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BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

 Chắc chắn rất vui mừng được thấy nhiều người đến vào tối
nay, sau khi tôi đã giữ anh chị em ở lại cho đến nửa đêm tối

hôm qua. Tôi không nghĩ hết thảy anh chị em sẽ đi ra ngày hôm
nay, nhưng trông có vẻ như anh chị em sẽ đến để học trường
Chúa nhật, và điều đó rất tốt.

2 Bây giờ chúng ta đang học và cố gắng chỉ dành thì giờ dựa
trên sự Dạy dỗ hội thánh nầy. Và tôi chỉ dạy Điều đó. Và bây giờ,
có lẽ một số người khách lạ ở với chúng ta, mà tôi không biết.
Tôi không ở đền tạm nầy khá lâu đủ để biết ai là thuộc viên của
hội thánh. Nhưng tôi thông báo rằng điều nầy sẽ chỉ dành cho
những thuộc viên hội thánh. Bởi vì, bên ngoài, dân sự có rất
nhiều giáo lý khác nhau, và vân vân. Ồ, và, họ tin những điều
kia. Họ được dạy dỗ tin những điều đó. Và—và—và rồi khi anh
em đi vào giáo hội khác, có thể, dạy điều gì đó rất trái ngược,
ồ, thế thì họ nghĩ, “Nầy, tôi không đồng ý với Điều đó.” Hiểu
không? Ồ, chúng tôi không muốn nói gay gắt về điều đó hay
làm tổn thương bất cứ ai, lý do chúng tôi làm điều nầy. Vậy thì,
anh em tin bất cứ điều gì anh em mong ước. Nhưng chúng ta…
Tôi đang đặt để điều nầy, và phải làm cho nó thật mạnh mẽ,
bởi vì chúng ta phải giải quyết điều đó. Đây là những gì đền
tạm ủng hộ cho, đấy, chỉ những gì chúng ta ủng hộ ở đây. Và,
cách đó, chúng tôi không muốn anh em cảm thấy bị xúc phạm
và suy nghĩ rằng chúng tôi đang cố làm tổn thương niềm tin
anh em, hay bất cứ điều gì giống thế. Chẳng chút nào hết. Và
đây là một…

3 Chúng ta thông suốt điều nầy khoảng mỗi hai hay ba năm,
gần đây, những gì chúng ta ủng hộ, chỉ sự dạy dỗ, mà chúng ta
ủng hộ, và lý do chúng ta làm điều đó. Điều gì, tại sao chúng ta
tin Điều nầy. Và vì thế nếu có những vị khách ở đây mà không
phải là một—một thuộc viên của hội thánh, tất nhiên chúng tôi
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vuimừng được quý vị thamdự vào buổi thảo luận nầy sáng hôm
nay và cũng trong tối nay.

4 Và, sau đó, thứ Tư sẽ bắt đầu chiến dịch thường lệ trong buổi
nhóm, tôi muốn nói, ở đền tạm tại đây. Tôi vừa ra đi thời gian
ngắn, để nghỉ ngơimột chút. Tôi đã thật, thật sựmệtmỏi, và phải
đi, để nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Tôi vừamới trở về, cảm thấy
tốt, cảm thấy tuyệt vời. Và vì thế tôi sẽ lại ra đi, ngay khi buổi hầu
việc chấm dứt, và cho đến tháng Giêng mới trở về. Tôi sẽ không
có một buổi nhóm nào; tôi sẽ đi vắng thật sự, tiếp tục phần việc
còn lại của tôi.

5 Nhưng, khi chúng ta đi vào, chúng ta nhận thấy hội thánh
hầu như rối tung lên một chút ở chỗ nầy và chỗ kia, và một số
thuộc viên hầu như bắt đầu hâm hẩm một chút, bị lôi cuốn, giữ
sự thù hằn lẫn nhau, và đại loại như thế. Tôi đã đi khắp nơi, từ
nơi nầy đến nơi khác, cho đến khi chúng ta giải quyết được hết
thảy điều nầy bây giờ. Nó ổn rồi. Hiểu không?

6 Và không có gì sai lầm. Không có gì sai lầm với bất cứ thuộc
viên nào. Mỗi ông mỗi bà đều tốt cả. Nếu họ có thể thật sự nhận
ra rằng đó là ma quỷ, đến giữa dân sự. Điều đó hoàn toàn chính
xác. Không phải là dân sự. Nếu anh chị em có thể để chomột anh
em thấy điều đó, thì người đó sẽ không giữ sự thù hằn chống lại
người khác. Người ấy có…Người ấy sẽ—người ấy sẽ cảm thấy xấu
hổ. Người ấy sẽ cảm thấy giống như, “Ồ, đó là…Tôi cảm thấy rất
tiếc cho anh emmình.” Đấy, nếu người ấy đã làm sai, ồ, đó không
phải là anh em. Chính làma quỷ đã làmđiều đó.

7 Anh em nói, “Ồ, thế đấy, người nầy đã làm điều nào đó, nào
đó.” Anh em của anh đã không làm điều đó; chị em của anh em
đã không làm điều đó; chính là ma quỷ đi vào bên trong họ, để
làmđiều đó. Thế nên đừng khiển trách anh em, chị emmình; hãy
quở tráchma quỷ, đó là kẻ đã gây ra điều ấy.

