chúa Jêsus phán, “Nếu Ta làm…” Trong Tin lành
Giăng, “Nếu Ta không làm các công việc của Cha Ta, hay không
có các bông trái của Cha Ta, thì đừng tin Ta.” Ngài đang sanh trái
củaĐức ChúaTrời. Loại trái gì Ngài đã sanh ra? Loại trái gì?

389 Chúng ta hãy quan sát Ngài trong một vài phút. Chúng ta đã
đi qua điều đó nhiều lần. Chúng ta hãy lấy một sự sơ khảo nhỏ,
cho dân sự đang ngồi tại đây, chờ đợi một phút, để được cầu
nguyện cho.

390 Điều đầu tiên họ biết, mà người đó sẽ, nhận ra Ngài là Đấng
Mê-si là gì? Khi Phi-e-rơ lần đầu tiên đến với Ngài, và Anh-rê đã
đem ông đến, và Ngài đã nhìn Phi-e-rơ và bảo, “Tên ngươi là Si-
môn, và ngươi là con trai của Giô-na.” Ông đã biết ngay lúc đó,
theo lời Kinh Thánh, rằng đó là ĐấngMê-si. Ở đó đã có…

391 Anh em biết có nhiều người đã dấy lên trước đó, theo lịch sử,
và tự xưng họ Đấng Mê-si không? Nhưng không một ai trong họ
đã có thể làm được điều này. Ừ-m. Bởi vì, “Đấng Mê-si,” Môi-se
đã nói (Lời Đức Chúa Trời, không thể sai trật, đã được phán qua
Môi-se.), ông nói, “Đấng Mê-si của các ngươi sẽ là một Tiên Tri
giống như ta.”

392 Và vì thế khi người xa lạ này bước đến trước Chúa Jêsus, và
Chúa Jêsus phán, “Kìa, tên ngươi là Si-môn, và ngươi là con trai
của Giô-na,” Phi-e-rơ đã biết ngay lúc đó Ngài là Ai. Ông biết đó
là Ngài.

393 KhiNa-tha-na-ên đi và kiếmPhi-líp, hay là…đúnghơn là, Phi-
líp đi, kiếm Na-tha-na-ên, và đưa ông đến đó. Và Na-tha-na-ên,
một vĩ nhân, đấy, một vĩ nhân, một người sùng đạo. Và—và Phi-
líp đã bảo cho ông về điều đó, trên suốt con đường, những gì mà
Ngài đã làm cho Si-môn. Và khi Na-tha-na-ên bước vào trong sự
Hiện diện của Chúa Jêsus, Chúa Jêsus đã nói gì? Ngài phán, “Kìa
một người Y-sơ-ra-ên, trong người không có sự gì dối trá.”

Ông thưa, “Thưa Thầy, Thầy đã biết tôi khi nào?”
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394 Ngài phán, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới cây
vả, Ta đã thấy ngươi.”
395 Ông nói, “Thưa Thầy! Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời;
Thầy là Vua của Y-sơ-ra-ên.” Thấy không?
396 Tại sao? Đó là bông trái. “Nếu Ta không làm những công việc
của ChaTa…”Ngài biết chínhnhững ý tưởng có trong lònghọ.
397 Có lần, một phụ nữ rờ đến áo Ngài, và rồi đi ra và ngồi xuống
trong hội chúng. Chúa Jêsus nhìn quanh và phán, “Ai đã rờ đến
Ta?” Hết thảy họ đều chối. Ngài nhìn quanh, và thấy bà. Bà bị
huyết lậu. Ngài phán, “Đức tin ngươi đã cứungươi.” Ồ, chao ôi!

Người đàn bà Sa-ma-ri đó…
398 Nào hãy nhớ, Ngài đã không bao giờ đến với các dân Ngoại,
giống như thế. Không, thưa quí vị. Ngài đã bảo cho những môn
đồ của Ngài đừng đi đến với họ. Đó là chúng ta. Đây là thời đại
của chúng ta. Ngài đã đi vào trong hình dạng Đức Thánh Linh,
đối với chúng ta, nhưNgài đã phánNgài sẽ vậy.
399 Nhưng khi Ngài đến với họ, điều gì đã xảy ra? Khi Ngài đi
đến với người đàn bà Sa-ma-ri, người đàn bà đã nói…Ngài phán
với bà, “Hãy cho Ta uống.”
400 Và bà nói, “Thật không theo phong tục với Ngài, là người Do-
thái, mà lại hỏi xin tôi, là người Sa-ma-ri.”
401 Có sự phân biệt bởi những màu da của họ và đại loại như
thế. Ngay lúc đó, Ngài đã cho họ biết không có sự khác biệt nào
cả, tất cả đều đến từ một cây. Hết thảy chúng ta đều là những
con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Hết thảy chúng ta, đấy. Và
Ngài phán…
402 Bà nói, “Ồ, chúng tôi thờ phượng. Tổ phụ của chúng tôi, Gia-
cốp…” Đấy, đó cũng chính là tổ phụ của người Do-thái nữa. Thấy
không? “Tổ phụ của chúng tôi, Gia-cốp, đã đào cái giếng này, còn
Ngài nói Ngài lớn hơn người ư?”
403 Và Ngài phán, “Nước mà Ta ban cho ngươi là Sự Sống đời
đời.” Hiểu không? Ngài phán…

“Chúng tôi, ồ, chúng tôi thờ phượng trên núi này, và Ngài ở
Giê-ru-sa-lem.”
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Ngài phán, “Hãy đi gọi chồng người đến đây. Điều này sẽ giải
quyết điều đó.”

Bà thưa, “Tôi không có chồng.”
404 Phán, “Ngươi nói đúng.” Phán, “Người đã có năm đời chồng;
cònngườimàngươi có bây giờ thì khôngphải là chồngngươi.”
405 Bà nói, “Thưa Ngài, Ngài biết, đã bốn trăm năm trôi qua mà
chúng tôi chưa có một vị tiên tri, nhưng Ngài chắc hẳn là một
tiên tri. Làm thế nào Ngài biết rằng tôi có năm đời chồng?” Bà
nói, “Bây giờ, chúng tôi biết rằng…Đã đến lúc Đấng Mê-si có mặt
tại đây,mà được gọi là, ‘Đấng Christ.’ Và khi Ngài đến, Ngài sẽ bảo
cho chúng tôi nhữngđiềunày.” Ồ, đó là những trái củaNgài.

Ngài phán, “Ta là Đấng đó.”
406 Bà đã bỏ lại chiếc bình, chiếc bình nước cũ của tổ chức. Bà
chạy vào thành phố. Cho dù giếng Gia-cốp, có tốt đến đâu, bà
đã tìm ra được một Suối mới. Bà đi vào trong thành phố, nói,
“Hãy đến, xemmột Người Mà đã bảo cho tôi những gì tôi đã làm:
há chẳng phải Đây chính là Đấng Mê-si sao? Há chẳng phải Đây
là trái đó sao? Chẳng phải Đây là bằng chứng rằng Đó là Đấng
Mê-si sao?”
407 Người Do-thái đã không thể hiểu được Điều đó. Họ bảo,
“Người ấy là kẻ bói toán, Bê-ên-xê-bun.”
408 Chúa Jêsus phán, “Ta tha thứ cho các ngươi, các ngươi.
Nhưng, ngày nào đó, Đức Thánh Linh sẽ đến làm giống như vậy;
và, các ngươi nói chống nghịch Điều đó, thì chẳng hề được tha
thứ cho các ngươi.” Hiểu không?
409 Vậy thì, “Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta, hãy
tin…thì đừng tin Ta.”NhưngCây kết trái đó đang sanh ra quả.
410 Bây giờ điều gì? Ngài đã nói gì? Thế thì Ngài đã thiết lập
kiểu—kiểu Hội thánh gì? Bây giờ, quý vị Công giáo mà muốn
nói rằng Chúa Jêsus thiết lập một hội thánh, kiểu Hội thánh gì
mà Ngài đã thiết lập?
411 Ngài đã bao giờ đề cập đến một giáo phái, một tín điều
không? [Hội chúng nói, “Không.”—Bt.] Ngài luôn chống đối lại
điều đó. Phán, “Các ngươi những bức tường tô trắng. Các ngươi
là những xương người chết.” Ngài đã gọi họ mọi thứ mà Ngài có
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thể gọi. Đúng vậy. Ngài chống lại điều đó. Đó là trái của Đức Chúa
Trời. Bây giờ, anh em có thể làm tính hai và hai, là bốn, nếu anh
emmuốn. Được rồi. Ngài chống lại việc, tổ chức, chống lại những
lý thuyết của họ. Gọi họ là, “Hỡi những kẻ giả hình, những con
rắn trong cỏ,” và bảo họ là “các quỷ.” Ngài phán, “Các ngươi bởi
cha mình là ma quỷ, và các ngươi làm những công việc của nó.
Kẻ nào trong các tổ phụ các ngươi mà đã không bắt bớ những
đấng tiên tri mà Ta đã sai đến trước Ta?” Hiểu không? Phán,
“Rồi các ngươi xây những mộ cho họ.” Phán, “Các ngươi đưa các
đấng tiên trimàmình đã giết vào trong đó.” Ồ, thưa anh em,Ngài
không chút chùn tay với họ. Đúng thế.
412 Đó là trái của Đức Chúa Trời. Đó là gì? Hãy ở lại sống với Lời
Đức Chúa Trời, làm cho Lời Đức Chúa Trời bày tỏ.
413 Nói cách khác, Ngài phán, “Kinh Thánh đã nói Ta Đấng Mê-
si sẽ làm điều gì khi Ta đến? Vậy thì, nếu Ta không sinh ra trái đó
của Lời đó, thế thì Ta không phải là Đấng Mê-si. Nhưng nếu Ta
sanh ra trái của Lời đó mà được cho là Đấng Mê-si phải làm, thế
thì Ta là Đấng ấy.” A-men. “Vậy thì, ai trong các ngươi có thể buộc
tội Ta?” Ngài phán. Thế đấy. “Tổ chức nào trong các tổ chức của
các người làm điều giống thế này không?” Thế đấy. “Đấng Mê-si
được cho làm điều này. ĐấngMê-si được cho làmột đấng tiên tri.
Bây giờ chúng ta hãy xemmột vài người trong tất cả các ngươi,”
Ngài phán, “với tất cả ý tưởng cao ngạo, hãy để chúng ta xem các
ngươi làm điều đó.” Bấy giờ, họ im lặng. Được rồi. Đó là gì? Ngài
kết trái của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ở trong Ngài. Ngài
sanh ra trái của Đức Chúa Trời. Ngài là gì? Ngài…
414 Bây giờ hãy lắng nghe kỹ. Tôi sẽ đi thật nhanh như có thể
được, để tôi sẽ không trì hoãn bữa tối Phục sinh của anh em.
Hãy xem. Nhưng, bữa ăn tối Phục sinh của—của anh em sẽ là sự
sống lại. Hiểu không?
415 Nhưng điều gì? Ngài là Cây Tiên Tri hoàn hảo của Đức Chúa
Trời, Cây gương mẫu, Cây Chàng Rể. A-men. Vinh quang thay!
Tôi sắp nói điều gì đó, ngay tức khắc: Nếu Ngài là Cây Chàng Rể
(Anh chị em tin điều đó không? Từ vườn Ê-đen?) [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] thế thì, Cây ChàngRể,mà không cóNữ giới, không
kết quả được, vì vậy Ngài phải có một Cây Nàng Dâu. Nàng phải
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được sinh ra bởi cùng chất liệu, Lời đã trở nên xác thịt từ Cây.
Hy vọng anh chị em hiểu được điều đó. Chính là cùng Sự Sống,
Chàng Rể, trong Cây nữ này, nhưNó ở trong Nàng Dâu. “Các công
việc mà Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Đúng thế không? [“A-
men.”] Ngài là Chàng Rể, hãy nhớ.

416 Anh em nói, “Điều đó không dựa trên Kinh Thánh.” Ồ, nó là
vậy. Tôi đã nắm được điều đó bây giờ. Hiểu không? Chúng ta sắp
sửa có một buổi nhóm chữa lành trong một phút. Tôi hiểu điều
đó. Ngài là vậy.

417 Anh emmuốn có bằng chứng của điều đó không? Ngài phán,
“Ta là Gốc Nho, các ngươi là nhánh.” Tin lành Giăng nói điều đó:
“Ta là Gốc Nho, các ngươi là nhánh; các ngươi kết quả.” Hiểu
không? Và cây nam và cây nữ sản sinh phấn hoa, cho nhau,
đơm hoa kết trái. Và nhánh và gốc nho làm giống như vậy. Hiểu
không?Hoàn toàn chính xác. Vậy thì, Ngài đã phán vậy.

418 Cây đầu tiên này là Cây Tiên Tri,một Cây hoàn hảo, Đức Chúa
Trời của những tiên tri. Ngài là Cây chính. Ngài là sự hưng thịnh
hoàn hảo của Đức Chúa Trời…Cây Tiên Tri. Tại sao? Ngài là Lời.
Vậy thì, những người khác là những tiểu tiên tri. “Lời đã đến với
các đấng tiên tri.” Nhưng chính Ngài, là Lời, trong hình thể của
một Đấng Tiên Tri. A-men.

419 Bây giờ chúng ta đang đến chỗ nào đó. Nào hãy lắng nghe
thật kỹ. Và đừng bỏ lỡ điều này bây giờ. Nó thật là tốt, tôi vừa
mới viết nó xuống đây. Ừ-m. A-men.

420 [Có tiếng còi xe hơi—Bt.] Người nào đó đang la hét bên ngoài,
bấm còi, ở ngoài đó. Ừ-m, thật sự, ồ, tôi hy vọng anh em đang có
một thì giờ tốt đẹpngoài đó. Chúng ta thì, ở trong đây. Được rồi.

421 Vậy thì, Ngài là Cây Tiên Tri của Đức Chúa Trời. Tại sao? Ngài
đã rao giảng tất cả Lời hoàn hảo của Đức Chúa Trời, vì Ngài là
Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ. Ngài là Cây Tiên Tri hoàn hảomà
đã rao giảng Lời Tiên Tri hoàn hảo, đã sanh ra trái Tiên Tri hoàn
hảo bởi Lời Đức Chúa Trời hoàn hảo. Ồ, thưa anh em, nói về một
Cây! Một Cây, Ngài là Cây Sự Sống đó mà Thiên sứ đã giữ A-đam
và Ê-va cách xa khỏi, với các Chê-ru-bim đang canh giữ, xa khỏi
Cây đó. Bây giờ cũng Chê-ru-bim ấy đang cố gắng làm cho họ
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chạy đến với Nó, vì có một con đường được tạo nên cho họ. Hiểu
không? Bây giờ họ đang kéo trở lại; ồ, loài người. Hừm!

Vậy thì, đã giảngmọi Lời, Ngài đã không cắt tại đâyhay đó.
422 Khi Sa-tan đến với Ngài, thần học gia vĩ đại đó, và nói, “Có
lời chép rằng…”

Chúa Jêsus phán, “Đúng, và cũng có lời chép…”Ừ-m.

“Nhưng có lời chép…”

Và Ngài phán, “Và cũng có lời chép…”
423 Cây Tiên Tri Hoàn Hảo rao giảng Lời của Đấng Tiên Tri hoàn
hảo, với những dấu hiệu Đấng Tiên Tri hoàn hảo, những kết quả
Tiên Tri hoàn hảo, những trái hoàn hảo của ThánhLinh.
424 Và vì sự nhạo báng…Tôi—tôi sẽ đi qua chỗ này thật nhanh
bây giờ. Bởi vì, vì sự nhạo báng, họ đã treo Ngài trên…Ngài là
Lời, anh em biết đấy. Họ đã treo Ngài, Cây Lời; Cây Lời, đã treo
Ngài lên một cây Rô-ma do con người làm ra. Hừ! Thưa anh em,
tôi hy vọng điều đó đã trúng đích. Ngài, là Cây thuộc linh hoàn
hảo của Đức Chúa Trời, họ đã treo Ngài lên một cây Rô-ma do
con người dựng nên. A-men.
425 Bây giờ cũng vậy. Họ đang cố gắng lấy Cây hoàn hảo của Đức
Chúa Trời, là Lời, và pha trộn Nó, và treo Nó lên bên kia trên
loại tín điều nào đó. Sự chết và Sự Sống sẽ không pha trộn được.
Chúa Jêsus đã không bao giờ dựmột tang lễ; Ngài làm cho người
chết sống lại. Tại sao? Sự chết và Sự Sống không thể ở chung
với nhau. Chúng chống nghịch, lại nhau. Ngài chẳng giảng cho
những tang lễ nào. Ngài chỉ làm cho họ sống lại. A-men. Vâng.
Tại sao? Sự Sống; và sự chết.
426 Nào hãy xem. Họ treo Ngài trên một cây. Đúng thế không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] “Đáng rủa sả thay cho những kẻ
bị treo trên cây gỗ.” Đúng thế không? [“A-men.”] Kinh Thánh nói,
“Đáng rủa sả thay kẻ bị treo trên cây do conngười làm ra.”
427 Vậy nếu, hôm nay, anh em đang cố gắng treo lên cây nào đó
do con người làm ra, hãy buông nó ra. Và cũng đừng để nó treo
anh em, ở đó. Bởi vì, đó là nơi dành cho người chết, tổ chức nào
đó do con người lập nên Luther, Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ Tuần,
đúng vậy, cây nào đó do con người tạo ra. Đừng bị treo ở đó. Cũng
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đừng để nó treo anh em, ở đó. Họ sẽ treo anh em ở đó nếu họ có
thể, cho đến lúc tất cả Sự Sống đi ra khỏi anh em, cho đến lúc anh
em nhận ra tín lý của họ. Đúng vậy.

428 Nhưng đó là nơi họ đã treo Cây hoàn hảo này. Cây kết trái
hoàn hảo của Đức Chúa Trời bị treo trên một cây Rô-ma do con
người tạo ra. Chính là vậy. Quả là một lời rủa sả trên bất kỳ cây
nhân tạo nào. Gì vậy? Tống khứ Ngài ra khỏi tầmmắt họ, sau khi
Ngài đã sanh ra tất cả những hoa trái.

429 Theo lịch sử kể lại, sau đó Ma-ri Ma-đơ-len, đã chạy trước họ
và nói, “Ngài đã làm gì? Ngài đã làm điều ác gì?” Nàng đã chặn
đoàn diễu hành lại, bảo, “Ngài đã làm gì gian ác? Ngài chẳng
làm điều gì khác ngoài rao giảng Tin lành cho người nghèo khổ
sao?Ngài đã làmgì ngoài việc chữa lànhngười đau, khiến những
người chết sống lại? Và chính những dấu hiệu của Đức Chúa Trời
hằng sống đang ở trong Ngài. Làm thế nào các người có thể định
tội Ngài được?”

430 Và họ đã vả vàomiệng nàng, và bảo, “Ngươi lắng nghe người
đàn bà tiếng xấu đó thay vì thầy tế lễ của ngươi,” thế đấy, “giám
mục các ngươi sao?” Ừ-m. Thế đấy. Ngay nay cũng vậy. Đúng thế.
Ừ-m. Vâng.

431 Bây giờ, khi Ngài đã làm tất cả điều này, và chứngminh chính
Ngài, Ngài là thể nào, và đưa đến điều đó cho họ và phán, “Nếu
Ta không phải là Ngài, thế thì các ngươi là ai?” Ừ-m, ừ-m. “Nếu
các ngươi có thể định tội Ta, nếu Ta có sai chỗ nào trong Lời, các
ngươi hãy chỉ cho Ta. Bây giờ hãy để Ta tỏ cho các ngươi thấy các
ngươi sai ở đâu.” Hiểu không? Tội lỗi là “sự không tin.” Chúng ta
biết điều đó.

432 Bấy giờ, tống khứ Ngài khuất mắt họ! Họ ghét Ngài thậm tệ,
bởi vì Ngài đã đạp đổ tổ chức của họ. Để tống Ngài cho khuất
mắt, họ đã chôn Ngài. Và đã lăn một tảng đá giáo phái to lớn ở
trên cửa, để chắc chắn Ngài không sống lại được. Thấy không?
Ồ, chao ôi!

433 Hãy nghĩ về Cây hoàn hảo đó! Đa-vít đã nhìn lại và thấy Nó.
Ông nói, “Đang đứng bên dòng Nước. Người ấy sẽ sanh lá của
Ngài theo thì tiết. Và bông trái của Ngài, nó sẽ không bị rụng. Nó,
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nó sẽ chẳng tàn héo. Mọi sự Ngài làm đều sẽ thạnh vượng.” Ngài
là Con của sự thịnh vượng.

434 Giô-sép là hình bóng của Ngài. Ngài là Tiền hình bóng của
Giô-sép.Mọi nơi Giô-sép đi, đều được thịnh vượng.

435 Cũng giống vậy với Chúa Jêsus, Lời Ngài. “Lời Ta sẽ thịnh
vượng, và Nó sẽ không trở về với Ta vô ích. Nó sẽ hoàn tất những
gì mà Ta có mục đích cho Nó.” Hiểu không? Ngài là Lời. Lời đã
được sai đến thế gian, bởi Đức Chúa Trời, và Nó sẽ làm cho trọn
một cách chính xác những gì Đức ChúaTrời đã saiNóđến cho.

436 Bây giờ, lắng nghe kỹ nào. Điều này sẽ làm phong phú, phần
hay nhất của nó. Bây giờ để ý.

437 Ở đây Ngài đến, bây giờ, và họ…vì đó chính là những công
việc của Đức Chúa Trời, khi Ngài đứng và hỏi họ. Ngài phán,
“Nếu Ta không làm những công việc mà Đức Chúa Trời bảo Ta
nên làm, thế thì Ta không phải là Ngài; đừng tin Ta. Nhưng nếu
Ta làm, thì các ngươi hãy tin bởi các công việc. Nếu các ngươi
không thể tin Ta, là Người đang làm điều này, thế thì hãy tin
những công việc Ta làm. Chúng làm chứng về Ta vậy. Chúng có ý
nghĩa hơn tiếng Ta có thể nói.” Đúng thế.

Và cùng một việc như vậy sẽ áp dụng bất kỳ lúc nào. Vâng,
thưa quí vị. Chắc chắn sẽ.

438 Bây giờ để ý. “Nếu Ta không làmnhững công việc của Cha Ta,
thì đừng…đừng tin Ta, đừng tin Ta. Thế thì, nếu Ta làm những
công việc, hãy tin Ta.”

439 Thế thì họ đã làm những gì? Đã lấy Cây quý báu đó, đốn ngã
Nó, treo Nó trên một cây do con người tạo ra. Đúng vậy, chặt đứt
Sự Sống ra khỏiNó, và treo trênmột câynhân tạo, đểnhạobáng.

440 Thế thì, họ không thích nó. Quá nhiều người đang đứng tại
đó, kêu khóc về Nó, vậy họ đã cất mạng sống Ngài đi. Họ nói,
“Chúng ta sẽ làm cho giáo phái chúng ta thật chặt chẽ đến nỗi họ
sẽ không bao giờ đem được những kẻ cuồng tín thánh vào đây.”
Vậy họ đã đưa Ngài trở lại trong hố của Giô-sép A-ri-ma-thê, và
họ đã lăn một tảng đá to lớn. Phải dùng một toán quân để lăn
nó đến đó.
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441 Anh em đã từng thấy—thấy, đêm nọ, trong bức tranh, con
đường lớn mà họ đã lăn hòn đá lên không? Những tảng đá nặng
nhiều tấn.
442 Lăn tảng đá tổ chức lớn củahọ lên đó, đểNgài không thể sống
lại đượcnữa.Nhưngđiềuđó có giữNgài lại được không?Không.
443 “Nhưng Ta sẽ khôi phục, Chúa phán.” Chúng ta hãy đề cập
đến phân đoạn đó bây giờ, và đi sâu vào nó. “Ta sẽ khôi phục,
Chúa phán. Ta sẽ khôi phục Người trong ba ngày. Ta sẽ khiến
Người sống lại.” Họ đã không thể giấu được Ngài trong tảng đá
đó. Họ không thể giấu Ngài khỏi tầm mắt của họ. Họ đã không
thể phủi Ngài khỏi tay họ. “Ta sẽ khôi phục Người, Chúa phán.”
Và trong ba ngàyNgài sống lại, hồi phục trở lại.
444 Sau lễ Phục sinh, Ngài sống lại, Ngài phán, “Hãy đi khắp thế
gian, và Ta sẽ đi cùng với các ngươi. Như Cha hằng sống đã sai
Ta, và Ngài ở trong Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi và sẽ ở
trong các ngươi vậy. Ta ở cùng các ngươi, cho đến tận thế. Các
công việc, cùng một việc mà Ta đã làm, để chứng minh Ta là ai,
các ngươi sẽ làm những việc giống như vậy để chứng minh các
ngươi là ai.” Tôi thích điều đó.
445 “Nhữngdấuhiệunày sẽ theonhữngngười tin,” khôngphải là
người giả vờ tin, nhưng những người tin. Hiểu không? “Những
việc này Ta làm, các ngươi sẽ làm nó và chứng thực rằng các
ngươi là người tin. Cũng giống như những công việc mà Ta đã
làm, bởi vì Cha hằng sống sống trong Ta. Không phải là Ta làm
các công việc; chính là ChaTa. Và sẽ khôngphải là các ngươi đang
làm các công việc; ấy là Ta ở trong các ngươi, đang làm các công
việc.”Hiểu không? “Vậy thì, các ngươi hãy đi khắp thế gian.”
446 Nói cách khác, “Các ngươi sẽ hình thànhnhững gì đã biết, với
Ta, như một Nàng Dâu.” Hiểu không? Được rồi. “Ta sẽ đi với các
ngươi. Và Ta…Các ngươi sẽ là một phần của Ta. Các ngươi sẽ là
Nàng Dâu của Ta. Sự Sống của Ta sẽ ở trong Thân thể các ngươi.
Thật giống như vợ chồng là một, các ngươi và Ta sẽ là Một. Vào
ngày đó các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta,
và Ta ở trong các ngươi, và các ngươi ở trong Ta.” Ừm! Tôi thật
ưa thích điều đó. Sa-tan thật sự rất nổi giận với điều đó. Thấy sự
Hiệp nhất của Đức Chúa Trời không? Tất cả những gì Đức Chúa
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Trời đã có, Ngài tuôn đổ vào trong Đấng Christ; và tất cả những
gì Đấng Christ có, Ngài tuôn đổ vào trong Hội thánh. Thế đấy.
Làm cho hết thảy họ nênMột.
447 Bây giờ hãy xem. Vậy thì, Nàng Dâu là Cây Sự Sống. Nói
cách khác, giống như chồng và vợ là một, Đấng Christ và Nàng
Dâu của Ngài là Một: cùng một người, cùng một Thánh Linh,
cùng những công việc, cùng những dấu hiệu, mọi điều khác. “Vì
những công việc mà Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Bao lâu?
“Khắp thế giới.” Nhiều bao nhiêu? “Đến với mọi người.” Đúng
thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Ồ, bây giờ hãy lắng nghe kỹ, sắp khai hỏa.
448 Sâu bướm Rô-ma bắt đầu ăn trên Cây Nàng Dâu đó cho đến
lúc nó gặm thẳng Nó đến rễ. Cũng cây Rô-ma đó mà…Loại cây
nào đã chặt Đấng Christ xuống? [Hội chúng đáp, “Rô-ma.”—Bt.]
Loại cây nào đã chặt Nàng Dâu của Đấng Christ xuống? [“Rô-
ma.”] Bằng cách nào? Bởi thay thế điều gì đó bên cạnh Lời. Vậy,
anh em thấy đó, giáo hội Tin Lành mà không nhận lấy Lời Đức
Chúa Trời là con gái của giáo hội Rô-ma. Đức Chúa Trời không
hề, vào bất cứ lúc nào, đã tổ chức một giáo hội. Giáo hội Công
giáo Rô-ma là tổ chức đầu tiên. Và mỗi người trong họ là các con
gái, với nó, tổ chức đó.
449 Họ chết với nó. Kinh Thánh nói, rằng, “Ngài sẽ thiêu đốt
những con cái của nó bằng lửa.” Bao nhiêu người biết điều
đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Kinh Thánh nói vậy. Ồ, Kinh
Thánh nói rằng lúa mì và cỏ lùng sẽ mọc cùng nhau cho đến
ngày sau rốt, lúc đó Ngài sẽ bó cỏ lùng lại (đúng không?), trước
tiên, rồi đốt chúng đi. [“A-men.”] Và lúamì sẽ được chứa vào kho.
Đúng thế không? [“A-men.”] Cỏ lùng đang tự bó chúng với nhau
trong tổ chức, Liên hiệp các Giáo hội, để thiêu đốt nguyên tử.
Hoàn toàn chính xác. Nhưng Hội thánh sẵn sàng ra đi vào kho,
thật chắc chắn, trong sự Cất lên, vì người nữ tự do sẽ không là
người thừa kế với người nữ nô lệ. Ồoo, AnhAnthony!

Ồ, chúng ta đang trông đợi ngày Ngàn năm vui
mừng đó đến,

Khi Chúa ơn phước của chúng ta sẽ đến và cất
Nàng Dâu đang chờ đợi của Ngài đi;
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Ồ! Linh hồn tôi đầy dẫy sự vui mừng sẽ được
cất lên khi tôi lao nhọc, tỉnh thức và cầu
nguyện,

Vì Chúa chúng ta sẽ trở lại thế gian lần nữa.
450 Halêlugia! Vâng, thưa quý vị. Ồ, Ngài sẽ đốt cỏ lùng. Và lúa
mì, Ngài sẽ đem vào kho.
451 Sâu bướm Rô-ma bắt đầu ăn trên Cây đó, vào những ngày
của Phao-lô. Ông nói, “Còn tôi chắc rằng,” lời Kinh Thánh ở đây,
“rằng, sau khi tôi đi, sẽ có nhiều kẻ xen vào trong vòng anh em,
thưa anh em, giống như đội lốt chiên, mà sói bên trong, và ráng
sức dỗ dành nhiều người theo họ. Vì linh của kẻ nghịch lại Đấng
Christ, mà anh em đã nghe sẽ vào trong thế gian, bây giờ đã ở
trong thế gian rồi, đang làm việc trong những con cái của” (cái
gì?) “bạn nghịch.” Nghịch với (cái gì?) Lời. Thế đấy. Tổ chức bắt
đầu khởi sự.
452 Anh chị em hiểu tôi muốn nói gì không, thưa anh chị em?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tất cả hiểu điều đó, hãy nói, “A-
men.” [“A-men.”]
453 Bắt đầu ăn! Nó đã làm gì? Sâu ăn lá bắt đầu, sâu keo già đó.
Mà…Giô-ên đã nhìn thấy điều đó.