8 Và vậy thì bây giờ trong những sự Dạy dỗ hội thánh nầy, bây
giờ, chúng có thể rất kỳ cục với anh chị em. Chúng có thể là điều
mà anh chị em không đồng ý với chúng, chút nào. Nhưng chúng
ta chỉ…Đó là những gì chúng ta tin. Chúng ta tin điều đó bởi vì nó
ở trongKinhThánh, và chúng ta dạy dỗnó theo đường lối đó.
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9 Bây giờ, tối hôm qua, đề tài của chúng ta là: Tại Sao Chúng Ta
Không Phải Là Một Giáo Phái? Vậy thì, chúng ta là một tổ chức
bởi vì chúng ta là một giáo hội, nhưng chúng ta không phải là
một giáo phái. Và thế thì tôi đã đưa ra những lý do tại sao chúng
ta không phải là một giáo phái.
10 Bây giờ, khi chúng ta thảo luận sáng nay, trước khi chúng ta
làm vậy, chúng ta hãy cầu nguyện.
11 Chúa kính yêu ôi, chính là đi vào trong sự Hiện diện Thánh
khiết của Ngài mà chúng con lại đến để cầu xin sự thanh tẩy tâm
trí của chính chúng con, linh hồn chúng con, để chúng con có thể
tự dâng hiến mình cho Ngài nhưmột công cụ để Ngài có thể làm
việc bên trong, và quađó, cho sự vinhhiển chínhNgài. Và, Cha ôi,
xin thanh tẩy tư tưởng con, và tâm trí của con, và sự nói của con,
đểkhôngphải là conđangnói;màĐứcThánhLinhcó thểxứcdầu
chomôimiệng, và bằng đất sét, để nó có thểmangđếnLẽ thậtmà
ĐứcChúaTrờiToànNăngmuốnHội thánhNgàibiết.
12 Và chúng con cầu xin Ngài, thế thì, Chúa ôi, nếu Ngài làm
điều đó, rằng Ngài sẽ đẩy lùi mọi quỷ của—của bệnh tật, và mọi
quỷ thù ghét và tranh cạnh, ra khỏi dân sự, để họ có thể nghe
Đức Thánh Linh phán, để Đức Chúa Trời có thể nhận sự vinh
quang từ buổi nhóm lại của chúng con sáng hôm nay. Và nếu có
một điều nào trong lòng chúng con không hoàn toàn ở trong tình
trạng, mà Ngài có thể phán với chúng con, Ôi Đức Chúa Trời, xin
đuổi nó ra khỏi chúng con, như phương Đông xa cách phương
Tây. Để, chúng con có thể biết ý chỉ của Ngài, để làm. Vậy xin dẫn
dắt chúng con bởi Thánh Linh Ngài, trong sự thảo luận sắp tới
này dựa trên Hội thánh và sự Dạy dỗ của Nó, và những gì Nó sẽ
bênh vực, và tại sao Nó nên ủng hộ như vậy. Vì chúng con cầu
xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
13 Bây giờ, tối hômqua chúng ta đã đưa ra ý—ý tưởng về tại sao
chúng ta không phải làmột giáo phái được tổ chức. Và chúng ta…
Chỉ một bối cảnh nhỏ cho điều nầy. Là bởi vì chúng ta thấy, rằng,
trong giáo phái, nó đưa ramột sự ngăn trở.
14 Bây giờ, chúng ta có nhiều điều để thảo luận. Và chúng ta bàn
cãi điều đó, tại sao chúng ta không chấp nhận phụ nữ làm mục
sư truyền đạo trong hội thánh, tối hôm qua.
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Và sáng hôm nay chúng ta cần có, chủ đề, nếu có thể được:
Phép Báp-Têm Bằng Đức Thánh Linh, và tại sao chúng ta tin vào
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, và làm thế nào để phép
báp-têm bằng Đức Thánh Linh đến, và Nó làm điều gì, và Nó
khiến anh emhành động thế nào sau đó.
15 Và thế thì tối nay, nếu ý Chúa, tôi muốn nói về đề tài, “Dòng
dõi của rắn, về điều nầy trong thời đại này.” Bây giờ, mọi người
không tin vào dòng dõi con rắn, nhưng đó là lời Kinh Thánh.
Hiểu không? Bây giờ, không quan tâm…
16 Bây giờ, đây, nếu tôi đánh giá điều nầy thật đanh thép, tôi
không có ý định đó lúc nầy với anh em—với anh chị em yêu dấu.
Điều duy nhất mà tôi đang cố gắng làm là lái cho nó đi vào, và
chúng ta sẽ khiến nó gay gắt, đấy. Vì thế anh em phải nói giống
như…Anh em nói, “Johnny, đi ngồi xuống,” anh ấy có thể không
nghe điều đó. Nhưng anh em nói, “Johnny, ngồi xuống!” Johnny
sẽ chú ý tới điều đóhơn. Vì thế bây giờ chúng ta sẽ la hét, “Johnny,
ngồi xuống,” sáng nay. Hiểu không? Được rồi. Tôi muốn nói điều
đó như vậy để anh em sẽ hiểu điều chúng ta đang muốn nói gì.
Hiểu không?
17 Và nếu chúng tôi nói điều gì đó trái ngược với suy nghĩ của
anh chị em, và niềm tin của anh chị em, chúng ta không phải là
một…Hãynhớ, rằng, trong nhà thờ nầy là sự hiện diện chung cho
tất cả các giáo phái, chúng ta tin rằng Báp-tít, Giám Lý, Trưởng
Lão, Lutheran, Công giáo, Tin Lành, Do Thái, bất kể là cái gì đi
nữa, miễn là người đó làmột anh em, thì người đó là anh em của
chúng ta, chỉ thế thôi, cho dù người ấy thuộc về giáo phái nào đi
nữa. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giữ điều đó chống lại người
ấy, ở trong một giáo phái.
18 Nhưng, lý do những giáo phái là. Bây giờ, đây là điều các
giáo phái bắt đầu. Đức Chúa Trời muốn bày tỏmột chút gì đó với
người nào đó, và họ sẽ đến và làm thành một giáo phái chung
quanh niềm tin đó mà họ có, và rồi Đức Chúa Trời không thể
vận hành nhiều hơn nữa.
19 Làm sao người Giám Lý có thể từng chấp nhận bất cứ điều gì
hơn là công việc thứ hai của ân điển?Họ tự lập giáo phái dưới tác
động của điều đó. Làm thế nào mà những tín hữu Báp-tít có thể
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từng tin điều gì hơn là những gì họ…“Người công bình…” Hay,
đúng hơn là, tín hữu Lutheran, “Người công bình sẽ sống bởi đức
tin.” Đó là những gì họ bị tác động lập thành giáo phái. Làm thế
nàomà những người Báp-tít có thể đi xa hơn nữa những gì họ đi
theo? “Tại sao, khi nào anh em tin, anh emnhận lãnhĐức Thánh
Linh. Và được dầmmình trong nước, và an tâm với điều đó.” Tại
sao? Đó là những gì họ lập thành giáo phái. Hiểu không? Tại sao
người Ngũ Tuần tin, rằng, “Khi anh em nói tiếng lạ thì anh em
có Thánh Linh, và an tâm với điều đó”? Bởi vì họ lập thành giáo
phái dưới tác động của điều đó. Anh em ơi, những sự việc có lẽ,
mỗi một việc, đều ổn, nhưng Đức Chúa Trời không bị trói buộc
với bất cứ giáo phái nhỏ bé nào. Ngài hoàn toàn lan tỏa trênmọi
sự, chỉ thế thôi. Và—và chúng ta—chúng ta tin điều đó.

20 Và đó là lý do mà chúng ta không bao giờ trở nên một giáo
phái. Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội sát nhập hội thánh nhỏ
bé nầy vào nhiều giáo phái khác nhau, nhưng chúng ta không
làm điều đó. Bởi vì, chúng ta muốn ở lại giống y như điều nầy để
nó có thể ở dưới quyền lãnh đạo và quyền cai trị của Đức Chúa
Jêsus Christ. Đúng thế. Bất cứ điều gì Ngài bày tỏ cho chúng ta,
và chúng ta thấy rằng điều đó là Lẽ thật, và nó đi thẳng hàng
theo Lời Ngài, luôn mọi lối trước sau qua Kinh Thánh, thì đó là
Lẽ thật, và Thánh Linh đồng lòng về điều đó, chúng ta không có
sự ngăn trở giáo phái giữ chúng ta không chấp nhận Điều đó.
Chúng ta đi thẳng đến phía trước để vào trong Điều đó, và tiếp
tục di chuyển ngay.

21 Và vì thế nên khi giáo phái nói điều đó, giống như hội thánh
của Đấng Christ, họ ở dưới ảnh hưởng của giáo phái, cái gọi là
Hội thánh của Đấng Christ, rằng, “Thời kỳ phép lạ đã qua rồi,
và tất cả những điều này giống như thế.” Tại sao, anh em tìm
thấy điều đó ở đâu trong Kinh Thánh? Nhưng họ không thể làm
điều gì khác với điều đó. Họ lập giáo phái dưới điều đó, đấy, vì
thế không có gì anh em có thể làm về nó.

Nhưng chúng ta cần được tự do, ở chỗ chúng ta có thể hoàn
toàn di chuyển như Thánh Linh vận hành chúng ta, bằng những
bề sâu hơn và chiều cao hơn, và thật sự tiếp tục di chuyển lên,



6 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

tiến lên, và tiếp tục, và tiếp tục, và tiếp tục, và tiến lên, hoàn toàn
bất cứ nơi nào.

22 Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ sự cuồng
tín nào. Chúng ta điều hướng hàng lối ngay ở đó. Nếu người nào
có được điều gì nhỏ bé mà Chúa đã bày tỏ cho người ấy, và nó
không trùng khớp với Kinh Thánh nầy, qua suốt Kinh Thánh từ
Sáng Thế ký cho đến Khải huyền, trở nên một giáo lý, thế thì
chúng ta sẽ không chấp nhận nó. Hiểu không? Nó phải đến từ
Kinh Thánh. Và nó hoàn toàn không thể trở thành giáo lý bằng
sự mặc khải của một người nào đó. Nếu một sự mặc khải đúng
với Lời, được lắm.

23 Cách đây không lâu, một người đến gặp tôi, và người đó nói,
“Tôi vừa mới đến nước Hoa Kỳ, Anh Branham à.” Ông ấy nói,
“Nầy, tôi quen biết với một chị Cơ-đốc nhân, và,” nói, “chị Cơ-
đốc nhân nầy là một trong những người phụ nữ đáng yêu nhất.
Nhưng,” nói, “hóa ra chị ấy có ba hay bốn người chồng. Và,” nói,
“mà—mà, đúng trong khi tôi biết chị ấy, từ đó đến nay được ba
tháng, chị ấy đã bỏ người đó và cưới người khác.” Và nói, “Chị
ấy có Đức Thánh Linh, nói tiếng lạ hoàn hảo mọi lúc, thường
xuyên, và,” nói, “đưa ra những lời tiên tri và sự mặc khải.” Nói,
“Chị ấy là một người đàn bà đầy dẫy Đức Thánh Linh thật sự. Và
chị ấy là một nữ truyền đạo.” Và nói, “Tôi đã đi và cầu hỏi Chúa,
‘Tại sao lại có chuyện như vậy? Tại sao người đàn bà này có thể
làm như thế này?’” Và nói, “Tôi đã nằmmơ thấy vợ tôi. Và vợ tôi
đang ngoại tình với một người đàn ông khác, mà là điều vô đạo
đức. Và rồi,” nói, “cô ấy đã đến quì dưới chân tôi mà nói, ‘Anh sẽ
tha thứ cho em vì những gì em đã làm chứ?’” Người đó nói, “‘Tất
nhiên, anh tha thứ cho em.’ Và nói, ‘Tại sao anh rất rộng lượng
tha thứ cho emnhư vậy?’ Nói, ‘Bởi vì anh yêu em.’” Và nói, “Chúa
đã phán lại trong giấc mơ và bảo tôi, rằng, ‘Đó là lý do Ta tha thứ
cho cô ấy, là bởi Ta yêu nàng.’”

24 Tôi nói, “Thưa ông, giấc mơ của ông thật êm dịu. Nó đẹp đẽ
vô cùng, nhưng Chúa không hề cho ông có giấc mơ đó. Nó không
phù hợp với Lời Ngài.” Đúng thế. Nó không hành động theo Lời
Ngài. Cho dù dường như nó chính đáng thế nào đi nữa, nó phải
đến từ Lời.
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25 Trong Cựu Ước, họ có ba cách để biết một sứ điệp. Trước
tiên, dĩ nhiên, là luật pháp; kế đến, là bằng lời tiên tri; kế đến, là
bằng người nằm mơ. Bây giờ, luật pháp là những bài viết chép
ra được giữ trong hòm giao ước, và đó là những điều răn và luật
pháp về những điều răn. Và rồi một tiên tri có thể nói lời tiên
tri, hay người nằm mộng có thể mơ giấc mơ. Mà, Đức Chúa Trời
giải quyết cả hai cách, với các nhà tiên tri và với những giấc mơ.
“Nếu có người nào trong vòng các ngươi là người thiêng liêng,
hay là một vị tiên tri, Ta là Chúa sẽ bày tỏ chính Ta cho người đó
trong—trong—trong—trong những giấc mơ, và sẽ tự tỏ chính Ta
cho người trong những khải tượng. Và nếu những lời người nói
ứng nghiệm, thế thì hãy nghe người, vì Ta ở cùng người. Nếu nó
không ứng nghiệm, thì đừng nghe người.”

26 Bây giờ, khi họ nhận một người nói tiên tri, nhà tiên tri, hay
một người nằm mộng, và (họ) người có giấc mơ hay lời tiên tri,
và họ muốn biết điều đó là sự thật hay không, họ đem người đó
đến với cái gọi là U-rim Thu-mim.

27 Bây giờ, tôi biết rằng, với một số—một số người trong anh
em, có lẽ là lời khó hiểu một chút. Nhưng nó là, thực sự là…A-
rôn là thầy tế lễ thượng phẩm trên—trên mười hai chi phái của
Y-sơ-ra-ên, ông có sáu viên ngọc mỗi bên giáp che ngực. Và mỗi
viên ngọc là tượng trưng cho tháng sinh của một chi phái, như
chi phái Giu-đa, chi phái Gát, chi phái Ru-bên, chi phái Bên-gia-
min.Mỗi chi phái được tượng trưng chomột viên ngọc. Và rồi khi
viên ngọc khắc tháng sinh đó…Nó sẽ được treo trên một trong
những bảng trong hội thánh, hay cột trụ. Và rồi khi họ đưa nhà
tiên tri nàymà có lời tiên tri mà ông đã nói Đức Chúa Trời sẽ làm
điều nào đó, và họ đưa người đó đến trước nơi đây, và người đó
nói lời tiên tri của mình, hay giấc mơ của mình. Bây giờ, nếu
Đức Chúa Trời có trong giấc mơ đó hay lời tiên tri đó, ánh sáng
chúng bắt đầu sáng với nhau giống như màu sắc cầu vồng phản
chiếu một sự đáp lời của Siêu nhiên. Hiểu không? Đúng thế. Sự
đồng ý với mỗi viên ngọc ở trong đó, mọi viên ngọc hợp nhau
góp phần với nhau, phản chiếu trở lại với lời đáp của Đức Chúa
Trời, “Người đó là một nhà tiên tri. Người đang nói sự thật.” Hay
là, “Giấc mơ đó được Ta ban đến.” Nhưng nếu nó chỉ nằm im lìm
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và không hoạt động, tôi không quan tâmnó có vẻ thật đến chừng
nào, điều đó sai rồi. Chúng không chấp nhận điều đó.
28 Thật là một bức tranh minh họa đẹp đẽ ngày nay. Bây giờ, U-
rim Thu-mim Cựu Ước đã không còn được dùng nữa, bởi vì nó
đã thay bằng chức tế lễ. Vậy thì U-rim Thu-mim là Lời Đức Chúa
Trời, Kinh Thánh. Vâng, thưa quí vị. Ở trong đây, Kinh Thánhnói,
“Lời loài người là lời dối trá, và Lời Ta là thật.” Và cho dù nó có
vẻ như thật thế nào đi nữa khi một người nói điều đó, hay là giấc
chiêm bao của người ấy thật như thế nào đi nữa, hoặc sự mặc
khải của anh ta là gì, nếu nó, mọi Sách trong Kinh Thánh, toàn
bộ Kinh Thánh, không phản chiếu sự sáng trên Nó, rằng điều đó
là Lẽ thật, hãy đểmặc nó, hãymặc kệ nó.
29 Bây giờ, anh em có thể lấy một chút lời Kinh Thánh ở đây, và
nói rằng, “Chúa Jêsus đã làm như vậy và chúng ta nên làm giống
như vậy,” anh em có thể khiến cho Nó nói điều gì mà anh em
muốn làm cho Nó nói. Nhưng nó phải xảy ra mọi cách qua hàng
lối rõ rànghoàn toànvới Lời ĐứcChúaTrời, thế thì nó đúng, đó là
ĐứcChúaTrời đangphánvậy.Đây là U-rimThu-mimcủaNgài.
30 Do đó, Đức Chúa Trời đã không hề, trong bất cứ thời kỳ nào,
có một giáo phái của các giáo hội. Anh em nói cho tôi nó đã có
khi nào. Và, bây giờ, không hề có một giáo phái cho đến ba trăm
sáu mươi năm sau cái chết của môn đồ cuối cùng. Đó là giáo hội
Công giáo Rô-ma. Và từ…Giáo hội Công giáo Rô-ma, Đức Chúa
Trời đã gọi nó, trong Kinh Thánh, Khải huyền 17, “dâm phụ.” Đó
là người đàn bà tà dâm. Và từ đó, bà ta sanh ra những đứa con
gái, và những con gái kia là những gái điếm, dâm uế giống như
mẹ nó. Đó là những gì Kinh Thánh nói. Và giáo hội Công giáo Rô-
ma đã sanh ra những tất cả các giáo phái Tin Lành, và họ đi trở
lại làm giống y hệt điềumà nó đã làm.
31 Và lý do nó dâm uế, nó cầm cái chén các giáo lý trong tay
nó, rượu thạnh nộ của của sự gian dâm của nó. Và nó cho các
vua thế gian thứ đó, và nó ngồi trên “nhiều dòng nước,” và cai
trị trên những bậc cai trị trên đất. Chúng ta tìm thấy như vậy
trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy rằng nó được cho là ngồi trên
bảy ngọn đồi, một giáo hội. Chúng ta tìm thấy điều đó. Chúng ta
thấy rằng nó được trang hoàng bằng vươngmiện ba tầng: quyền
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xét xử của địa ngục, thiên đàng, và lò luyện tội. Đúng. Và nó là
kẻ cai trị điều đó; nó là anti-christ, ngồi trong đền thờ của Đức
Chúa Trời, tự cho mình là Đức Chúa Trời, tha tội cho thế gian.
Chúng ta có tất cả điều nầy, đi xuyên suốt điều đó và thấy rằng
nó đúng.