Bây giờ hãy lắngnghe. Chúng ta đangđến gần chỗ kết thúc.
454 Giô-ên đã thấy điều đó. Và ông nói, “Những gì sâu keo để lại,
cào cào ăn; những gì cào cào ăn, thì sâu lột vỏ ăn; những gì sâu
lột vỏ để lại, ồ, sâu bướm ăn.” Đó là những gì ông nói. Và điều đó
chính xác. Đó là Cây của Đức Chúa Trời. Cây, nó chặt Nó xuống,
sâu lột vỏ đó. Được rồi.
455 Sâu keo Rô-ma bắt đầu ăn trên Cây Nàng Dâu đó và gặm Lời
suốt đến những rễ. Chặt hết Lời trở lại, mọi thứ! Chặt Cây ra khỏi,
giống như nó đã làm với Chúa Jêsus Christ, Chàng Rể. Chặt Nàng
Dâu xuống ngay, và bắt đầu đi vào ngay trong những tín điều
và những giáo phái. Cùng con bọ già đó! Nhưng điều gì? Ồ, vinh
hiển thay! Nhưng trong những rễ của Nó là Hạt giống đã được
định trước, Hạt giống Hoàng Gia của Áp-ra-ham. Nó không thể
chết. Lời ở trong những rễ với lời hứa, “Ta sẽ khôi phục, Chúa
phán vậy.” Điều gì? “Tất cả các năm mà đã bị sâu bướm cắt đứt,
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tất cả những gìmà châu chấu đã ăn, tất cả thứ còn lạimàbọ hung
đã ăn hết, Ta sẽ khôi phụcNó lại, Chúa phán vậy.”
456 Bây giờ so sánh điều này với Chúa nhật vừa rồi, và Chúa nhật
trước đó, những Sứ điệp này bây giờ. Hãy lắng nghe kỹ giờ nầy,
khi anh em đi đến kết thúc. Hãy xem.
457 “Ta sẽ khôi phục, Chúa phán vậy, tất cả những gì sâu bọ đã
ăn. Ta sẽmang từngmẫu của Nó trở lại ngay.”
458 Bây giờ hãyngồi im lặng như có thể được, trongmột vài phút,
và lắng nghe kỹ. Hãy sẵn sàng. Và cầu nguyện với tất cả lòng
mình, để Đức Chúa Trời khải thị Nó cho anh em.
459 Vậy, lời hứa của Đức Chúa Trời bắt đầu khôi phục, vì Đức
Chúa Trời đã phán Ngài sẽ khôi phục Nó. Cũng giống như Ngài
đã làm sống lại Cây Nàng Dâu đó…Cây Chàng Rể, Ngài sẽ làm
Cây Nàng Dâu sống lại, vì sẽ có một Cây ngay bên kia, chắc chắn.
Bây giờ điều gì? Được rồi. Vậy lời hứa của Đức Chúa Trời bắt
đầu, “Ta sẽ khôi phục, Chúa phán, tất cả những gì cào cào, sâu
bướm đã ăn.”

Giốngnhư thuởbanđầu, khiNgài xâyHội thánhđầu tiênđó.
460 Tôi sắp đi vào một số sự Dạy dỗ bây giờ. Nếu anh em không
muốn tin Nó, được rồi. Nhưng anh em cứ…Tốt hơn anh em tra
xemNó, trước đã. Hiểu không? Để ý.

Ngài trồng Cây đó, trong nơi đầu tiên như thế nào? Ồ,
chao ôi!
461 Điều này khiến cho tôi thật thú vị. Tôi biết lúc mình đang
đứng tại đây giống như thế này, không có vẻ giống một mục sư
lắm, nhưng tôi—tôi—tôi—tôi thích những gì tôi đang nói về. Đấy,
hiểu tôi muốn nói gì không?
462 Và bây giờ để ý. Giống như lần đầu, khi Ngài khởi đầu Hội
thánh đầu tiên đó sâu bướm Rô-ma đã ăn hết, và sâu keo, và
vân vân, Ngài đã khởi đầu với sự xưng công bình bởi đức tin.
Giăng Báp-tít.
463 Trong Tin lànhGiăng, chương 13, hay, chương thứ 17, câu 17,
Chúa Jêsus phán, “Lạy Cha, xin lấy Lẽ thật, khiến họ nên thánh:
Lời Cha là Lẽ thật.” Công việc thứ hai là sự nên thánh, đối với Hội
thánh. Sau sự xưng công bình là sự nên thánh.
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464 Và sau khi họ đã được thánh hóa, Ngài bảo họ chờ đợi trong
thànhGiê-ru-sa-lem, Lu-ca 24:49, cho đến lúc họ được đầy quyền
năng từ trên Cao. Và ở đó Ngài đã ban sự sinh ra cho Cây, Đức
Thánh Linh, Ngũ Tuần; sự xưng công bình, sự thánh hóa, phép
báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
465 Và rồi Đấng Christ đến ngự trong Nó, sanh ra những trái. A-
men. Đúng vậy không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Giăng đã rao giảng sự xưng công bình.
466 Bây giờ hãy xem. Trong sự…Điều đó lập nên sự sinh ra xác
thịt. Khi một người phụ nữ sinh ra một em bé (Hãy lắng nghe
điều này.), điều gì xảy ra trước tiên với người đàn bà, điều gì vỡ
ra? Là, đầu tiên, là nước. “Hãy hối cải, và chịu phép báp-têm
trong Danh Chúa Jêsus Christ,” sự xưng công bình. Điều gì là
điều thứ hai xảy đến với người đàn bà?Huyết. Đúng không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Huyết; sự nên thánh. Sau đó cái gì kế
tiếp? Sự sống. Nước, huyết, linh.
467 Tin lành Giăng, hay đúng hơn là Giăng Nhất 5:7, 7:5, thì đúng
hơn, tôi tin là vậy. Nói:

…có ba điều làm chứng trên trời, Cha, Lời (mà là Con),
và Đức Thánh Linh:…ba này là một.

Và có ba điều làm chứng trên đất, nước, huyết, và
Thánh Linh; và chúng không phải là một, nhưng hiệp
trong một.

468 Anh em không thể có Cha mà không có Con; anh em không
thể có Con mà không có Đức Thánh Linh. Nhưng anh em có thể
được xưng công bình mà không được nên thánh; anh em có thể
được nên thánhmà không có Đức Thánh Linh.
469 Còn điều đó thế nào, anh em Na-xa-ren? Họ đã được thánh
hóa bởi Đức Chúa Jêsus Christ, một năm rưỡi trước khi Đức
Thánh Linh đến. Đúng thế không? Họ được Đức Chúa Jêsus
Christ thánh hóa.
470 Bây giờ, khi Ngài sanh ra Cây Nàng Dâu đầu tiên mà cào cào
và những sâu keo đã ăn dần, Ngài đang hồi phục Cây thứ hai,
nuôi dưỡng Nó lớn lên từ những chiếc rễ đã được định trước
không thể chết. Chúng đang đứng bên dòng nước. Nó đang sống
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trong dòng nước này. Nó không thể tự bày tỏ chính Nó, nhưng
dẫu sao, Nó ở đó.
471 Bây giờ nó đang bắt đầu, để ý, cũng loại côn trùng đó; khi
Ngài khôi phục trở lại vật như vậy bởi cùngmột cách.
472 Đầu tiên, khi Cây đó bắt đầu ra khỏi Công giáo, là Martin
Luther, người đã rao giảng sự xưng công bình. Thiên sứ thứ hai
là John Wesley, người rao giảng sự nên thánh. Luther giảng sự
xưng công bình, “Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Wesley
giảng sự nên thánh, công việc chỉ định thứ hai của ân điển. Và
rồi đến Đức Thánh Linh. Cũng giống như Ngài đã xây nên Cây,
lần đầu, tại đây Ngài đang khôi phục lại, theo cùngmột cách, lần
thứhai. [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Hiểu điều đó không?
473 Để ý. Cùng côn trùng đó, kẻ bất lương đó, cùng côn trùng đó
mà đã bắt đầu và giết hại Cây thuở ban đầu, đã bắt đầu ngay trở
lại tại các nhánh của Lutheran đó, nhưng (điều gì?) nó không thể
giết được Nó. Nó không thể giết được Nó, bởi vì Đức Chúa Trời
đã phán, “Ta sẽ khôi phục.” Côn trùng ấy đã bắt đầu trên Luther,
để giết tất cả những nhánh Lutheran. Nó đến ngay với Wesley,
và giết tất cả những nhánh Wesley. Nhưng phần chính yếu của
Cây tiếp tục sinh sôi.
474 Bây giờ để ý. Vào thời xưa, khi Cây bị giết, Nó đã bị giết, đi
thẳng ngay vào những rễ khi nó đã giết Cây ngay tại đó. Nhưng
lần này, bởi vì Lời đã được định trước, không có bất kỳ điều gì
sẽ ngăn chặn được Nó. Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ khôi phục.
Cho dù họ có tổ chức nhiều như thế nào, họ có làm điều này,
điều nọ, hay điều kia, Ta sẽ khôi phục Nó.” Thế là xong. Tất cả
những tiếng cười nhạo, làm trò, giễu cợt, gọi là “những kẻ cuồng
tín thánh, vô nghĩa,” mọi thứ các bạn muốn. Đức Chúa Trời vẫn
phán, “Ta sẽ khôi phục, Chúa phán vậy.” Thật chắc chắn như
Ngài đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ trong hầmmộ, sau ba ngày,
dưới ba chức, hay hay ba phần, Ngài sẽ làm sống lại Hội thánh
với sự đầy trọn và quyền năng của Nó lần nữa. “Ta sẽ khôi phục,
Chúa phán vậy.”
475 Điều gì đã xảy ra? Sâu bướm già đó đã bắt đầu ăn và có cùng
loại ảnh hưởng như nó đã làm, nhưng (hắn đã làm gì?) hắn chỉ
kiếm những nhánh Lutheran. Hắn không bao giờ có Thánh Linh
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đằng sau đó, mà Luther đã có, vì Nó vẫn tiếp tục sống. Rồi, tiếp
đến Wesley. Và sau khi Wesley chết, nhà tiên tri lớn đó, sau khi
Wesley đã chết, (họ đã làm gì?), họ đã tổ chức, và hết thảy các
nhánh đã chết, nhưng (Ngài đã làm gì?) Hội thánh tiếp tục sống,
tiếp đến Ngũ Tuần. Khi họ tổ chức (điều gì đã xảy ra?), những
nhánh chết, nhưng (điều gì?)Hội thánhvẫn tiếp tục hoạt động.
476 Điều gì? Ngũ Tuần cũng đã làm giống như vậy, cùng chiến
thuật cũ, mà tín điều giáo phái đã lấy đi Nó trong chỗ ban đầu,
để hủy diệt Cây trong—CâyNàngDâu, trong nơi đầu tiên, là cùng
chiến thuật cũ mà ma quỷ đã dùng trên Cây thứ hai nầy, nhưng
(điều gì?) Đức Chúa Trời đã định trước Nó. Nó phải tiếp tục, bất
kể điều gì. Nếu nó hết thảy…Nếu nó đã không thế, thì khi Luther
tổ chức, sẽ giải quyết nó ngay tại đó; hết thảy trở lại hoạt động
giống như tổ chức khác; nó là giáo hội Công giáo thứ hai, giáo
hội Công giáo Rô-ma. Hiểu không?
477 Nhưng, Đức Chúa Trời đã quyết định. Ngài đã làm Lời Ngài
được giảng ra. Luật pháp của Ngài sẽ thấy rằng Nó ứng nghiệm.
Cho dù Nó có phải dầm sương giá thế nào đi nữa, Nó sẽ sống,
dù thế nào đi nữa. Chúng ta có thể có những cơn cảm lạnh và
sự khác biệt giáo phái, cùng mọi thứ, nhưng Cây đó sẽ sống thật
chắc chắnnhư cómột Đức Chúa Trời hằng sống làm choNó sống.
Vâng, thưa quí vị. Ngài phán, “Ta sẽ khôi phục.”
478 Tôi biết chúng ta cómùa xuânmuộnmàng nào đó,mùa Phục
sinh đang đến trễ. “Chúa đang trì hoãn sự Đến của Ngài,” họ nói,
vàmọi thứ giống như thế. Và những cơn gió lạnh đã giết đi nhiều
nhánh hệ phái trong họ, nhưng nó không thể giết Sự Sống đómà
đã được định trước.
479 “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đâu.” “Tất
cả những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài đã gọi: những kẻ Ngài
đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình: và những kẻ Ngài
đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển rồi.”
Halêlugia! Lời đã được viết trong Sách, Sách Sự Sống của Chiên
Con, và không thể chết.
480 Tất cả—tất cả những con bọ mà địa ngục có thể thả ra trên
Nàng sẽ không bao giờ ngăn chặn Nàng lại được. Không chủ
nghĩa cộng sản, đạo Công giáo, không bất cứ điều gì khác sẽ ngăn
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chặn được Nó. “Ta sẽ khôi phục, Chúa phán.” Tất cả những cây
nhân tạo của Rô-ma sẽ không bao giờ treo Nó ở đó. Tất cả những
hầmmộ sẽ không bao giờ giữ Nó tại đó. Tất cả những tảng đá hệ
phái lớn đang đặt tại cửa sẽ không bao giờ giữ Nó trong đó. “Ta
sẽ khôi phục, Chúa phán. Sẽ có một lễ Phục sinh. Ta sẽ mang ra
cùng Hội thánh đó trong cùng quyền phép của Nó. Ta sẽ mang
Nàng Dâu đó ra giống như Nàng đã có ở đó, với cùng những dấu
hiệu, cùng những bông trái, những điều giống như vậy mà họ
đã làm. Ta sẽ mang Nàng trở lại. Ta sẽ khôi phục, Chúa phán,”
(điều gì?) “khôi phục tất cả những gì mà các giáo phái đã ăn đi,
khôi phục tất cả những gì tổ chức đã ăn đi. Ta sẽ khôi phục, tất
cả điều đó, Chúa phán.”
481 Bây giờ, anh em nói, “Thế còn những người đã đi, vào trong
hệ phái thì sao?”
482 Đức Chúa Trời là Nhà Trồng Trọt giỏi. Ngài tỉa Cây, chỉ thế
thôi, cắt hết những nhánh chết. Ngài sẽ làm gì? Đốt chúng, ngay
ở đó. Chính xác. Đức Chúa Trời là Người Trồng của—của Cây này.
Ngài chăm sóc Nó. Ngài trông nomDi sản của Ngài. Ngài…Di sản
của Ngài là gì? Lời của Chính Ngài. Ngài chăm nom Lời Ngài, để
khẳng định Nó; bảo vệ Lời; nhìn thấy nơi Ngài có thể đến. Ngài
sẽ khôi phục. Vì vậy khi những giáo hội này bắt đầu tổ chức, và
các thứnhư thế, Ngài cứ tỉa chúng đi, vàHội thánh tiếp tục.
483 Khi—khi người Lutheran bảo, “Chúng tôi sẽ trở thành một
tổ chức. Chúng tôi sẽ lớn như Công giáo.” Được rồi. Ngài cứ tỉa
nhánh. VàWesley nhận lấy Nó ngay, dấy lên một vị tiên tri khác.
Rồi, ngay khi Wesley đã làm điều đó…Ồ, Wesley đã chết, vị tiên
tri vĩ đại ấy. Họ đã làm gì? Tổ chức nó. Rồi đến Ngũ Tuần. Ngay
khi nó chết, Ngài tỉa nó đi. Nó đang sống lại ngay trên đó. Hiểu
không? Ngài sẽ khôi phục.
484 Những bông trái mọc lên ở đâu? Nó không bắt đầu ở dưới
đáy đây. Nó bắt đầu trên ngọn. Mặt trời rọi vào Cây đầu tiên ở
đâu? Ah, vinh hiển thay! Trong Ánh Sáng chiều tối, trên ngọn
Cây. A-men. Không phải dưới những nhánh chót cùng, nhưng
trên ngọn Cây nơi mà hoa trái chín.