32 Nói, “Đây là đối với người mà có sự khôn ngoan.” Chúng ta
thấy rằng Thánh Linh cứ tiếp tục nói chính xác rõ ràng, “Với
người có sự khôn ngoan; với ngườimà có sự hiểu biết; với người,
có những linh khác nhau, những ân tứ.” Anh em không thể thấy
Đức Chúa Trời đang hành động trong Hội thánh đó trong những
ngày sau rốt sao? Phải có dấy lên một Hội thánh đầy dẫy những
ân tứ thuộc linh, những ân tứ thật của Đức Chúa Trời. “Đây là
đối với người mà có sự khôn ngoan. Hãy để người tính những số
của con thú, vì đó là con số của một người. Số nó là sáu trăm sáu
mươi sáu.” Và chúng ta thấy ở đây điều đó, một cách chính xác.
Không thể chính xác hơn nữa. Hãy viết nó ra, chính anh em,một
“vicarivs,” có nghĩa là người thay thế Đấng Christ, một “filii” của
Đức Chúa Trời, VICARIVS FILII DEI, và xem thử nó đúng không,
trong những con số La-mã, và anh em thấy có đúng con số sáu
trăm sáu mươi sáu không. Xem thử nếu nó không đúng, không
dựa trên điều gì khác mà khiến anh em nghi ngờ điều nầy hay
điều kia, nhưng đúng cùngmột chỗ phần còn lại của Kinh Thánh
nói nó sẽ được bố trí.

33 Và chúng ta ở đây là, những người Tin Lành, đang đi ngay ra.
Bây giờ, những gì chúng ta đang cố gắng làm ngày nay là thực
hiện và trình bày giáo lýmà giáo hội Công giáo đã đưa ra, và hiện
có, chúng ta đã chấp nhận nó ngay trên đây trong giáo hội Tin
Lành. Và chúng ta đang đưa ra điều đó với dân sự, mà là cũng
đưa ra một cái chén đầy sự dâm uế thuộc linh mà nó đưa ra. Bởi
vì, chúng không phù hợp với lời Kinh Thánh. Chúng được con
người tạo ra. Nó là lời tiên tri giả. Nó là lời dối trá. Nó thuộc về
ma quỷ.

34 Và rồi chúng ta nhận ra, để hiểu được bối cảnh nhỏ, cho thấy
điều đó, thời đại mà chúng ta đang sống. Và đưa nó ra tối hôm
qua, mà, một—một đứa con không hợp pháp, con hoang, thậm
chí không được vào trong hội chúng của Chúa trong mười bốn
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đời. Đó sẽ là bốn trăm năm; bốn mươi năm cho một thế hệ. Tội
lỗi thật khủng khiếp biết bao! Thật kinh khủng, không phải đã
xảy ra, mà là những gì xảy ra ngay bây giờ. Và nếu điều đó đã
xảy ra dưới luật pháp…

35 VàĐấngChrist đếnđể làmcả sáng tỏ luật pháp.Ngài đã phán,
“Các ngươi có nghe lời phán, cho người xưa rằng, ‘Ngươi chớ giết
người’; nhưng Ta phán cùng các ngươi, hễ ai giận anh emmình,
vô cớ, thì đã giết người rồi.” Bày tỏ điều đó. “Các ngươi có nghe
lời phán, cho người xưa rằng, ‘Ngươi chớ phạm tội tà dâm,’ đó
là hành động; song Ta phán cho các ngươi, hễ ai ngó đàn bà, mà
động tình ham muốn, thì đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.”
Bày tỏ điều đó, gấp ngàn lần. Thế đấy, nếu mất mười bốn đời để
cho hết tội, thế thì khi mà cái kính phóng đại của Đức Chúa Trời
phóng trên nó thì thế nào?

36 Và dân sự ngày nay, những thanh thiếu niên ở trường trung
học, ra ngoài với những buổi liên hoan bia rượu, và uống, và
sống…và những cô bé đang sống trong sự tà dâm, những cậu
thanh niên trẻ tuổi, cùng những việc như thế. Loại thế hệ gì đang
đến sau nầy? Điều gì khiến các cô gái trẻ hành động như thế?
Mẹ chúng là một phụ nữ lẳng lơ, bà ngoại chúng đã là một cô gái
trong ban hợp xướng. Và Ngài đã phán Ngài sẽ phạt tội lỗi của
cha mẹ trên con cái và cháu chắt họ, cho đến ba và bốn đời. Anh
chị em còn có thể trôngmong gì nữa?

37 Vàkhi toànbộ sự việc bắt đầu lộ ra, và dòng dõi công bìnhbắt
đầu sắp đặt phía trên, trở nên càng ngày càng thưa thớt hơn. Còn
kẻ ác cứ tiếp tục, rất ngoanđạo, cứ trở nên càngngày càng độc ác,
và độc ác hơn và độc ác hơn, không có việc gì để làm ngoài hủy
diệt toàn bộ sự việc giống như Ngài đã hủy diệt trước đây trong
thời đại hồng thủy.Mọi ý tưởng con người liên tục đầy dẫy tội lỗi.
Mọi sự việc con người suy nghĩ về ngày nay là chai rượu uýt-xki,
hay người đàn bà nào đó, hoặc chạy quanh quẩn, không thể sống
đúng đắn với vợ mình. Những thanh niên không thể sống chân
thật với các cô gái của họ. Các cô gái không thể sống chân thật
với các chàng trai. Tại sao, họ ở trong tình trạng như vậy đến nỗi
ma quỷ làm cho họ quá bị trói buộc và chiếmhữu bằng những tà
linh, toàn bộ sự việc trở thànhmột khối kết hợp của tội lỗi. Đó là
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lý do chúng ta sống trong ngày nay. Và đó là nguyên nhân nước
Nga đang hành động chính xác trong bàn tay của Đức Chúa Trời,
để làm rung chuyển điều nầy ra đây. Kinh Thánh nói vậy. Chắc
chắn. Đức Chúa Trời đang sử dụng chủ nghĩa cộng sản. Ngài sẽ
sử dụng nó. Chủ nghĩa cộng sản sẽ hủy diệt toàn bộ sự việc, theo
nhưLời Kinh Thánh, và chúng ta đang ở trong ngày đó.

38 Bây giờ, đưa những điều nầy ra, đấy. Hãy lắng nghe, hỡi dân
sự, anh chị em đang đối diện với điều nầy. Và anh chị em, nó…
Điều nầy quyết định nơi đến Đời đời của anh chị em, vì thế đừng
nhận lấy nó cách nông nổi. Hãy nhìn điều đó bằng—bằng U-rim
Thu-mim mà đang tác động, cách nó đang tác động những Lời
thế nào.

39 Vậy thì, khi chúng ta đang nói về những điều nầy, hãy xem
thử chúng có kết hợp với Kinh Thánh không, xem thử chúng có
phù hợp với những gì Kinh Thánh nói không.