A-men.
Anh em có yêu Ngài không? A-men!
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Anh em sẽ hầu việc Ngài không? A-men!
Anh em có tin Ngài không? A-men!

Tôi chắc chắn tin Ngài, với tất cả lòngmình.
485 Vậy thì, đó là gì? Ngài sẽ tỉa những nhánh nho chết già cỗi
khi Nó mọc lên, tất cả những giàn nho tổ chức đó, cho đến lúc
Nó lớn lên ngay ngọn Cây. Đó là nơi Ngài sẽ có được trái củaNgài.
Bây giờ để ý. Đức Chúa Trời tỉa Nó. Được rồi. Chúng bị chết, và
sẽ không đi vào trong sự—sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, sẽ
không đến trong sự phục sinh đầu tiên. Nhưng ở cùng với…Gốc
Nho của tổ chức ban đầu-…Gốc Nho của Đức Chúa Trời. Họ sẽ đi
vàonhóm tổ chức, nhưnghọ sẽ khôngđếnvới trái củaGốcNho.
486 Bây giờ hãy xem. Đức Chúa Trời không bao giờ đặt ra một
tổ chức. Giáo hội đặt những phần tháp vào, một tổ chức, và Đức
Chúa Trời cắt nó đi, cắt khỏi vành đai sự sống của nó. Nó sanh
ra trái thuộc về tổ chức.
487 Nhưng nếu Cây Nho đó nảy ra một nhánhmà ra từ Gốc Nho,
Nó sẽ sanh ra cùng trái như Cây đó đã sanh. Vì thế, anh em thấy,
điều trước tiên là vậy. Và Rô-ma đã gởi những con bọ cánh cứng
của họ qua đó và ăn Nó đi, nhưng Đức Chúa Trời sẽ trồng Một
Cây thật cao để nó không thể chạmNóđược. Nó sẽ phát triển trên
ngọn. A-men. Tôi…Chúng ta hãy đi tiếp. Cây đi từ nơi này sang
nơi khác, từ một tổ chức này đến một tổ chức khác. Từ Luther,
Nó đi đến Wesley; từ Wesley, đến Ngũ Tuần; từ Ngũ Tuần, Nó đi
đến Lời.
488 Đó là Lễ Phục Sinh lần nữa cho những tín đồ thật về Lời
không bao giờ sai trật của Ngài. Đó là Lễ Phục Sinh. Đó là sự
sống lại. Đức Chúa Trời kiếm được dân sự ở mọi nơi. Đó là Lễ
Phục Sinh dành cho họ. Tại sao? Họ đã sống lại, a-men, sống lại
từ những tín điều và giáo phái đó. Vươn lên xuyên thẳng qua
chúng. Đó là Lễ Phục Sinh một lần nữa. Hạt Giống Hoàng Gia đã
được giấu kín trong các rễ, Lời, đã được giấu phía sau ở tại đây
trong Lời này, trong nhiều năm, và nhiều năm, và nhiều năm
rồi, và ngay bây giờ bắt đầu được bày tỏ. Đó là thì giờ Lễ Phục
Sinh. Đã được định trước từ khi sáng thế, Hội thánh này bắt đầu
đứng vững. Để ý cáchmà Đức Chúa Trời đã định trước, thuở ban
đầu như thế nào. Tôi đã có…
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Ồ, tôi sẽ nói điều đó, dù sao đi nữa. Được rồi.

489 Để ý tại đây, rằng, để khôi phục Cây hoàn hảo đầu tiên trong
ba ngày sau sự chết của Nó. Sau cái chết của Cây đầu tiên, Ngài
đã khôi phục nó trong ba ngày. Đúng thế không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Khôi phục nó lại! Bây giờ Cây Nàng Dâu cũng sẽ
được khôi phục trong ba thời đại, ba giai đoạn, đúng hơn là vậy.
Ba giai đoạn, Nó sẽ được khôi phục. Bây giờ hãy xem. Cái gì? Sự
xưng công bình, sự nên thánh, phép báp-têm bằng Đức Thánh
Linh; một, hai, ba.

490 Bây giờ để ý. Sau ba ngày, Cây đầu tiên được khôi phục như
lúc ban đầu, có cùng những dấu kỳ, cùng những phép lạ. Chúa
Jêsus quay trở lại, cũng cùng Chúa Jêsus đó, đang thực hiện điều
giống như vậy. Vào cuối ngày thứ ba, các dấu hiệu xuất hiện,
không phải là cuối của ngày đầu tiên. Ồ, anh em ơi! Tôi hy vọng
anh em đang hiểu được điều đó. Vào ngày thứ ba là khi sự bày
tỏ thực sự của Đấng Christ được cho biết, vào cuối ngày thứ ba.
Hiểu không? Để ý. Anh em hiểu được điều đó chứ? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.]

491 Không phải là vào ngày đầu tiên, hình thể chết; ngày thứ hai,
có lời đồn đại, đấy, hay là, ngày thứ hai, nó vẫn chết; Luther,
Wesley. Bắt đầu của ngày thứ ba, có tiếng đồn xung quanh.
Không có gì vào ngày đầu tiên, Luther; không có gì vào ngày
thứ hai. Và trong ngày thứ ba, thời đại của Đức Thánh Linh, có
một lời đồn, rằng, “Ngài hôm qua, ngày nay, và đời đời không hề
thay đổi.”

492 Nhưng vào cuối ngày thứ ba, đó là khi Ngài tự bày tỏ chính
Ngài, đi đến ngay giữa vòng họ, đến giữa vòng dân sự của Ngài
và phán, “Hãy nhìn xem Ta. Ta là Đấng đó.”

493 Những hình thức chết cứ tiếp tục cho đến lúc họ đến với lễ
Ngũ tuần, rồi bắt đầu lời đồn đại, rằng, “Ngài đã sống lại.”

494 Bây giờ, ở đây trong ngày sau rốt, Ngài cómặt ngay với chúng
ta ở đây, hành động ngay giữa chúng ta. Vào cuối ngày thứ ba,
Ngài đã xuất hiện và tỏ cho tất cả họ thấy dấu hiệu sống lại của
Ngài, rằng Ngài đang sống, hôm qua, ngày nay, và đời đời không
hề thay đổi, những bông trái đang sống của sự Hiện diện Ngài.
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Những bông trái đang sống của sự Hiện diện của Ngài! Anh chị
em đang hiểu điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Được bày tỏ vào chính tận cùng của ngày, khi Ngài xuất hiện
với tất cả họ, Hội thánh của Ngài. A-men. Tại sao? Hết thảy họ đã
họp lại với nhau, ồ, a-men, vào cuối ngày thứ ba.
495 “Những Ánh Sáng chiều tối,” Kinh Thánh nói, “sẽ chiếu sáng
trong những ngày sau rốt.” Ánh Sáng chiều tối cũng là Ánh Sáng
ở phương Tây, đó cũng là Ánh Sáng ở phương Đông. Và cũng là
Ánh Sáng tỏa sáng ở phương Đông, sanh ra Hội thánh đầu tiên
mà những người Rô-ma đã đốn hạ bằng—bằng sự thờ phượng
ngoại giáo của họ và đại loại như vậy, trong Ánh Sáng chiều tối
cũng vẫn là Ánh Sáng đó. Bây giờ để ý, cùngÁnh Sáng đó!
496 Và Ánh Sáng chiều tối phát ra ngoài vì cái gì? Ánh Sáng chiều
tối để làmgì? Để khôi phục. Chà! Anh chị emhiểu điều đó không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ánh Sáng chiều tối là vì cùngmột
mục đíchmà Ánh Sáng buổi sáng dành cho, để khôi phục những
gì đã bị chặt xuống bởi những Thời kỳ Tối tăm, qua Rô-ma. Đức
Chúa Trời sẽ khôi phục, bởi chiếu ra Ánh Sáng chiều tối (điều
gì?), khôi phục lại toàn bộ Lời Chúa, sự bày tỏ trọn vẹn của Đấng
Christ trong Hội thánh của Ngài. Mọi sự mà Ngài đã làm, thật
chính xác cách Ngài đã làm, sẽ có một lần nữa trong Ánh Sáng
chiều tối. Hiểu tôi muốn nói gì không? Ồ, há điều đó chẳng tuyệt
vời sao? [“A-men.”] Và để biết chúng ta đang sống ngay ở đây
để nhìn thấy Nó bây giờ, Ánh Sáng chiều tối, chính xác theo lời
tiên tri. Ánh Sáng chiều tối tỏa ra để khôi phục cái gì? Khôi phục
những gì mà những con bọ đã ăn.
497 Nó bắt đầu tăng trưởng, và rồi nó đã làm gì? Nó lập thành
giáo phái, vì vậy Đức Chúa Trời tỉa chúng đi, bó chúng lại, bỏ
chúng ra ngoài, để chúng cứ tiếp tục và tổ chức. Sau đó cây kế
tiếp lại sinh ra; Ngài bó chúng lại, để chúng ra ngoài. Cây cứ tiếp
tục. Rồi Ngài bó chúng lại, để chúng ra ngoài, phán, “Bây giờ,
một trong những ngày này chúng sẽ bị đốt.” Bó chúng lại trong
tổ chức của chúng.
498 Nhưng rồi điều gì? Ngay trên ngọn Cây là nơi trái chín trước
tiên, đúng thế, ngay trên ngọn Cây. Vậy chính trên ngọn Cây, tại
đây, thấy Ánh Sáng chiều tối.
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499 Bấy giờ, Nô-ê có ba căn phòng trong con tàu của ông. Một
phòng dành cho những vật bò sát. Hiểu không? Phòng thứ hai
cho những chim chóc. Nhưng phòng trên cùng là nơi có ánh
sáng. Ánh sáng tỏa ra, đầu tiên, nó không bao giờ đến trên tầng
thứ nhất, tầng thứ nhì, nhưng trên tầng cao nhất.

500 Cây không sanh ra trái đầu tiên của nó ở dưới cùng, thứ hai,
giống như thế. Hết thảy nó được tỉa, trong tổ chức.

501 Nhưng nó ở trên phần trên cùng, nơi mà, “Ta sẽ khôi phục,
Chúa phán. Ta sẽ sai Ánh Sáng chiều tối đến. Nó sẽ mang trở lại,
mang lại Lời, làm cho Nó bày tỏ. Ta sẽ khôi phục tất cả những gì
mà Ta đã hứa. Tất cả những gì Ta đã hứa, cùng Đức Thánh Linh
đó sẽ mang lại, sanh ra cùng những dấu hiệu. Ta sẽ có một Lễ
Phục Sinh, một sự sống lại cho Nàng Dâu, cũng giống như Ta đã
dành cho Chàng Rể.” Hiểu không?NhữngÁnh Sáng chiều tối đến
tỏa sáng, giống như vào buổi sáng, cùng những dấu hiệu, cùng
những sự việc. Cùng Ánh Sáng đó sẽ sanh ra bông trái giống như
họ đã có ở đó, nếu Nó đang tỏa sáng trên cùng một Cây. A-men.
ChứngminhLờiNgài bây giờ đượcứngnghiệm, “Ta sẽ khôi phục,
Chúa phán.”

502 Bây giờ hãy lắng nghe kỹ. Bây giờ, đã có…Hãy lắng nghe nào.
Đừng bỏ lỡ Điều này bây giờ. Có bốn sứ giả sự chết.

503 Hay là, anh em muốn chúng ta kết thúc hơn? Anh em
muốn—muốn chúng ta đi về sớm hơn không? [Hội chúng nói,
“Không.”—Bt.]

504 Lắng nghe thật kỹ giờ nầy. Hãy xem. Có bốn. Bốn sứ giả
sự chết đã giết chết Cây đó. Đúng không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Đó là gì? Cào cào, châu chấu, sâu keo, sâu lột vỏ.
Đúng thế không? [“A-men.”] Bốn sứ giả của ma quỷ Rô-ma, các
giáo điều, đã giết Cây đó. Một kẻ ăn trái của Nó; một kẻ ăn vỏ cây
của Nó…hay ăn lá cây của Nó; một kẻ lấy vỏ cây của Nó; một kẻ
lấy đi Sự Sống. Đúng thế không? [“A-men.”] Bốn sứ giả của những
giáo điều đã giết Cây, tất cả ngoài những rễ.

505 Và nếu bốn sứ giả của sự chết đã giết Cây, thì bốn sứ giả của
Sự Sống khôi phục Cây đó. Anh em hiểu điều đó không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] A-men. Vì Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ
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khôi phục Nó.” Ngài sẽ khôi phục Nó. Như thế nào? Bởi bốn sứ
giả sự chết, đã giết Nó, thì bốn sứ giả Sự Sống sẽ khôi phục Nó.
Đầu tiên là gì? Martin Luther, sự xưng công bình. Thứ hai là gì?
John Wesley, bởi sự thánh hóa. Thứ ba là gì? Ngũ Tuần, với sự
khôi phục các ân tứ, Đức Thánh Linh, phép báp-têm bằng Đức
ThánhLinh. Thứ tư là gì? Lời. Cái gì? Lời. Có bốnvị tiên tri lớn.
506 Một trong họ, Martin Luther, ông bắt đầu chiếu một Ánh
Sáng. Đó là Ánh Sáng nhỏ, chỉ là một sức mạnh rất nhỏ, của sự
xưng công bình.

Rồi tiếp đếnWesley,mạnhmẽhơn, sự nên thánh.
507 Sau Wesley, đến người mạnh hơn ông, Ngũ Tuần, phép
báp-têm bằng Đức Thánh Linh, trong một vị tiên tri lớn khác.
Hiểu không?
508 Nhưng trong những ngày sau rốt, của Ma-la-chi 4, Ê-li đến
với chính Lời. “Lời của Chúa đã đến với đấng tiên tri.” Trong
Ánh Sáng chiều tối, là sự sanh ra, để phục hồi và mang trở lại.
Cái gì? “Đem lòng của con cái trở lại với Đức tin của Đức Chúa
Trời.” Ánh Sáng thứ Tư!
509 Bốn hung thủ đã lấy đi Nó. Bốn sứ giả hủy diệt Nó. Bốn sứ giả
của sự chết lấy Nó đi, trong những giáo điều.

Bốn sứ giả của sự công bình phục hồi Nàng trở lại.
510 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri. Những hài cốt nầy có thể
sống chăng?” Ước gì chúng ta có thì giờ. Tôi đã viết xuống ở đây,
nhưng tôi phải bỏ qua điều đó. “Hãy nói tiên tri. Những hài cốt
nầy có thể sống chăng?” Bốn giai đoạn sanh raHội thánhđó là gì?
Bốn giai đoạn hài cốt khô sống lại của Ê-xê-chi-ên là gì? Nhưng
Sự Sống chỉ đến, không phải khi gân thịt mọc trên những xương
ấy có da bọc lại, nhưng khi ngọn gió thổi trên chúng. Đó là khi
mang trở lại Sứ điệp Sự Sống thứ tư đó.
511 “Ta sẽ khôi phục, Chúa phán.” Halêlugia! Vinh quang thay!
Ngợi khen Đức Chúa Trời. Ánh Sáng thứ tư đến, mà sẽ sanh ra
những dấu hiệu giống như vậy. Hãy xem. Sự xưng công bình đã
mang lại lớp thịt.