40 Bây giờ, mỗi giáo hội, như các bạn nói, “Tôi là một Cơ-đốc
nhân.” “Anh thuộc giáo phái gì?” Điều đó tạo ra sự khác biệt gì,
người đó thuộc giáo phái gì? Chúng ta nhận biết rằng giáo phái
chẳng liên hệ gì với Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Và hết thảy
những giáo phái Tin Lành là những gái điếm. Kinh Thánh của
các bạn đã nói vậy. Khi các bạn nói mình là người Giám Lý, các
bạn là gái điếm Giám Lý. Các bạn nói mình là người Báp-tít, các
bạn là gái điếm Báp-tít. Khi các bạn nói mình là tín hữu Ngũ
Tuần, các bạn là gái điếm Ngũ Tuần. Đó là những gì Kinh Thánh
đã nói. Vì vậy, nó là, “Mẹ của những gái điếm.” Bây giờ, nếu đó
là hết thảy anh em có…

41 Bây giờ, nếu anh em đang có tình thân hữu trong giáo phái
nầy và tuy nhiên là một Cơ-đốc nhân, anh em là Cơ-đốc nhân; và
anh em không phải là một tín hữu Giám Lý, anh em không phải
là tín hữu Báp-tít, anh em không phải là tín hữu Ngũ Tuần. Anh
em là Cơ-đốc nhân. Không, tại sao, ngay cả…

42 Tôi đã nghemột buổi thảo luận sáng nay trên đài phát thanh,
trong khi tôi đang chuẩn bị đến nhà thờ, về buổi hội thảo bàn
tròn Cơ-đốc-giáo này ở Louisville. Và các giáo hội đã chấp nhận
chương trình dạy thức uống hiện đại cho thiếu nhi của họ.
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Loại đám ngốc gì chúng ta sẽ sản sanh ra? Tại sao là điều đó?
Bởi vì cha vàmẹ chúng ở nhà không biết gì về Đức Chúa Trời hơn
là một người thuộc bộ tộc ở châu Phi biết về đêm Ai Cập. Hãy
tránh xa toàn bộ việc đó. Anh em không phải hiện đại-…làm cho
chính mình hiện đại. Anh em làm cho mình thành kẻ nghiện
rượu khi làm điều đó. “Ồ, chúng ta sẽ để cô ấy làm điều nầy, và
để anh ta làm điều kia,” và đại loại như thế. Anh chị em có thể
trông đợi điều gì? Chúng ta không thể đi theo thế hệ khác. Chúng
ta không thể làmđiều đó. Chúng ta ở vào thời kỳ cuối cùng.
43 Vì thế, tôi không muốn anh em phân loại tôi như một loại
lang băm nào đó. Tôi có thể là; nếu tôi là, tôi thật đúng là…Tôi
dốt nát về điều đó.
44 Tôi đã nói với vợ tôi đang ngồi ở đó. Tôi nói, “Meda, anh đã
trở nênmột kẻ cuồng tín phải không? Anh đãmất trí không?Hay
là, chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể chịu đựng
những điều kia, mà đang kêu la? Có điều gì đó ở trong đây khiến
anh thậm chí hành động chống lại suy nghĩ của riêng mình, ý
riêng của mình không?” Tôi nói, “Có ba điều duy nhất có thể.
Cũng có thể là tôi bị mất trí…” Nếu tôi mất trí, tôi không biết
điều đó. Tôi là người hay lo lắng, bối rối. Đó chỉ là bản tính của
tôi. Ân tứ của tôi làm điều đó, nhưng, như là một mục sư truyền
đạo. Nhưng tôi—tôi…“Tôi cũng mất trí, hay tôi đã trở nên người
cuồng tín, hoặc đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời.” Nó là—nó
phải là một trong những điều đó.
45 Nhưng, tôi không thể chịu đựng thấy những điều nầy, và điều
gì đó bên trong cứkêu lên. Và tuynhiên tôi biết, theoKinhThánh,
điều đó phải xảy ra. Thế thì ích lợi gì để la lên? Làm thế nào Đức
Chúa Trời sẽ đứng ở sự Phán xét và quăng thế hệ nầy lên đây nếu
Ngài không có đượcmột tiếng kêu chống lại nó, đưa đến sự phán
xét đó? Người Pha-ri-si sẽ là gì, nếu không có một Giăng kêu lên
trong đồng vắng? Ích lợi gì sẽ làm điều đó, khi tôi bảo, “Họ không
nên làm điều nầy, và không nên làm điều nầy, và đừng nên làm
điều nầy, và anh em đừng nên làm điều nầy. Và anh em nên được
đầy dẫy Thánh Linh”?

Họ bước lại và nói, “Mất trí! Điên khùng! Điều gì đó đã xảy
ra với anh ta!”
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Thế đấy, có ích gì khi làm điều đó? Bởi vì, Đức Chúa Trời phải
có tiếng nói. Phải nói điều đó, dù thế nào đi nữa, để Ngài có thể
mang ra sự phán xét, phán rằng, “Nó đấy. Ngươi không bỏ qua
nó.” Đúng thế. Và nếu anh em không kêu khóc, Ngài sẽ làm gì?
Có điều gì đó kêu khóc, bên trong anh em. Anh em không thể
tránh được nó.

46 Bây giờ, bây giờ chúng ta thấy rằng, thế thì, khi chúng ta
mang đến bài báo kế tiếp chúng ta có ở đây, nhận ra, rằng—
rằng, lý do chúng ta không thuộc giáo phái. Và chúng ta tin rằng
có những Cơ-đốc nhân được sanh lại, những người thánh, trong
Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ Tuần, và bất cứ cái gì đi nữa.
Chúng ta tin rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời là Dòng dõi đó
mà đã bị pha trộn qua lãnh vực nầy qua tận nơi đây, và nó đi
vào bằng điều chúng ta đã nói tối hôm qua, và chúng ta sẽ thảo
luận xa hơn điều đó, sự định trước. Không phải Đức Chúa Trời
định trước có bất cứ điều gì, nhưng, bởi sự biết trước Ngài có thể
định trước, vì Ngài đã biết mọi sự.

47 Và tối qua chúng ta tìm thấy rằng không cóngười nàođã từng
được cứu, giống như tối nay, và có tên của họ được viết trong
Sách Sự Sống của Chiên Con. Tên của anh em cũng đã được chép
trong Sách Sự Sống của Chiên Con trước khi thế gian bắt đầu, hay
là không bao giờ có ở đó hoặc sẽ không bao giờ có ở đó. Chúng
ta tìm thấy, khi Đức Chúa Trời giết Chiên Con trước khi sáng thế,
anh em đã bị giết với Chiên Con của mình. Anh em tin điều đó
không? Hãy tìm thấy chỉ trong giây lát.

48 Chúng ta hãy lật ra tới Khải huyền, để bắt đầu, Khải huyền
17 hay…Khải huyền 13:8, và tìm thấy ở đây điều Kinh Thánh nói
về—về có phải…Chiên Con đã bị giết khi nào. Xem thử Nó đã bị
giết vào năm 33 sau Công nguyên, hay năm 33 sau Công nguyên,
hoặc khi đó Nó có bị giết…khi đó Nó đã bị giết. Được rồi. Bây
giờ, đây là nước Hoa Kỳ trong lời tiên tri ở đây, dĩ nhiên. Bây giờ
chúng ta đọc điều nầy.

Và hết thảy những dân cư trên đất sẽ thờ lạy nó (Cái gì?
Con thú.), là những kẻ đã không có tên ghi trong sách sự
sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế.
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49 Chiên Con đã bị giết khi nào, cách đây hai ngàn năm? Có lẽ
cách đâymột trăm triệu năm. Trước khi nền tảng của thế giới đã
từng được hình thành, Đức Chúa Jêsus Christ đã chết cho tội lỗi
chúng ta. Ồ, nhưng bây giờ tôi trở nên mộ đạo. Trước khi có một
thế gian, Đức Chúa Jêsus Christ đã chết để cứu nó.
50 “Ồ,” anh em nói, “thế thì tại sao Đức Chúa Trời, Đức Chúa
Trời vô hạn, từng cho phép tội lỗi?”