Sự nên thánh đã mang lại lớp vỏ cây, giáo lý của sự
thánh khiết.
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512 Cái gì mang lá trở lại? Ngũ Tuần. Nó là gì? Những người Ngũ
Tuần, những chiếc lá, vỗ tay họ, vui vẻ,mừng rỡ, Ngũ Tuần.
513 Cái gì? Thứ tư là Lời, chính Nó. Lời đã trở nên xác thịt, những
trái của bằng chứng dấu hiệu sống lại mà Đấng Christ cuối cùng
đã có, sau khi sự xưng công bình đã được trồng, sự nên thánh đã
được trồng, phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Các tổ chức đã
chết đi. Và Đấng Christ một lần nữa chính mình Ngài làm trung
tâmgiống nhưnắp kim tự tháp. Đường lối đầu tiên, sự xưng công
bình; sự nên thánh; phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh; rồi sự
đến của cái Nắp.
514 Đó là gì? Nhóm của Đức Thánh Linh đó được gom lại để họ
có thể thích hợp với cùng loại chức vụ Ngài đã có khi Ngài ra đi,
để, khi Ngài trở lại, nó sẽ nắm bắt toàn bộ sự việc trong sự Cất
lên, nơi họ được xưng công bình, được nên thánh, và được báp-
têm bằng Đức Thánh Linh. Kim tự tháp đó sẽ đứng lên một lần
nữa. Nhà của Đức Chúa Trời sẽ sống lại. Cây Sự Sống đang tăng
trưởng trở lại.

Các quốc gia đang tan vỡ, Y-sơ-ra-ên đang thức
tỉnh,

Những dấu hiệu mà những nhà tiên tri đã báo
trước;

Những ngày của dân Ngoại được đếm, với
những nỗi kinh hoàng nặng trĩu;

“Ồ hỡi dân tan lạc, hãy trở về, với đất nước của
chính mình.”

Ngày cứu chuộc đã gần,
Lòng người tan chảy vì sợ hãi;
Hãy đầy dẫy Thánh Linh, khêu đèn lên và làm
cho sạch,

Hãy ngước lên! Sự cứu chuộc đã gần kề.

Các tiên tri giả đang nói dối, họ đang chối bỏ
Lẽ thật của Đức Chúa Trời,

Rằng Chúa Cứu Thế Jêsus đó là Đức Chúa Trời
của chúng ta. (A-men.)

Nhưng chúng ta sẽ bước đi nơi các sứ đồ đã
giẫm lên.
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Vì ngày cứu chuộc đã gần kề,
Lòng người đầy kinh sợ (bomnguyên tử vàmọi
thứ khác);

Nhưng hãy đầy dẫy Thánh Linh, khêu đèn lên
và làm cho sạch,

Hãy ngước lên! Sự cứu chuộc đã gần kề.

515 A-men. Phục hồi tất cả những dấu hiệu! Dấu hiệu của Lót
vào thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đã đi qua điều đó. Làm thế nào
mà Lót…Thiên Thần này, của Đức Giê-hô-va đã trở nên xác thịt
giữa vòng dân sự, ngồi quay lưng Người lại với căn trại và bảo,
“Sa-ra vợ ngươi ở đâu?”

“Ở trong trại phía sau Ngài.”

516 Ngài phán, “Ta sẽ thăm viếng ngươi.” Và Sa-ra cười. Ngài
phán, “Tại sao Sa-ra cười?” Nàng ở trong trại. A-men.

517 Chúa Jêsus phán nó sẽ là điều giống như vậy vào sự Đến. Ồ,
lúc ấy Ánh Sáng chiều tối, của Ma-la-chi 4, đến chiếu sáng xuyên
qua bóng tối, a-men,mangÁnh Sáng chiều tối trên Lời được định
trước. Halêlugia! Sứ điệp thứ tư đó là gì? Sứ giả thứ tư đó là gì?
Để chiếu ra Ánh Sáng trên Lời. Lời được truyền định. Nó phải
phát ra. Người nào đó phải thực hiện nó, vì Đức Chúa Trời phán,
“Ta sẽ khôi phục, Chúa phán. Ta sẽ khôi phục.” Đúng. NhữngÁnh
Sáng chiều tối đến chiếu sáng qua, trên Lời được định trước đó.
Vâng, thưa quí vị.

Ồ, đó sẽ là Ánh Sáng vào chiều tối,
Con đường đến sự Vinh hiển anh em chắc sẽ
tìm thấy;

Trong dòng nước, là Ánh Sáng hôm nay,
Được chôn trong Danh quý báu Jêsus.
Trẻ già, hãy ăn năn tất cả tội lỗi mình,
Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ đi vào;
Vì những Ánh Sáng chiều tối đã đến,
Đức Chúa Trời và Đấng Christ là Một.

518 Là Thế đấy, là Một, cùng với nhau; Một, trong chúng ta. Cùng
những dấu hiệu loài người không thể làm được, đang bày tỏ
chính mình, phát ra, Lời, để sanh ra Lời đã được định trước của
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Đức Chúa Trời, từ trong những rễ của Cây ở nơi xa kia, điều mà
tất cả những hệ phái đã từ chối, và từ chối, và từ chối. Nhưng sẽ
cóÁnh Sáng phát ra. Sẽ cómột Ánh Sáng đến, sẽ dấy lên.
519 Những nơi nào, trên khắp Giê-ru-sa-lem chăng? Không, thưa
quý vị. Những Ánh Sáng chiều tối sẽ không dấy lên ở Giê-ru-sa-
lem. Những Ánh Sáng chiều tối đi (đâu?) đến phương Tây. Họ đã
có thời đại của họ và đã từ chối Nó.
520 Nhưng Ánh Sáng chiều tối sẽ dấy lên ở phương Tây (để làm
gì?), để tỏa sáng trên Lời (điều gì?), để làm chín trái, sanh ra Cây
Nàng Dâu với những dấu kỳ, phép lạ giống như vậy, và những
bông trái mà họ đã có lúc ban đầu. “Sẽ có Ánh Sáng vào lúc chiều
tối.” Đúng. Ồ! Lúc ấy Lời sẽ sanh bông trái của Nó trongmùa của
Nó. “Nó sẽ chẳng tàn héo, nhưng Nó sẽ sanh bông trái của Nó,”
Đa-vít đã nói, “theo thì tiết của Nó,” a-men, giống như bông trái
Nó đã có lúc ban đầu.
521 Vậy thì với Lời Ngài trong giai đoạn đã được định trước của
Ngài như Ngài có Nó bây giờ, và chúng ta thấy những Lời này tất
cả đang được bày tỏ. Nó là gì? Nó là sự chứng thực hoàn hảo rằng
sự Đến của Chúa đã gần, và thì giờ khi Ngài đã phán, “Ta sẽ khôi
phục, Chúa phán, tất cả những gì sâu keo để lại, tất cả những gì
những người Giám Lý đã để lại, tất cả những gì sâu bướm đã ăn,
tất cả điều này đã được làm tại đó, cho đến khi họ lột Nó trơ trụi.
Nhưng Ta sẽ khôi phục, vào lúc chiều tối.” Ồ, chao ôi! Chà!

Tôi tin tôi hầunhư có thể giảng bây giờ, thành thậtmànói.

Ô, tôi yêu Jêsus biết bao,
Ô, tôi yêu Jêsus biết bao,
Ô, tôi yêu Jêsus biết bao,
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.

522 A-men. Anh chị em há không yêu Ngài sao? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Tôi thật yêu mến Ngài với tất cả tấm lòng. Chúng
ta sẽ có hàng người cầu nguyện chứ? [“A-men.”]
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523 Lạy Cha, là Đức Chúa Trời, con—con trao Sứ điệp này vào
trong tay Cha. Dầu Nó đã bị vấp váp, con cầu xin Đức Thánh
Linh cách nào đó sẽ đi cùng với Nó trong những cuộn băng nầy,
và băng qua các quốc gia. Và nếu con được cất khỏi đất, cầu xin
cho Sứ điệp nầy sống, Chúa ôi. Nó là Lời Ngài. Xin cho Ánh Sáng
chiều tối tỏa sáng, Chúa ôi, mang ra Nàng Dâu vinh hiển nầy của
Đấng Christ. Lạy Chúa, xin ban phước cho Nó. Nguyện Nó không
trở lại với Ngài cách vô ích. Xin cho Nó hoàn tất mục đích mà Nó
được định cho. Xin nhậm lời, Cha ôi. Tất cả những lời ngợi khen
sẽ thuộc về Ngài.

524 Giờ nầy, Cha ôi, chúng con biết, cho dù chúng con nói điều gì
đi nữa, Nó vẫn là Lời và chúng con tin Nó. Nhưng chúng con ao
ước Ngài, Chúa ôi, vào buổi sáng Phục sinh này, Ngài sẽ chứng
minh cho hội chúng này, có lẽ vài anh em ở đây vì lần đầu tiên
của họ, rằng Ngài vẫn là Chúa Jêsus, rằng Ngài không phải ở
trong một hình thể chết, rằng Ngài đang sống, Đức Chúa Trời
đã sống lại, rằng Ngài sống giữa vòng chúng con hôm nay. Lạy
Cha, xin nhậm lời, và chúng con xin ngợi khen Ngài, qua Danh
Chúa Jêsus. A-men.

525 Bao nhiêu người ở đây bị đau ốm? Xin giơ tay lên cho chúng
tôi thấy. Cứ giơ tay anh chị em lên. Ồ, đã…

526 Có phải Billy Paul…Cậu ấy đã…Tôi tin cậu ấy đã phát ra
những thẻ cầu nguyện. Phải không? [Một số anh em trả lời,
“Vâng.”—Bt.] Chữ gì? [“E, một đến một trăm.”] E, một đến một
trăm. Chúng ta không thể nhận hết chúng, nhưng chúng ta hãy
lấymột ít trong đó. Cứđứngdọc theo đây, nếu anh emmuốn.

527 Ai có số một? Chúng ta hãy xem số một. E, số một, hãy đưa
tay anh em lên. Thẻ cầu nguyện; hãy nhìn tấm thẻ củamình. Nếu
anh em có thể đứng lên, được rồi. Sốmột.

528 Ồ, anh em có chắc chắn nhận số đúng không? Được rồi. Được
rồi. Chúng ta hãy bắt đầu, bắt đầu ở nơi nào đó. [Anh Neville nói,
“Nó ở đằng kia.”—Bt.] Ồ, vậy thì, được. Nếu anh em có nó, thế thì,
chúng ta sẽ bắt đầu ngay ở đó. Được rồi.

529 Số một, hãy đi vòng ngay qua đây, nếu anh em có thể đi. Nếu
không, ồ, chúng ta sẽmangnó lại. Hiểu không?Được rồi. Sốmột.
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530 Sốhai. Đưa tay lên, thật nhanhnào. Sốhai, hãyđếnngayđây.

Số ba. Ngay đây, thưa ông.

Số bốn, số bốn.
531 Sốnăm. Bây giờ,mọi người cứngồi trong vài phút. Số năm.
532 Số sáu. Đưa tay lên thật nhanh. Số sáu. Sáu, sáu, xin vui
lòng, cho tôi thấy nó. Người nào đó đang chỉ bàn tay của họ. Tôi
không…Ồ, từ…Anh ấy ở phía sau căn phòng ở đó. Được rồi. Số
sáu. Được rồi. Chờmột chút nào.

Số bảy, bảy. Được rồi, thiếu phụ phía sau đó. Số tám.
533 Bây giờ, nếu mọi người cứ giữ chỗ của mình…Xin vui lòng,
bây giờ chỉ một phút. Thật im lặng nào. Bây giờ, đây sẽ là bằng
chứng. Đây là bằng chứng.
534 Sáu, bảy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Anh chị em tiếp tục
lên đó. Được rồi. Bảy. Được rồi, thưa ông, tốt lắm.
535 Tám. [Anh Neville nói, “Chị ấy số tám.”—Bt.] Số tám, tám.
Được rồi, anh à. Tám, chín,mười.Mười,mườimột,mười hai.
536 Ồ, hình như anh em bỏ không đến. Ồ, chúng ta sẽ bắt đầu ở
đó. Được lắm. Có lẽ trongmột vài phút…Được rồi.

Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện.
537 Lạy Cha, là Đức Chúa Trời, chỉ một Lời từ Ngài sẽ có ý nghĩa
thật nhiều. Xin để—để—để cho dân sự thấy, Chúa ôi. Con—con
đã cố gắng thành thật, cố gắng bảo cho họ Lời Ngài. Lạy Chúa,
xin tha thứ những lỗi lầm của đầy tớ Ngài. Con—con chỉ, con—
con thật sự muốn làm thật nhiều cho họ, Chúa ôi. Con—con cầu
xinNgài sẽ không nhìn xemnhững lỗi lầm của tôi tớ Ngài, nhưng
Ngài sẽ nhìn vào Lời Ngài, mà con đang cố gắng giảng. Lạy Chúa,
con cảmơnNgài vì Điều đó. Con vuimừng, với cả tấm lòng. Chúa
ôi, Nó còn hơn là sự sống, đối với con. Con giao phó đời sống con,
bất cứ lúc nào, choNó. Con—conbiếtNó là thật. Đó là LờiNgài.
538 Và xin tha thứ những cách ngu dại của con, Chúa ôi. Nhiều
lần con—con trêu chọc và đùa cợt, điều mà con không nên làm.
Chúa ôi, con hổ thẹn về điều đó. Con từ loại gia đình đó mà ra.
Xin Ngài vui lòng bỏ qua, Cha ôi, nếu Ngài muốn. Xin bao phủ nó
với Huyết Ngài. Đó là điều con cầu xin Ngài. Con thật sự, xưng
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nhận điều đó. Ngài không thể bỏ qua nó, nhưng Ngài có thể tha
thứ cho con khi con xưng nhận.
539 Giờ nầy, con đã xưng ra những tội lỗi của con. Con xưng ra
những tội lỗi của dân sự này. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin,
rằng Ngài sẽ tha thứ cho họ, mỗi người.
540 Và dân sự, xin cho họ nhận ra rằng chúng con không phải
chỉ đang cố gắng khoác lên kiểu hành động nào đó. Chính là Đức
Thánh Linh trong những ngày sau rốt, làm chứng về Lời Ngài,
như con vừa mới nói Nó. Nhưng, Cha ôi, cho dầu thế nào đi nữa,
con chỉ là một con người. Và nếu con nói Điều đó, họ bảo, “Đó
là sự diễn giải của ông ấy. Đó là những gì ông ấy nghĩ về Nó.”
Nhưng, lạy Cha, nếuNgài chỉ phán và chứngminh rằngNó đúng,
thế thì họ sẽ phải, họ sẽ phải vượt qua Ngài, để đến gần Nó, lúc
ấy, Chúa ôi. Thế thì Nó sẽ không phải là sự thông giải của con; nó
sẽ là của Ngài. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Và nếu con là đầy tớ của
Ngài, và—và—và tội lỗi con được tha thứ, và Ngài đã kêu gọi con
cho công việc này, thì xin hãy phán điều đó, Chúa ôi. Con cầu xin
Ngài sẽ nhậm lời. Xin chữa lành những người đau ốm và khốn
khổ ởmọi nơi, trong Danh Chúa Jêsus, con cầu xin.
541 Và nếu Ngài sẽ chỉ làm cho chính Ngài được tỏ ra cho chúng
con giờ nầy, giống như Ngài đã làm ở bên giếng, với người đàn
bà đó, lúc Ngài trò chuyện với nàng. Ngài đã bảo nàng có điều gì
đó sai trật. Nàng đã có nămđời chồng. Vậy thì, Ngài hứa làmđiều
đó trong thì giờ ban chiều. Ngài đã hứa làm điều đó trong những
ngày sau rốt. Ngài phán, “Và hiện giờ thể nào, khi Con người Đến
cũng thể ấy. Như đã xảy ra trong thời Lót thể nào, cũng sẽ xảy
ra thể ấy,” Đức Chúa Trời đang sống trong xác thịt con người,
đang vận hành ở giữa vòng chúng con, trong hình dạng của Hội
thánh Ngài, trong Đức Thánh Linh, đang thực hiện những dấu
hiệu giống như vậy. Lạy Chúa, xin ban điều đó, ngày hôm nay.
Được không, Cha ôi? Thế thì, con cầu xin để Ngài sẽ cho dân sự
nhìn thấy điều đó, và mọi người được chữa lành và được cứu, vì
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men.
542 Bây giờ, tôi muốn kêu gọi sự chú ý của anh chị em, nếu anh
chị em thật kỉnh kiềng trong một vài phút. Bây giờ, mọi người,
thật im lặng như có thể được giờ nầy.
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543 Anh em chắc chắn rằngmình đang nhận ra vị trímà tôi đang
ở trong tại đây bây giờ không? Tôi đã giảng Lời tại đây, Lời Đức
Chúa Trời. [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tôi đã nói Nó đúng
tất cả. [“A-men.”] Chúa Jêsus đã phán, rằng, “Người nào tin Ta,
những công việc Ta làmngười ấy cũng sẽ làm.”

544 Bây giờ, tôi muốn hỏi anh chị em một câu. Hãy cẩn thận
dẫu anh—dẫu anh chị em nói “a-men” hay không, bây giờ. Chúa
Jêsus, chính Ngài, không hề tuyên bố đã chữa lành một ai. Đúng
thế. Ngài phán, “Không phải Ta làm các công việc. Chính Cha Ta
ngự trong Ta.” Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Và Chúa Jêsus đã phán, trong Tin lành Giăng 5:19, “Quả thật,
quả thật, một cách tuyệt đối, Ta nói cùng các ngươi, Con chính
Ngài…” Như một Người, Ngài chỉ là Đền Tạm nơi Đức Chúa Trời
sống. Hiểu không? Ngài phán, “Con không thể tự Mình làm điều
chi; nhưng những gì mà Ngài nhìn thấy Cha đang làm, Con cũng
làm giống như vậy.” Nói cách khác, “Cha tỏ cho Ta thấy một khải
tượng, điều để làm, Ta chỉ làmnhưNgài bảo Ta.”

545 Bây giờ, một ngày kia chúng ta tìm thấy rằng, nói, có một
người đàn bà không thể vào trong hàng cầu nguyện được. Bà bị
bệnh huyết lậu, và bà đã bị bệnh đó nhiều năm rồi. Vì vậy bà chỉ
rờ đến áo Ngài, tự nhủ trong lòng…Bà không quan trọng gì; bà
chỉ là một người già nua, tầm thường, nghèo khổ, chẳng có tiền
bạc gì. Và bà đã không thể đi lên đó với những thầy tế lễ và tất
cả họ đang đứng đó, những người có quyền thế để đứng và mọi
thứ. Vì vậy bà không thể đứng tại đó, cho nên chỉ len lỏi cho đến
lúc bà đến đó và rờ đến vạt áo Ngài. Bà nói, “Tôi tin Ngài hoàn
toàn đúng. Ngài là, Ngài đang mang đến cho chúng ta Lẽ thật,
Sự Sống. Tôi tin Ngài là Lời Đức Chúa Trời. Và nếu tôi có thể chỉ
chạm đến Ngài, tôi sẽ—tôi sẽ được lành.”

546 Anh chị em có tin không? Anh chị em có thể tin cùng sự
việc mà người đàn bà ấy tin, rằng Ngài là Lời Đức Chúa Trời
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vậy thì, Kinh Thánh nói,
hôm nay, rằng, “Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Thầy Tế Lễ
Thượng Phẩm của chúng ta ngay bây giờ.” Anh chị em có tin
điều đó không? [“A-men.”] “Sau sự sống lại của Ngài và sự thăng
thiên của Ngài, Ngài đã lên nơi Cao và ban những ân tứ cho loài
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người. Và bây giờ Ngài đang ngồi bên tay hữu của Đức Chúa
Trời, Đấng Uy Nghi trên Cao, và cầu thay cho tội lỗi chúng ta
xưng nhận.” Đúng thế không? [“A-men.”] “Và Ngài là Thầy Tế Lễ
Thượng Phẩm mà có thể…” Điều gì? [“Được chạm đến.”] “Được
chạm đến bởi…” Cái gì? “Cảm thương những sự yếu đuối của
chúng ta.” Bây giờ, nếu Ngài là…Anh chị em có tin Ngài giống
như vậy không? [“A-men.”]
547 Bây giờ, hãy xem. Nếu anh em đến đây, và cứ rờ đến tôi, suốt
cả ngày, nó chẳng tạo nên chút gì khác. Nếu anh em chạm đến
bất kỳ anh, chị em nào khác, nó chẳng tạo nên sự khác gì nhiều
lắm; chỉ là thứ tự về việc đặt tay, là tất cả. Nhưng nếu anh chị
em thật sự rờ chạm đến Ngài, đó là tất cả những gì anh chị em
phải làm.
548 Và hãy xem, nếu anh em chạm đến Ngài với một…với kiểu
nghi thức nào đó giống như họ đã làm. Họ bảo, “Ồ, chúng tôi
tin đây là Giáo sư vĩ đại. Đây là một vị Tiên Tri.” Ồ, Ngài chẳng
nói điều gì.
549 Nhưng người đàn bà đó có một điều chắc chắn đã chạm đến
Ngài: đức tin của bà. Bà đã rờ đến áo Ngài, và Ngài phán, “Ai đã
rờ đến Ta?”
550 Anh emhá không tin Kinh Thánh nói rằng Ngài cũng là Thầy
Tế Lễ Thượng Phẩm không hề thay đổi hôm nay như Ngài vào
lúc đó, Ngài, và có thể cảm thương những yếu đuối của chúng
ta? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em có thể chạm đến
Ngài ngoài đó, dẫu anh em có ở trong hàng cầu nguyện này hay
không. Nếu anh chị em bị đau ốm, hay nếu anh chị em có một
người yêu dấu bị đau ốm, nếu anh chị em có điều gì đó trong
lòng mình, anh chị em cứ cung kính đến trước mặt Đức Chúa
Trời và thưa, “Lạy Chúa, con không biết về người đó đang đứng
ở đó. Ông ấy là một người hói đầu. Ông ấy, ông ấy không là gì
cả, nhưng con tin những gì ông rao giảng là Lẽ thật. Và con tin
rằng ông ấy đã nói ra điều đúng, rằng Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng
Phẩm. Bây giờ con muốn chạm đến Ngài. Và nếu ông ấy nói với
con Lẽ thật, thì Ngài sử dụngmôimiếng của ông để nói lại và nói
với con, giống như Ngài đã làm với người đàn bà ngày đó.” Xem
Ngài hôm qua và cho đến đời đời không hề thay đổi không. Hãy
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làm điều đó. Điều đó không chỉ làm cho Ngài hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi không? Phải thế không?
[“A-men.”]

Được rồi, mọi người giữ vị trí của mình và cầu nguyện thật
cung kính.
551 Nói gì hả? [Người nào đó nói, “Tôi đã phát ra một số thẻ cầu
nguyện.”—Bt.] Hả? [“Đã phát ra hai mươi lăm thẻ cầu nguyện.”]
Tôi bớt lại mười thẻ giờ này? [“Mười bốn.”]
552 Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm;
mời các thẻ cầu nguyện số mười, mười một, mười hai, mười ba,
mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín,
hai mươi, hai mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai
mươi lăm: điều đó chắc tạo nên hàng cầu nguyện khá tốt đẹp.
Nếu chúng ta…Tôi hy vọng chúng ta không phải giữ anh chị em
ở đây rất lâu. Nhưng bây giờ…
553 [Người nào đó nói với Anh Branham—Bt.] Anh giải quyết
điều đó. Được rồi. Cứ để…Được rồi.

Chúng ta hãy ngân nga bây giờ, với nhau, trong khi họ hát
bài đó. Chỉ Tin Mà Thôi.

Chỉ tin mà thôi, chỉ tin mà thôi,
Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi;
Chỉ tin mà thôi, chỉ tin-…

Tin điều gì? Lời Ngài và lời hứa. Vì điều gì?

Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi.
554 Đoàn người đi xuống khỏi núi, các môn đồ đang đứng đó.
Họ đã bị thất bại về một ca động kinh. Người cha đang đứng đó,
nhìn đứa con mình, kêu khóc. Các môn đồ đã làm mọi cách của
họ, nhưng nó không có tác dụng. Chúa Jêsus bước đến. Vài người
trong họ bảo, “Ngài đó.” Người nào đó chỉ cho họ đến với Chúa
Jêsus; tránh xa giới chức sắc, để đến với Chúa Jêsus. Đó là nơi
tôi muốn chỉ cho dân sự; không phải tôi, hay hội thánh nào đó,
nhưng với Chúa Jêsus. Nói, “Ngài có thể.”
555 Vậy người cha chạy đến, quỳ xuống tại chân Ngài, thưa, “Lạy
Chúa, xin thương xót con tôi. Nó bị quỷ ám. Nó gầy mòn. Nó sùi
bọt mép. Nó bị co giật,” chứng động kinh. Và ông nói, “Và tôi đã
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đemnóđimọi nơi. Và thậmchí nhữngmônđồ củaNgài đã không
thể làm được điều gì cho nó.”

556 Chúa Jêsus phán, “Ta có thể, nếu ngươi tin, vì mọi sự đều có
thể được cho người nào tin.”

Cứ chỉ-…

Hômqua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi! Tất
cả chỉ có thế bây giờ. Mọi người giữ im lặng.

…tin,
Mọi sự đều…(Thật là thì giờ tuyệt diệu!)
Chỉ tin mà thôi, chỉ tin mà thôi,
Mọi sự đều có thể được, cứ chỉ tin mà thôi.

557 Ôi lạy Chúa, Lời đang đặt khắp nơi ở đây bây giờ. Xin để cho
Ánh Sáng chiều tối tỏa sáng, Chúa ôi, xin làm cho Nó sống. Qua
Danh Chúa Jêsus Christ, con cầu xin. A-men.

558 Giờ nầy, trong Danh của Chúa Jêsus Christ, tôi nhận lấy mọi
linh ở đây dưới sự kiểm soát của tôi, vì sự vinh hiểnNgài.

559 Tôi nhìn xuống hàng cầu nguyện này. Không có một người
nào trong hàng cầu nguyện ấy mà tôi biết. Họ đều là, mọi người,
những người lạ đối với tôi. Tất cả anh chị em ở trong hàng cầu
nguyện đó, đều là người lạ với tôi, và tôi không biết gì về anh chị
em, những bệnh tật của anh chị em hay bất kỳ điều gì, hãy đưa
taymình lên,mọi người dọc theo hàng cầu nguyện.

560 Bao nhiêu anh chị em trong cử toạ là người lạ đối với tôi, và
tôi không biết điều gì về anh chị em? Anh chị em có cùng thẩm
quyền ngoài đó, cũng như những anh chị em này ở đây. Chỉ là,
tôi đang chọn ramột người trong họmột lần.

561 Ở đây, để tôi lấy cái này quanh đây, chỉ một chút. [Anh
Branham di chuyển cái mi-crô—Bt.] Anh chị em có thể nghe bây
giờ với cái này không? [Hội chúng nói, “Nghe.”]

562 Quý bà này ở đây. Đây là một người đàn ông và một phụ nữ,
gặp nhau lần nữa. Tôi không biết chị ấy, chưa bao giờ gặp chị ấy.
Chị là người lạ đối với tôi, nhưng chỉmột người hoàn toàn xa lạ.
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563 Tôi chỉ đang hành động trên cơ sở của Lời đó. Lời đó nói,
“Những công việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm, nếu các ngươi
tin Ta.”

564 Buổi sáng nọ, khi khải tượng đó đến một lần nữa, sau khi
hàng ngàn người trong họ, bảo, “Sự Hiện diện của Chúa Jêsus
Christ không hề sai trật ở cùng với anh em bất kỳ nơi nào anh
emđi.” Tôi tin điều đó,một cách trang trọng, với tất cả lòngmình.
Nếu tôi không bao giờ gặp lại anh em, anh em tin đó là Sự thật
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Điều đó đúng.

565 Đây là người phụ nữ mà tôi chưa hề gặp trong đời. Chị là
người phụ nữ vừamới nhận thẻ cầu nguyện.

566 Cách chàng trai thường làm, là đi vào đây, lấy thẻ cầu
nguyện và xáo hết thẻ lên, với nhau, trước anh chị em. Trao
cho bất kỳ người nào một thẻ cầu nguyện mà họ muốn, bất kỳ
nó ở đâu. Không ai biết hàng sẽ bắt đầu chỗ nào, hay là điều
gì về nó cả. Do đó, chàng trai không thể nói, “Ồ, bây giờ ở đây,
nếu anh cho tôi thật nhiều, tôi sẽ đặt anh lên phía trước, và
chắc chắn rằng anh có mặt ở đó.” Người đó không tự mình. Ừ-
m. Không ai biết.

567 Chúng ta chỉ bắt đầu. Nơi nào Đức Thánh Linh bảo “gọi,”
chúng ta gọi từ ngay chỗ đó. Và tôi tin thỉnh thoảng tôi có người
nào đó, tiếng gọi ấy là đặc biệt, cho một người nào đó, khi tôi có
mặt tại đây, người nào đómà chưa bao giờ…những người lạ, đấy,
mà tôi không biết.

568 Bây giờ, nếu người đàn bà này đang đứng đây, nếu có…Có
điều gì đó sai trật. Chị có thể bị ốm. Chị có thể có người nào khác,
bị ốm. Chị ấy—chị—chị ấy có lẽ chỉ đứng đó, có lẽ chị đang có vẻ
giống như bị đau. Và có lẽ chị đang đứng đó, cố gắng phơi bày
điều gì đó. Nếu vậy, cứ quan sát những gì xảy ra. Thấy không?
Anh chị em cũng đã, thấy điều đó rồi. Phải không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Vâng, thưa quí vị. Xem họmang chị ấy ra bên
ngoài cửa, chết. Thấy không? Ừ-m. Vậy bây giờ các bạn sẽ—các
bạn cứ tìm thấy, xem thử điều đó đúng hay không. Hiểu không?
Hãy thử đi, đấy.
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569 Bây giờ, chúng ta không đi nhà thờ như đi chơi, thưa các bạn.
Chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Bông trái trên ngọn cây,
đang chín. Đúng vậy. Chúa đang đến.

570 Tôi không biết chị ấy. Đức Chúa Trời biết. Ngài đã biết chị.
Trước khi từng có một thế giới, Ngài đã biết chị. Ngài đã biết
chị đứng ngay đó. Ngài đã biết tôi đứng ngay đây. Vì, Ngài là vô
hạn. Đúng vậy không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vậy thì,
nếu Ngài vô hạn và biết điều đó, thế thì Ngài biết lý do tại sao
người đàn bà đang đứng đó. Thế thì, cũng Đức Chúa Trời không
thay đổi đó mà…

571 Chúa Jêsus, khi Ngài ở trên đất đây, với Đức Chúa Trời ở trong
Ngài, đã trò chuyện với người đàn bà ở bên giếng, và bảo cho bà
điều gì đó sai trật với bà. Hết thảy chúng ta biết điều gì xảy ra
rồi. Phải không? Và bà thưa, “Thưa Ngài, Ngài phải là một đấng
tiên tri.” Đó là sự bày tỏ đầu tiên của bà. “Bây giờ, chúng tôi biết
rằng đã đến lúc choĐấngMê-si cómặt ở đây,màđược gọi làĐấng
Christ. Và khi Ngài đến, đó sẽ là điềuNgài thực hiện.”

572 Bây giờ, nếu Ngài là “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi,” và đã được hứa bởi Lời này mà tôi vừa mới
rao giảng, rằng trong thì giờ ban chiều Ngài sẽ có mặt tại đây và
làm những điều giống như vậy, thế thì chúng ta sẽ đang trông
đợi nó. Phải không? Phải không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Trông đợi sự sống lại của Hội thánh đó. Vậy thì, nếu Ngài thực
hiện cho người đàn bà này giống như Ngài đã làm ngày ấy, điều
đó khẳng định Lời, rằng Nó là đúng. [“A-men.”]