Anh em biết đấy, có những thuộc tính trong Đức Chúa Trời.
Và nếu Đức Chúa Trời không hề cho phép Sa-tan…Ngài đã biết,
khi Ngài tạo ra Lucifer, mà nó là kẻ làm hư hoại thế gian. Ồ,
Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là cái gì đó nhỏ bé, đẩy
vào một góc, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời vô hạn Đấng không
bao giờ có sự bắt đầu hay sẽ không bao giờ có sự chấm dứt. Và,
ở trong Ngài, Ngài thì ở trong những thuộc tính của Ngài. Ngài
là Đấng Cứu Rỗi. Và làm sao Ngài có thể được biết như là Đấng
Cứu Rỗi nếu không có cái gì đó để mà cứu? Làm sao chúng ta
từng biết…
51 Người nào có trước? Như, tôi hỏi một câu. Ai có trước, Đấng
CứuRỗi hay tội nhân?Ồ, nếuĐấngCứuRỗi có trước, vàĐấngCứu
Rỗi thì cao quí hơn tội nhân, làm thế nào tình cờ có tội nhân?Nếu
đã không là một tội nhân, người đó sẽ không bao giờ biết Ngài
như là Đấng Cứu Rỗi. Người nào có quyền năng nhất, đấng chữa
lành hay người đau ốm? Đấng chữa lành chỉ lấy bệnh tật đi và
hủy diệt nó. Điều nào là trước tiên, một Đức Chúa Trời hay bệnh
ung thư? Ồ, đó là Đức Chúa Trời, trước tiên. Thế thì tại sao Ngài
cho phép bệnh—bệnh tật xảy ra? Bởi vì, nếu Ngài có thể hủy diệt
nó lúc nầy, Ngài có thể khiến nó không xảy ra. Và nếu Ngài là vô
hạn, Ngài đã biết nó sẽ xảy ra. Nhưng thế thì, nếu Ngài không—
nếu Ngài không, nếu không có bệnh tật, thế thì Ngài không bao
giờ được biết như là Đấng Chữa Lành. Nhưng vì Ngài là Đấng
Chữa Lành, thì phải có bịnh tật. Anh em hiểu điều tôi muốn nói
không? Vậy thì, Ngài đã biết mọi sự.
52 Bây giờ, trong Khải huyền 13:8, lắng nghe. “Và Chiên Con
đã bị giết” (Khi nào?) “trước khi sáng thế.” Đức Chúa Trời trong
trí khôn vô hạn của Ngài, đã nhìn xuyên suốt qua những dòng
thời gian, và Ngài đã thấy điều gì sẽ xảy ra, và Ngài sẽ phải sáng
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tạo bằng cách nào và nhỏ xuống giọt thời gian này vào khoảng
không, để lấy ra những gì Ngài thật sự có.

53 Tại sao giới trẻ các bạn không…nhữngngười đàn ông các anh
mà đã có vợ, hãy đem thử tháchmột người nữ và anh em sẽ thấy
nàng được tạo ra từ điều gì. Đúng thế. Hãy đem thử nghiệmmột
người đàn ông, nó sẽ lắc chai dưới miệng người đó, nếu người
đó là một người nghiện rượu. Điều đó sẽ nói cho anh em biết
người đó có được cứu hay không. Nếu anh ta là một tên côn đồ,
một người chạy lăng xăng, một tên chó săn bẩn thỉu làm tan vỡ
những gia đình người khác; lột trần một phụ nữ nào đó và bắt
đầu anh ta…bắt đầu bởi anh ta, và điều đó sẽ cho thấy anh ta
được tạo nên từ thứ gì. Đúng thế. Chắc chắn vậy.

54 Đức Chúa Trời, tỏ cho thấy quyền năng Ngài, để cho thấy
Ngài là gì, rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã cho phép một tội
nhân có mặt ở đây.

55 Như tôi đã nói, các thiên sứ sẽ hát những câu chuyện cứu
chuộc như thế nào, khi mà họ thậm chí không biết sự cứu chuộc
là gì? Nhưng, chúng ta có thể hát điều đó. Chúng ta biết điều gì
có nghĩa là bị hư mất và điều gì có nghĩa là được tìm thấy. Các
bạn chưa bao giờ bị hưmất, các bạn không biết được tìm thấy có
nghĩa gì. Đó chính là những người bị hư mất, biết nó có ý nghĩa
gì. Chính những người đã từng đau ốm, biết vui mừng như thế
nào khi sức khỏe tốt đến với họ. Chính con người hèn hạ đó bước
đi trên những đường phố xa kia, mà không hề có lấy một người
bạn, và không hề có người nào choàng tay quanh người, và thậm
chí không có ai nhìn họ và nhìn nhận họ; đó chính là người mà
biết người bạn chân thật có ý nghĩa như thế nào, để khoác vai
người nào đó. Chắc chắn vậy, anh emphải biết.

56 Làm sao chúng ta hiểu rõ giá trị của ánh sáng mặt trời nầy,
nếu không có một đêm tối? Làm sao các bạn biết ơn một ngày
nắng, đẹp, nếu không hề có một ngày mâymù? Làm sao các bạn
biết tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp của mùa hè, nếu chưa
từng sống trong cảnh mùa đông? Luật pháp của những lý lẽ tán
thành và phản đối. Tôi đang bắt đầu đi ra ngoài, bài giảng. Tôi
không có ý làm thế. Được rồi.
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57 Khải huyền 17:8, ở đó chúng ta, chỉ trong một phút bây giờ,
để tỏ cho thấy bây giờ. Chiên Con đã bị giết khi nào? “Trước khi
sáng thế.” Được rồi. Khải huyền 17:8.

Và con thú mà ngươi đã thấy trước đã có, mà bây giờ
không còn nữa; và sẽ từ dưới vực lên, và sẽ đi đến chốn
hư mất: và những dân cư trên đất sẽ tự hỏi, là những kẻ
không có tên ghi trong sách sự sống từ—sách sự sống từ
(khi nào?) khi sáng thế,…

58 Tên của anh em được ghi vào Sách Sự Sống khi nào? Như tôi
đã nói tối qua, người đã viết bài hát đó, “Có một tên mới được
ghi vào trong sự Vinh hiển, và đó là tên của tôi, đó là tên của
tôi,” người đó đúngmột cách có ý nghĩa, nhưng căn cứ trên Kinh
Thánh thì sai. Tên của anh chị em không được ghi vào cái đêm
mà anh chị em đến với Đấng Christ.

Chúa Jêsus phán, “Tất cả những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến
cùng Ta. Và không ai có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không kéo
người ấy đến. Tất cả kẻ nào nào đến cùng Ta, Ta sẽ ban cho họ
Sự sống Đời đời, và sẽ khiến người đó sống lại trong ngày sau
rốt. Không một kẻ nào trong họ bị hư mất. Ta không làm mất
một người nào, vì chẳng ai có thể cướp họ khỏi tay Cha Ta, Đấng
đã ban họ cho Ta.” Ồ, chao ôi! Chà! Thánh Giăng 5:24, “Ai nghe
Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được Sự sống Đời đời, và sẽ
không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến với Sự
Sống.” Đó là lý do tại sao hội thánh nầy tin vào sự đảm bảo về
sự nhẫn nhục của các thánh đồ, không tin vào hình thức Báp-
tít, không tin vào hình thức Trưởng Lão, nhưng trong thể thức
Kinh Thánh.
59 “Ồ,” anh em nói, “nầy, Anh Branham, tôi nghĩ trước kia đã
từng ở trong ân điển thì luôn luôn ở trong ân điển.” Điều đó đưa
nhiều người đến sự mất ân điển. Nhưng khi một người nam hay
người nữ đã được sanh ra bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời,
những sự cũ đã qua đi,mọi sự đều trở nênmới, và người đó được
sanh ra và được Đức Chúa Trời Đời đời ban phước. Và họ có thể
không cònbị hưmất hơnChínhĐứcChúaTrời có thể hưmất.
60 Anh emmuốn nói với tôi rằng một Đức Chúa Trời, Đức Chúa
Trời vô hạn, sẽ giáng xuống và ban cho anh em Sự sống Đời đời,
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biết rằng Ngài sẽ mất anh em? Cứu anh em ở đây, mà biết rằng
Ngài sẽ mất anh em ở đó chăng? Ngài đã cứu anh em vì điều gì?
Tại sao, Ngài đang thực hiện việc chống lại chính Ngài. Nếu Ngài
đã từng cứu anh em, anh em được cứu dành cho cả cõi Đời đời.
Khôngmaquỉ nào trong địa ngục có thể đánhđổ anh em.

61 Bây giờ, Đức Chúa Trời vô hạn Đấng có thể nói cho biết sự
cuối cùng từ lúc ban đầu, và rồi đã cứu anh em ở đây, tuần nầy,
và biết sangnămanhemsẽ sangã, vàmất anh emchăng?Ồ,Ngài
đang làm công việc như thế vì điều gì? Đó chắc hẳn là điều ngu
ngốc; tôi sẽ không làm thế. Nếu tôi làm bạn với anh chị em ngày
hôm nay, biết rằng anh chị em sẽ là kẻ thù nghịch tôi ngày mai,
ồ, tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ mặc kệ anh chị em. Hiểu không?
Đức Chúa Trời khiến anh em làm tôi tớ Ngài, ngày hôm nay, bởi
vì Ngài biết, và đã biết trước khi anh chị em từng cómặt trên trái
đất. Khi Ngài đang làm chất can-xi mà đi vào trong cơ thể anh
em, khi Ngài tạo nên ánh sáng vũ trụ mà anh em…mà ở trong
anh em. Khi chất dầu khí và mọi chất hình thành nên anh em,
khi Đức Chúa Trời tạo nên điều đó trên thế gian, Ngài đã biếtmọi
đường gân thớ thịt của anh emvà những gì anh em làm. Làm sao
Đức Chúa Trời vô hạn có thể…

62 “Ồ, ngày hôm nay tốt hơn là tôi bước đi cẩn thận; tôi có thể
sa ngã và bị hư mất ngày mai.” Các bạn đã không được cứu từ
lúc ban đầu. Các bạn có thể làm việc, dưới ảnh hưởng những
cảm xúc. Các bạn có thể chỉ suy nghĩ mình được cứu. Các bạn
có thể cảm thấy giống như mình được cứu. Các bạn có thể tin
rằng mình được cứu. Các bạn có thể gia nhập giáo hội. Các bạn
có thể là một tín đồ Báp-tít, Giám Lý, hay Ngũ Tuần tốt. Điều đó
chẳng liên hệ gì với nó. Tên các bạn đã từng…Nếu các bạn đã
từng được cứu, các bạn đã được cứu trước khi thế gian từng bắt
đầu, khi Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus, trong tâm trí Ngài, để cứu
người nào mà Ngài thấy là có thể cứu được. Vậy thì, Ngài không
muốn một người nào sẽ hư mất. Ngài không muốn, nhưng, nếu
Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã biết ai sẽ được cứu và ai sẽ không
được cứu. Kinh Thánh nói vậy. Cho nên các bạn đấy.

63 Đó là lý do tại sao chúng ta khác với tín đồ Báp-tít, những
người Giám Lý, và cái mà nhiều người gọi là giáo lý Can-vin.
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Nhưng, giáo lý Can-vin thì đúng.
64 Thế thì chúng ta sẽ đi qua phía người Ác-mê-ni. Họ có được
điều gì? Các việc làm. Đó là những nhóm người thánh khiết. Các
việc làm, “Ngợi khen Đức Chúa Trời, tôi sẽ để tóc dài ra,” những
người nữ. Và, “Ồ, ngợi khen Đức Chúa Trời, tôi sẽ không mặc
áo sơ mi ngắn tay,” đàn ông sẽ nói, và đại loại như vậy. Điều đó
chẳng liên hệ gì với Nước Trời. Không, thưa quí vị. Quí vị có thể
để tóc dài, quí vị có thể mặc những chiếc áo dài nàomìnhmuốn,
hay là có thể làm điều nầy, điều nọ, hoặc điều kia, và nó sẽ chẳng
có chút liên quan gì với điều đó. Quí vị không được cứu vì chiếc
áo của mình. Nếu vậy, Đức Chúa Trời chắc hẳn chỉ làm một số
mẫu như vậy. Chúa Jêsus chắc không phải chết.

Anh em được cứu bởi vì Đức Chúa Trời đã cứu anh em, bởi
ân điển, và anh em làm những việc nầy chỉ để tỏ lòng biết ơn.
Cách cư xử hợp với lẽ thông thường sẽ nói cho anh chị em biết
điều đó. Anh chị em làm những việc kia bằng sự cảm kích. Công
việc là điều tôi làm vì Đức Chúa Trời.
65 Nếu tôi không bao giờ giảng bài giảng khác, và sống ở đây
một trăm năm mươi năm, tôi vẫn được cứu. Chắc chắn vậy. Tôi
không được cứu bởi vì tôi là một thầy giảng. Tôi được cứu vì đó
là ân điển của Đức Chúa Trời đã cứu tôi. Không có làm điều gì
tôi có thể làm để xứng đáng với điều đó.
66 Ngay bây giờ, tôi bị luật pháp kiện, vì nửa triệu đô-la. Và họ
nói, “Tại sao, ông đi lên…Số tiềnmà ông lấy ra ở đó, để trả những
hóa đơn của ông. Nó là của ông trước khi ông đã trả những hóa
đơn đó. Ông đã thông qua giáo hội của mình, nhưng trước tiên
nó là của ông.”

Tôi nói, “Nhưng tôi không hề làmmột điều gì với nó.”

Họ nói, “Có, ông đã làm,” nói, “ông nói với họ ông có thể nhận
tiền dâng yêu thương.”

Tôi nói, “Tôi cần người nào đó nói cho tôi biết điều đó xảy ra
khi nào.”

“Ồ, ông nài xin qua thư từ chứ?”

Tôi nói, “Hãy lục soát văn phòng của tôi; không có lấy
một xu.”
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67 Anh em biết, Kinh Thánh nói, “Chớ có ngại trước về điều các
ngươi sẽ nói, vì đến giờ đó nó sẽ được ban cho các ngươi.” Và
đang ngồi ở đó bên cạnh những luật sư liên bang, và mỗi người
đang chống lại tôi, từ phía nầy đến phía khác; và tôi hầu như
không biết những điều cơ bản củamình. Còn những người thông
minh lịch lãm kia đã được đào tạo khiến anh em nói những điều
mà thật ra anh em không muốn nói, thế thì làm sao anh em có
thể đối chọi trí thông minh với người nào đó như thế? Mặc dù,
người đó có thể không bao giờ đối địch với trí thông minh của
Thầy tôi. ThánhKinh này dạy, “Chớ lo về cách nói làm sao khi các
ngươi bị giải đến trước các vua và các nhà cai trị.”

Tôi biết số tiền mà tôi đã nhận ở đó, tôi đã dùng nó cho…Và
họ không nghi ngờ điều đó. Nó đã được dùng hợp pháp hết sức.
Nhưng họ nói, “Nó là của ông, trước hết, và rồi ông đã chuyển
nó đến Đền tạm Branham.”

Tôi nói, “Nhưng tôi là thủ quỹ của Đền tạm Branham.” Và
điều nầy…

Ồ, họ nói, “Tôi không biết về điều đó. Thế thì tại sao ban trị
sự không làmđiều nầy, điều kia, và điều nọ?”Một…

Tôi nói, “Thế rồi ông nói tôi là người không thật thà à?”
68 Nói, “Chúng tôi nghĩ ông rất thật thà.” Nói, “Tôimuốn chỉ cho
ông thấy đôi điều, Ông Branhamà,” luật sư ấy nói.