573 Bây giờ, chị ấy cứ giữ tay, và tôi cũng vậy, rằng chúng tôi là
người lạ, với nhau. Tôi không biết chị. Tôi chưa bao giờ gặp chị.
Chị ấy chỉ là một người lạ, đang đứng tại đây. Quý vị cũng vậy, ở
ngoài đó, nhiều người trong quý vị.

574 Tôi biết một vài trong những người này đang ngồi dọc theo
đây. Và tôi không biết nhiều người. Tôi biết Bà Collins ở đây. Tôi
chắc chắn về điều đó. Chị, vợ của Anh Ben, và tôi đã thấy Anh và
Chị Dauch ở đây, cách đâymột lát…AnhWright; Anh, Chị Dauch;
người anhởđằng kia phía cuối cùng. Tôi biết vài người trong anh
em, quanh đây. Nhưng tôi—tôi không biết quá nhiều người trong
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anh chị em, vì tôi không có mặt ở đây nhiều lắm với anh chị em,
để quen biết. Và chúng ta có những người lạ ở đây.

Và vì vậy anh em cứ cầu nguyện.

575 Nếu tôi là người lạ đối với anh chị em, và tôi tuyên bố rằng
Ánh Sáng chiều tối đã đến. Và Ánh Sáng chiều tối sẽ giống như
Ánh Sáng buổi sáng. Nó sẽ bày tỏ những bông trái mầu nhiệm
của Đức Chúa Trời giống như vậy, nói về mặt thuộc linh. Đúng
vậy. Bây giờ, tôi chỉ đang nói chuyện với chị giống như Ngài đã
làm với người đàn bà ở bên giếng. Ngài phán, “Hãy cho Ta uống.”
Hiểu không? Tôi cũng đang nói như vậy. Đó không phải là tôi. Ấy
là Ngài. Nhưng nếu Ngài đã khải thị cho tôi chị đang đứng tại đó
vì điều gì, đấy, nếu Ngài sẽ bày tỏ cho tôi những ở đó vì điều gì,
thế thì chị sẽ biết rằng Ngài biết tất cả về đời sống của chị. Nếu
Ngài bảo cho chị điều gì đó đã từng xảy ra, đấy, chị biết điều đó
đúng hay không. Thế thì nếu Ngài biết những gì đã xảy ra, và
có thể bảo cho chị điều đó, Ngài có thể…thế thì chắc chắn chị sẽ
tin Ngài vì những gì sẽ xảy ra. Nếu Ngài có thể nói cho chị rồi
những gì chị đã làm ở đây, chắc chắn điều đó sẽ bày tỏmặt trước
của nó, hay mặt sau của nó, trước nó, và tất cả điều đó, làm cho
nó đúng.

576 Hội chúng sẽ tin Ngài, với cả tấm lòng không, nếu Ngài sẽ
làm điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tôi tin anh chị em
tin, dù Ngài đã làm điều đó hay không. Anh chị em vẫn tin điều
đó, nhưng điều này chỉ chốt lại điều đó.

577 Bây giờ, tôi chỉ đang nhìn người đàn bà, và chị đang được xức
dầu. Chị ý thức, làmột người lạ đối với tôi.

578 Nhưng cứ để cho tôi tỏ cho anh chị em thấy. Nhiều người
trong các bạn đã nhìn thấy tấm hình đang treo trên đó. Vậy thì,
Đó không phải, ở trên, Ánh Sáng đó. Đó là chính xác những gì
đang treo ngay tại đây giữa tôi và người phụ nữ đó ngay bây giờ.
Anh em há không thể nhìn thấy điều đó? Hầu như một—hầu
như một loại Ánh Sáng màu lam ngọc, có ánh vàng, màu kem,
như chúng ta gọi nó, Nó đang nằm ngay…Đó là điều khiến cho
chị cảm thấy…
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579 Bây giờ, cứ để tôi tỏ cho chị điều gì đó. Chị cảm thấymột cảm
xúc thật khiêm nhường, ngọt ngào. Nếu điều đó là đúng, thưa
chị, hãy đưa tay lên để nhiều người có thể nhìn thấy. [Chị ấy nói,
“Vâng.”—Bt.] Thấy không? [“Halêlugia.”] Ấy là…Chị ấy không thể
tránh được cảm thấyNó, Nó ở ngay tại đó. Hiểu không?

580 Bây giờ, bây giờ, nếu Nó bật ra trong chị, tôi không biết. Nó
tùy thuộc. Đó phải là Đức Chúa Trời. Chính mình tôi, không thể
làmnóđược. Đó là—đó làĐức ChúaTrời phải làmvậy. Vâng.

581 Thiếu phụ thật ra, đang chờmột phẫu thuật, tự nhiên. Chị có
điều gì đó mà bác sĩ bảo chị, “Phải được giải phẫu,” nhưng chị
không muốn đi đến bác sĩ. Đúng vậy. [Chị ấy nói, “Không. Chúa
Jêsus là Bác Sĩ của tôi.”—Bt.] Và chị—chị ấy…Nó là một—một
khối u. Và khối u đó ở phía bên phải, gần xương sống. Đúng vậy.
Nếuđúng thế hãyđưa tay lên, đểmọi người thấy. [“Đúng thế.”]

582 Bây giờ anh chị em có tin không? [Hội chúng nói, “A-
men”—Bt.] Vậy thì, anh chị em không nhìn thấy nó, (Thấy
không? Thấy không?) nhưng anh chị em tin với tất cả tấm lòng
giờ này, điều đó đúng. Được rồi. Được rồi.

583 Bây giờ anh em nói, “Có lẽ anh suy đoán điều đó, Anh
Branham.” Anh em không thể suy đoán điều đó, một triệu lần,
hoàn toàn.

584 Ồ, cứ để cho chị ấy đứng ở đó, một phút. Nó đang xuất ra từ
tôi, ngay bây giờ. [Chị ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Bây giờ, cứ, chúng ta
hãy xem, trong chốc lát, đấy. [“Halêlugia!”] Chị ấy có vẻ ổn; Cơ-
đốc nhân. Bây giờ chúng ta hãy xem. Bây giờ thật sự nếu Ngài
bảo cho chúng ta điều gì khác mà sẽ xảy ra. Vâng. Chị đến ngay
lại đây lần nữa. [“Ồ, không.”] Vâng, thưa quý vị. Chị ấy là một—
chị ấy là một…Vâng. Đó là một—đó là một khối u, nó đấy, mà các
bác sĩ sẽ lấy đi. Và nó thì…Nó sẽ gây rắc rối cho chị. Nhưng chị
ấy chỉ tin cậy Đấng Christ vì điều đó.

585 Và không chỉ thế. Chị không phải ở quanh đây. Và chị có
người nào đó với mình. Đó là chồng chị. Và anh ấy cũng đang
khổ sở. [Chị ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Đúng vậy. Chị tin Đức Chúa Trời
có thể nói cho tôi biết, trong lúc tôi đang nhìn ngay vào người
đàn ông ở đây trong khải tượng này, xem có gì sai trật với anh
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ta không? [“Có.”] Ồ, hãy bảo anh ấy đi ăn bữa tối của mình. Dạ
dày của anh hết đau rồi. Chị tin chính là Đấng Christ làm điều
đó không? Tin chứ? Chị đến từ Tennessee. [“Vâng.”] Nashville.
[“Vâng, thưa anh.”] Đúng vậy. Bà Binkley. Được rồi. Chị có thể
quay trở về nhà và khoẻ mạnh, chị và chồng chị. Xin Chúa ban
phước cho anh chị.
586 Anh chị em tin vào Chúa Jêsus không? [Hội chúng vui
mừng—Bt.] Nếu đó chẳng phải Chúa Jêsus giống như vậy đã có
mặt tại đây trong những ngày đã qua, trong Hội thánh Ánh Sáng
chiều tối. Hãy xem xét người đàn bà, trò chuyện với chị ấy, hỏi
xem những điều đómà đã được nói có đúng hay không. Nếu anh
chị em thật sự tin. Bây giờ anh chị em đã mãn nguyện rằng Ngài
là Đấng Christ giống như vậy chưa? [“A-men.”] Vậy thì, anh chị
em biết tôi không thể làm điều đó. Tôi là con người. Tôi là người
anh em của anh chị em. NhưngNgài là Đức Chúa Trời.
587 Bây giờ chúng ta hãy xem. Đây có phải là người kế tiếp
không? Chị là ai trong hàng cầu nguyện? Được rồi.
588 Bây giờ, dĩ nhiên, sự xức dầu đó, anh em biết đấy, chỉ làm tôi
yếu đi, giống như tôi không biết gì. Vậy thì, Chúa Jêsus, khi có
một người đàn bà rờ đến vạt áo Ngài, Ngài phán, “Ta nhận thấy
có quyền phép từ Ta mà ra.” Đúng thế không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Điều ấy có nghĩa “sức mạnh.” Ngài trở nên yếu
đi. Và nếu Ngài…Nếu điều đó đã xảy ra với Lời, chính Nó, thì nó
sẽ làm gì với chỉ một con người mà Lời đã đến? Nó sẽ là gì? Nếu
nó đã xảy ra với Con Đức Chúa Trời như thế, thì chuyện gì sẽ đến
với tôi, một tội nhân được cứu bởi ân điển Ngài? Hiểu không? Nó
chỉ xoay vòng chung quanh tôi. Hiểu không?
589 Nhưng, tuy nhiên, tôi có mặt ở đây để đại diện cho Ngài. Để
đại-…Tôi là người đại diện không xứng đáng. Tôi—tôi ăn năn tất
cả tội lỗi củamình, để—để anh chị em sẽ không nhìn thấy tôi thể
nào; nhưng nhìn thấy Ngài là Ai, mà bây giờ anh chị em sẽ nhìn
theo cách đó.
590 Vậy thì, thưa bà, tôi là người lạ đối với bà. Tôi cũng không biết
người đàn bà này. Chúng ta là những người xa lạ với nhau. Đúng
vậy. Bây giờ, nếu Chúa Jêsus (tôi không biết bà, và bà không biết
tôi), nếu Chúa Jêsus khải thị điều gì đó cho tôi, rằng bà cómặt tại
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đây vì, điều gì đó bà đã làm, hay điều gì đó bà không nên làm,
hay điều gì trong cách đó, bà biết đó sẽ là một, sẽ là một phép lạ
xuất chúng. Đó là điều gì đó mà không thể giải thích được. Một
phép lạ là điều gì đó không thể giải thích được. Ai cũng biết điều
đó. Hiểu không? Đó hẳn làmột phép lạ nổi bật.
591 Sẽ còn hơnmột phép lạ nữa nếu cómột—một thiếu phụ đang
ngồi ở đây trongmột xe lăn, và bị bệnh thấp khớp, và tất cả bỏng
lên. Tôi bảo với bà, “Hãy đứng lên và bước đi,” và bà ấy bước ra
ngoài đó, mọi người thét lên vì chuyện đó. Nhưng, anh em thấy,
quyền phép thực sự của—của đức tin bà để tin, và chỉ đứng lên
và bước đi, có thể làm điều đó.
592 Nhưng quay trở lại nơi xa kia và rút ra sự sống từ nơi nào đó,
điều đó còn hơn thế. Chỉ một mình Đức Chúa Trời làm điều đó,
nơi anh emcó thể nói, đấy, anh embiết nó đúnghay không.
593 Bây giờ, điều gì đó đã xảy ra, ở nơi nào khác. Nào hãy chờ.
Nó đã rời nơi đây. Nó đã đi tới…đi vào trong hội chúng, nơi nào
đó, nơi nào đó. Nó đã đi rồi.

Chờ một phút. Hãy để tôi trò chuyện với người đàn bà
lần nữa.
594 Bây giờ, hãy thật tin kính và quan sát bây giờ. Cứ cầu nguyện,
tiếp tục cầu nguyện ngoài đó. Tôi muốn anh chị em cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin để điều ấy xảy ra với con.” Một số người trong
anh chị em ngoài đó, mà không được ở trong hàng cầu nguyện,
cứ cầu nguyện.
595 Tôi nói với chị lần nữa, để xây-…vì đức tin của chị. Hiểu
không? Nếu có thể làm điều đó cho một người đàn bà khác, thì
nó có thể được thực hiện đối với chị. Đó là đức tin của chị. Hiểu
không? Chị là người thực hiện nó. Không phải tôi. Đó là đức tin
của chị nơi Đức Chúa Trời. Hiểu không?
596 Chúa Jêsus không hề nói, “Ồ, Ta biết Ta sẽ đi gặp người đàn
bà đó ở nơi đó.” Không.
597 Nhưng khi sự sống lại của La-xa-rơ đến, bấy giờ, đó là những
gì mà Đức Chúa Trời đã tỏ cho Ngài để làm. Hiểu không? Đức
Chúa Trời phán, “Hãy đi.” Và Ngài—Ngài chỉ chứng minh Ngài
là thể nào. Đi khỏi. Và rồi khi Ngài quay lại, Ngài phán, “La-xa-
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rơ đang ngủ.” Và Ngài trở lại, và đi làm cho La-xa-rơ sống lại từ
phần mộ. Gọi linh hồn của ông trở lại, sau khi nó đã ra đi bốn
ngày. Ngài đã không hề nói Ngài trở nên yếu đi ở đó. Đó là Đức
Chúa Trời đang sử dụng sự ban cho.
598 Nhưng, điều này, khi người đàn bà đó chạm đến Ngài,
đó chính là người đàn bà đang sử dụng sự ban cho của Đức
Chúa Trời.

Và điều đó cũng là điều giống ở đây. Chính là chị đang thực
hiện nó.
599 Bây giờ, về điều nầy, trongmột chuyến đi săn, nơi mà…tôi đã
nhìn thấy con gấu, và biết những điều khác biệt, và tất cả những
điều khác biệt này mà đã được nói trước ở đây, đã được bảo tại
sao chúng ứng nghiệm thật sự, từng lờimột. Đó là Đức Chúa Trời.
Điều ấy không làm phiền tôi.
600 Nhưng khi dân sự bắt đầu sử dụng sự ban cho của Đức Chúa
Trời, đấy, anh em trở thành đầy tớ công khai của Đức Chúa Trời,
vì anh em thật sự ráp vào trong hàng ngũ. Hiểu không?

Và rồi anh em chạm đến Ngài bởi điều đó, rồi Ngài phán lại.
Hiểu không?
601 Bây giờ, vâng, bây giờ người phụ nữ đang đi vào trong khải
tượng. Bà ấy đang đi vào, hay khải tượng đang di chuyển vào.
Trông giống như anh em có thể thấy điều đó ở quanh bà. Người
phụ nữ bị đau. Bà đau nặng. Bà đang chịu đau đớn, một bệnh,
đaudạdày, thật kinh khủng.Hãyđưa tay lênnếuđiều đó là đúng.
Và chị có những biến chứng các thứ. Đúng thế.
602 Chị cũng có ai đó với chị. Đó là chồng chị. Và anh ấy bị ốm.
[Người chị ấy nói, “Đúng thế.”—Bt.] Nếu Đức Chúa Trời khải thị
cho tôi, với chồng chị, điều gì không ổn với anh ấy, thì chị tin tôi
là tiên tri của Ngài không? Người đàn ông ấy bị phiền phức vì
đôi mắt của anh, với đôi tai của anh, và anh đang ở trong một
tình trạng rất tồi tệ. [“Đúng. Đúng. Ngợi khen Chúa! Ngợi khen
Chúa!”] Vâng, thưa ông.
603 Chị có tin Đức Chúa Trời biết chị là ai không? [Người chị ấy
nói, “Vâng.”—Bt.] Chị tin tôi là tiên tri củaNgài, tiên kiến củaNgài
không, nếu tôi bảo cho chị chị là ai? [“Vâng.”] Chị có tin điều đó
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không? Bà Robertson. Và chị đến từ Huntsville, đó là ở Alabama.
Hãy trở về, chị và chồng chị, và được khoẻmạnh.

604 Anh chị em có tin không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
“Mọi sự đều có thể được cho những ai tin.” Nếu anh chị em tin,
nếu anh chị em cứ đặt mình—cứ đặt mình vị trí của mình và tin
rằng Đức Chúa Trời thực hiện điều đó. Bây giờ, đừng nghi ngờ,
nhưng chỉ tin với tất cả tấm lòng, rằng Đức Chúa Trời sẽ ban sự
chữa lành này cho anh chị em, và anh chị em có thể có bất cứ
điều gì anh chị em cầu xin.

605 Được rồi, thưa ông, hãy lên đây nào. Chúng ta hãy xem. Ông
có phải là người kế tiếp ở đây không? Được rồi, thưa ông. Tôi cho
rằng chúng ta là những người xa lạ với nhau, thưa ông. Nếu…
Chúa Jêsus đã đến với một người tên là Si-môn, bảo cho ông hay
về tình trạng của ông, và điều đó đã khiến cho Si-môn đi và tin,
với tất cả tấm lòng. Nó sẽ khiến cho ông làm điều giống như vậy
không? [Người anh ấy nói, “Vâng.”—Bt.] Nó sẽ làm. Ồ, chúng ta
là những người lạ.

606 Bây giờ, Đức Chúa Trời thì không có sự khác biệt nào giữa
nam và nữ. Ngài là Đức Chúa Trời thật giống như vậy. Ngài là
Đức Chúa Trời. Hiểu không?

607 Và anh, anh sẽ tin điều đó (cảmxúc đómà ở gần anh bây giờ),
rằng Đức Chúa Trời sẽ có thể khải thị với anh, qua tôi, đầy tớ của
Ngài, rằng vì điều gì đó mà anh có mặt tại đây, điều gì đó sai trật
với anh, hay bất kỳ nó là gì không? Ồ, anh sẽ biết nó là sự thật
hay không. Được rồi. Cầu xinNgài ban cho điều đó.

608 Người đàn ông đang đi vào khải tượng, hay khải tượng đang
đi vào người ấy. Anh không phải cómặt ở đây vì bệnh tật. Anh có
mặt ở đây tìm kiếm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Đó là
những gì ông ấy đang tìm kiếm. Đúng vậy, thưa ông. Vâng, thưa
ông. Và anh không phải là người ở đây. Anh từ trên con đường ở
đây, một nơi được gọi là Seymour, Indiana. Đó, đó là—đó là nơi
anh đến. Họ gọi anh là, “Bill.” Hỡi Bill, hãy quay trở về, nhận lãnh
Đức ThánhLinh, trongDanhĐức Chúa Jêsus Christ. Hãy tin.

609 Hãy đến, thưa bà. Bà có tin tôi là tiên tri của Ngài không?
Bà có tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, sống
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không? Và bà tin chính là Ngài đang cho phép điều này xảy ra
giống như thế này không? Bà tin điều đó chứ?
610 Chúng ta còn bao nhiêu người? Gì hả? Thấy đó, tôi không
muốn trở nên quá yếu đi. Được rồi.
611 Không, không có gì cả; bà không phải có mặt tại đây vì chính
bà. Bà có mặt tại đây vì người nào khác. Và người nào khác đó
không cómặt tại đây. Nếu tôi bảo cho bà hay chuyện gì với người
đó, bà sẽ tin nhận sự chữa lành của họ, và nhận lấy và tin không?
Đó là bệnh ung thư. Bà tin rằng họ sẽ được chữa lành không? Thế
thì hãy đi, trongDanhChúa Jêsus, và tin. Chúng ta hãy cứ…
612 Tất cả anh chị em, tin không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Anh chị em tin đó là sự xức dầu của Đức Thánh Linh không? [“A-
men.”] Ngài chẳng tuyệt vời sao? [“A-men.”] Anh chị em đang tin
chứ? [“A-men.”] Được rồi.
613 Bây giờ, chúng ta có bao nhiêu người? Thường thường hai,
hai hay ba, làmột sự xác nhận. [Người nào đó nói, “Ba.”—Bt.] Nói
gì? [Người khác nói, “Anhđã có bốnngười.”] Bốn à? [“Vâng.”] Đây
là người thứ nămđang đứng ở đây à? Được rồi.
614 Chúng ta hãy—chúng ta hãy tin hết lòng, rằng Đức Chúa
Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi.
615 Chị cómặt ở đây vì đứa bé đó. NếuĐức Chúa Trời khải thị cho
tôi điều gì không ổn với con chị, chị sẽ tin Đức Chúa Trời sẽ chữa
lành nó không? Đứa bé bị bệnh tim nghiêm trọng. Đúng thế. Đứa
bé-…chị thì không, đứa bé không ở đây. Nó ở ngoài thành phố. Nó
ở ngoài tiểu bang. Chị tin Đức Chúa Trời có thể bảo cho tôi đứa
bé đến từ đâu không? Chị tin, và tin nó sẽ khoẻ mạnh lại không?
Hãy đưa nó trở lại Franklin, Kentucky. Vâng, thưa chị, và hãy tin
hết lòng. Nếu chị tin, đó là tất cả điều chị phải làm.
616 Hãy để—hãy để…Hãy đến đây chỉmột phút. Tôi định tội điều
xấu đó. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, cầu cho sự chết lìa khỏi,
và sự sống đến.

“Họ sẽ đặt tay trênngười đau, người đau sẽ đượcbìnhphục.”

Chịmuốn đi ăn không? Nghĩ Ngài sẽ làm cho chị cảm thấy tốt
hơn chứ? Cứ tiếp tục. Bệnh đã lìa khỏi chị giờ này. A-men.
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617 Chị tin bệnh phụ nữ sắp lìa khỏi chị không? Được rồi. Hãy đi
đến chỗ ngồi củamình và nói, “CảmơnNgài, lạy Chúa.”

Ông thế nào, thưa ông?Ồ, con quỷ đó, bệnh suyễn!

618 Chờ một phút. Chờ một chút nào. Điều gì đó không ổn…Điều
gì đó đã sai trật; đã ổn rồi. Bây giờ, có điều gì đó ở đây, tương
tự, mà nắm bắt người đàn ông ấy vào lúc đó. Hãy để tôi xem
nó là gì một lần nữa. Bây giờ hãy nhìn vào tôi. Đừng nói gì cả.
Chờ một lát.

619 Đó là một người đàn ông da màu, đang ngồi ngay ở phía sau
đây, đang nhìn tôi. Chính là ông ấy…ông ấy—ông ấy có người
nào đó bị ốm. Đúng vậy. Bệnh suyễn và viêm xoang. Đúng vậy.
Ông đã rờ đến Ngài. Ông không đến từ đây, thưa ông. Ông đến
từ miền Đông, đông bắc, con đường này. Ông đến từ New York.
Vâng, thưa ông. Ông là Ông Hunt. Ông tin giờ nầy. Được rồi, thưa
ông. Điều đó tốt.

620 Đó là bạn ông đang ngồi bên cạnh ông, đang cầu nguyện.
Ông tin tôi, là tiên tri của Đức Chúa Trời không, thưa ông?
[Anh Coleman trả lời khẳng định—Bt.] Ông đến đây với anh ấy.
Tên ông là Coleman. [“Vâng. Halêlugia!”] Và ông—ông đang cầu
nguyện cho một người cha. [“Vâng.”] Mà có một cục bướu. Đó
là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. [“Halêlugia!”] Hãy tin. Hãy đi, tin giờ
nầy, nó sẽ lìa khỏi ông.

621 Anh bị đau bao tử, làm anh lo lắng. Không đúng thế sao? Hãy
đi, và ăn. Trong Danh Đức Chúa Jêsus. Anh có tin Ngài đã chữa
lành anh không? Cứ đi và nói, “Cảm ơn Ngài, lạy Chúa Jêsus.”
Hãy tin với cả tấm lòng.

622 Anhbị bối rối với bệnh căng thẳng thần kinh, bực dọc, và vân
vân. Hãy tin với tất cả tấm lòng. Hãy trở về và khoẻmạnh.

623 Trạng thái căng thẳng. Cứ tin với cả tấm lòng. Hãy tin rằng
Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh khỏe mạnh, và Ngài sẽ làm điều
đó. Đừng nghi ngờ chút nào.

624 Bệnh tim và căng thẳng. Anh tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ
sẽ làm cho anh khoẻ mạnh không? Hãy đi, được khoẻ mạnh,
trong Danh Chúa Jêsus.
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625 Bệnh bao tử, rối loạn, căng thẳng gây ra tình trạng dịch vị
bên trong bao tử của anh khiến thức ăn bị chua. Hãy đi, đừng
nghi ngờ trong lòng; và nó sẽ ứng nghiệm, anh sẽ không còn
bệnh nữa.

626 Lưng của anh đã làm anh lo lắng. Anh có tin với tất cả tấm
lòng không? Thế thì hãy đi, và Đức Chúa Jêsus Christ làm cho
anh khỏe mạnh về điều này.

627 Chờmột phút. Giữ yên lặng, chờ một chút. Bây giờ điều gì đó
đã xảy ra. Người đàn bà này ở đây thì lạ. Ánh Sáng đó đã xoay
quanh chị ấy, thật nhanh, rồi đã đi, và chạy lui ngay trở lại một
lần nữa. Điều gì đó đã xảy ra. Chờ một chút. Đó là người đàn
ông da màu, tôi chắc chắn đó không phải là người anh em da
màu ở đó, bởi vì nó đến…Chờmột chút. Đây nầy. (Bước lui, Billy.)
Đây này.

628 Đó là người đàn ông này đang ngồi tại đây, người da màu.
Anh cũng bị phiền phức, với cơn đau lưng. Đúng vậy. Anh là
người lạ với tôi. Tôi với anh cũng vậy. Nhưng có một điều anh
cần tốt hơn bệnh đau lưng, đó là, hãy dâng lòng anh cho Đấng
Christ, trở thànhmột Cơ-đốc nhân. Anh không…Anh sẽ tin nhận
Ngài như là Chúa Cứu Thế của mình không? Anh đến từ Ohio.
Đúng vậy. Từ Ohio. Hãy trở lại, được khoẻmạnh. Đức Chúa Jêsus
Christ tha thứnhững tội lỗi của anh, và anh có thể vềnhàvàđược
chữa lành. Bây giờ nó đã hết rồi. Bây giờ anh có thể đi về nhà.
Hãy tin hết lòng.

629 Được rồi, chị ơi, hãy đến đây. Các biến chứng, và tình trạng
căng thẳng, và mệt mỏi. Chị tin hết lòng rằng Đức Chúa Trời
sẽ làm cho chị mạnh khoẻ chứ? Đi đến chỗ ngồi của mình, và
nói, “Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus ôi, vì tất cả những gì Ngài đã làm
cho con.”

630 Anh tin rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ làm cho anh khỏe
mạnh, và chữa lành lưng của anh, và làm anh khỏe mạnh, và
chữa bệnh thận. Hãy đi—đi trên đường mình, vui mừng, và nói,
“Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus ôi.”
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631 Anh bạn, anh tin, Ngài làm cho anh mạnh khỏe không? Hãy
nói, “Cảm ơn Ngài, Chúa yêu dấu ôi.” Hãy đi, cứ ngợi khen Đức
Chúa Trời.
632 Bây giờ chị tin với cả tấm lòng chứ, thưa chị? Thế thì hãy đi,
và Đức Chúa Jêsus Christ làm cho chịmạnh khỏe.
633 Chờ một chút. Không, không phải chị ấy. Chờ một chút. Thật
sự không phải quí bà ở đó. Chờmột giây nào. Chờmột chút.
634 Thấy nước phun lên ở cái gì đó. Người nào đó ở đây đã vượt
biển, từ nơi nào đó. Đó là một người đàn bà, và bà ấy từ Hà Lan
đến. Bà ấy ở đâu? Bà ấy kia kìa. Được rồi, thưa chị. Chị đã đi
đường dài để được chữa lành. Chị có tin tôi là vị tiên tri của
Ngài không? [Người chị ấy nói, “Ồ, vâng.”—Bt.] Chị đau khổ vì
bệnh thấp khớp, và chứng viêm khớp, cứng người. Hãy tin vào
Chúa Jêsus Christ, và nhận lấy Sứ điệp cho dân mình. Chúa ban
phước cho chị. Nó sẽ lìa khỏi chị và chị có thể đi và được khỏe
mạnh. A-men.

Anh chị em tin không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
635 Ở đây, trở lại đây ở phía sau, đó là người phụ nữ đang ngồi
ngay phía sau đây. Và chị đang đau khổ với tình trạng túi mật. Ồ,
chị ấy sẽ nhớ nó. Đức Chúa Trời ôi, xin giúp con. Chị ấy—chị ấy
đến từ Indianapolis. Chị tên là Gilbert. Hãy đứng lên tại chỗ, thưa
chị. Chị đấy. Đượcmạnhkhoẻ, trongDanhChúa Jêsus Christ.
636 Anh chị em có tin, với tất cả lòng không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Hãy đặt…Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại không? [“A-
men.”] Ngài hômqua, ngàynay, và cho đếnđời đời khônghề thay
đổi chứ? [Hội chúng vui mừng.] Hãy đặt tay lên nhau và chúng
ta hãy cầunguyện, trong khi tôi cầu nguyện cho Chị Kelly.
637 Lạy Chúa Jêsus, xin để cho Quyền phép Thánh của Ngài đến
trong nhà thờ này bây giờ! Và xin Nó quét qua và ở trong chị của
chúng con để cứu đời sống chị, Chúa ôi. Xin cho chị sự chữa lành
lớn nàymà chị đang tuyên bố, Chúa ôi. Xin chữa lành dân sự của
Ngài ở đây. Xin nhận sự vinh hiển cho chính Ngài. Xin nhậm lời,
Chúa ôi.
638 Và cầu xin cho những người này ở đây mà giờ nầy đặt tay
lên nhau.
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639 Sa-tan…

Chúng con đang đến bây giờ với những khăn tay này; trong
Danh Chúa Jêsus Christ, cầu xin cho mỗi người được chữa lành.
LạyChúa, xin khẳngđịnhLờiNgài bằngnhữngdấuhiệuđi theo.
640 Và bây giờ, hỡi Sa-tan, ngươi là con quỷ gian xảo, ngươi bị
đánh bại. Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ khôi phục Con Đức Chúa
Trời, trong Đấng mà ngươi đã phản bội qua những tín điều của
ngươi. Ngài đã hứa khôi phục Hội thánh lại trong tình trạng ban
đầu của nó, khi Ánh Sáng chiều tối chiếu sáng. Và chúng ta đang
sống trong Nó. Và bởi sự khôi phục, chúng ta có quyền, chúng ta
có Đấng Biện Hộ của chúng ta, chúng ta có Luật Sư của chúng
ta, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, và chúng ta sẽ nỗ
lực tuyên bố. Ngươi đã giữ họ khá lâu rồi. Ngươi không thể làm
điều đó lâu thêm nữa. Chúng ta ra lệnh cho ngươi, trong Danh
Đức Chúa Jêsus Christ, bởi quyền phép sự sống lại của Ngài và
Đức Thánh Linh hiện diện bây giờ: Hãy ra khỏi cử tọa này! [Hội
chúng vui mừng hết sức—Bt.] 
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