Tôi chỉ đang nói điều nầy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời
lúc nầy, duy nhất, và đặc biệt cho giới trẻ. Ông ấy nói, “Tôi muốn
cho ông biết đôi điều, để tỏ cho ông thấy cách mà…” Nếu anh
em sống bằng Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ sống với anh
em. Nếu linh của anh em bất đồng với những gì Đức Chúa Trời
đã phán, thế thì anh emkhông sống bằngKinh Thánh.
69 Anh em còn nhớ tối hôm qua khi chúng ta nói về những nữ
truyền giảng, khi họ nói, “Ồ, tôi tin Đức Thánh Linh kêu gọi tôi
để rao giảng,” và đại loại như vậy không? Kinh Thánh nói, “Nếu
ai tưởng mình là tiên tri, hay là thuộc linh, thì người ấy hãy biết
rằng điều tôi viết cho anh em Đây là mạng lịnh của Chúa; mà
nếu ai muốn bỏ qua, thì mặc họ bỏ qua.” Vì thế khi anh chị em
nghe người nào nói rằng họ tin vào những nhà nữ thầy giảng,
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điều đó cho thấy họ không sống đúng với Đức Chúa Trời, hay
không biết Lẽ thật. Đó là Lẽ thật. Kinh Thánh nói vậy. Chúng ta
tìm thấy nó Ở đó, và điều đó trùng với lời Kinh Thánh. Vậy thì,
cho dù nó trông có vẻ thật thế nào đi nữa, thì nó vẫn trái ngược.
Nó không đúng.
70 Bây giờ, chúng ta sẽ nắm được điều gì đó ở đây lúc nầy. Để
ý. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời vô hạn, Đấng đã tạo dựng trời,
và đất, và đã biết mọi sự, đã biết điều đó trước khi thế gian được
hình thành, từng con bọ chét, từng con ruồi, từng conmuỗi, mọi
vật đã từng có. Và anh chị em sống bằng Lời Ngài.
71 Lúc ấy, đang đứng đó bên cạnh những luật sư kia. Luật sư
nầy bước qua và nói, “Chúng tôi không, cố ý nói ông không
thật thà, tí nào.” Ông nói, “Ông không biết sự thật là khi người
nào tặng ông tiền thì trước tiên nó là của ông.” Nói, “Ông đã ký
chi phiếu từ Ông Miner Arganbright, từ—từ California, của Hội
Thông công Phúc âm Trọn vẹn của những Thương gia Cơ-đốc,
cho quá nhiều ngàn đô-la. Và cùng một ngày đó ông rút ra khỏi
ngân hàng và mua bốn hay năm cái vé cho chuyến hành trình
hải ngoại, khoảng haimươi bốn ngàn đô-la.”

Tôi đáp, “Đúng thế, thưa ông.”

Ông ấy nói, “Ông nợ thuế thu nhập về điều đó.”

Ồ, tôi nói, “Chúng tôi đã đứng trong cùng một ngân hàng, và
ông ấy đã đưa cho tôi tờ chi phiếu, và tôi đưa nó vào ngân hàng
và viết lại những tấm vé.”

Ông ấy nói, “Nếu ông có tờ chi phiếu trong một phút,” nói,
“một nửa nó, là của ông. Ông có nó, nửa phút. Nó đã là của ông,
trong nửa phút, trước khi nó trở thành tài sản giáo hội.” Nói,
“Ôngmắc nợ thuế thu nhập ở chỗ đó.”

Nói, “Ông ấy đã đưa nó cho giáo hội. Ông ấy đã trả thuế thu
nhập căn cứ vào điều đó, và ông ấy đưa nó cho giáo hội. Ông ấy
đưa nó cho các ông.”

Và tôi nói, “Các ông đã đánh thuế trên nó, nó đi tới giáo hội,
lúc đó nó không thể bị đánh thuế được.”

Nói, “Chúng tôi không đánh thuế giáo hội của ông. Chúng tôi
đang đánh thuế ông.”
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Tôi nói, thế thì, “Tại sao,” tôi nói, “chính cái người đã ký tên
củamình, thuế lợi tức liên bang, đã bảo tôi làm cách nầy.”

Ông ấy nói, “Ông ta không đứng về chính quyềnnữa.”

Tôi nói, “Người mà đã viết ra Bản Hiến pháp không ủng hộ
với chính quyền nữa, mà nó vẫn đứng vững sao?” Tôi nói, “Ngày
nào đó ông sẽ không còn ở với chính quyền nữa, và lúc đó ông
sẽ nói gì?” Tôi nói, “Chúng ta đang phục vụ loại chính quyền gì
vậy?” Chắc chắn vậy.

Nhưng, lúc ấy, và người khác nói, “Ông Branham à,” ông ấy
nói, “chúng tôi thấy ở đây, cho phép tôi chỉ cho ông thấy rằng
chúng tôi biết từng đồng xumà ông đã xài.”

Tôi nói, “Được rồi.”

Ông ta nói, “Đây là chỗ ông đang có một buổi nhóm lại ở
Canada, ở Alberta, và trong đó ông đã có được một số tiền dâng
yêu thương ba ngàn đô-la.”

Tôi đáp, “Vâng, thưa ông.”

Và nói, “Việc tiếp theo…Đúng hơn là, Chúa nhật tuần trước,
với điều đó, ông đã đi ra thấy ở đó có một nhà thờ cũ kỹ, và họ
đang thờ phượng trong nhà thờ nầy, mà không có mái ở trên nó.
Và ông tặng ba ngàn đô đó cho họ, để xây nhà thờ.”

Tôi nói, “Đúng thế.”

Nói, “Nhưng ông mắc nợ thuế thu nhập về điều đó.” Nói,
“Ông đã dâng nó cho giáo hội.” Nói, “Đấy, nó là của ông trước
khi nó là của giáo hội.”

Ông ấy nói, “Chẳng phải là sự thật sao, mà một người nào
đó…” Và tôi sẽ không nhắc đến tên người ấy, bởi vì nhiều người
trong anh em biết anh ấy. “Nhà ông ấy ở dưới quê, bị cháy, và
anh em đến, rời khỏi buổi nhóm của mình, và ông có một ngàn
năm trăm đô-la.” Này, số tiền đó có vẻ là nhiều, với một số trong
các anh em ở đây. Nhưng đó chỉ là mười lăm ngày để cho tôi,
hay những anh em còn lại chi tiêu. Mỗi ngày tôi dùng trên một
trăm đô-la, dù tôi giảng hay không, để lo cho chức vụ và những
việc khác. Và nói, “Anh có một ngàn năm trăm đô. Và người đó
thì…nhà bị cháy. Người đó có khoảng sáu đứa con, và ông đã cho



22 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

người đó một ngàn năm trăm đô ấy.” Chắc chắn, họ đã có chi
phiếu của tôi nằm ở đây.

Tôi đáp, “Đúng thế.” Tôi nói, “Anh sẽ làm gì, một người có
năm con đang sống trong túp lều, mà thời tiết ở không độ và
tuyết đầy mặt đất? Anh nghĩ tôi có thể ngồi trong một cái nhà
tươm tất và biết rằng người đó và con cái họ, đang lạnh cóng ở
ngoài kia, và khoác cho họ những cái áo choàng cho họ, với tiền
bạc có thể giúp đỡ người ấy không?”

Ông ấy đáp, “Có đúng rằngmột người đã chết trong ngõ hẻm
ở trên đây không? Và ông ta ở Kentucky đến. Ông ấy thậm chí
không có tiền để lo đám tang chomình, và ông đã chôn cất người
đó. Và ông và vợ ông đã lấy tiền và đi xuống nhà tang lễ J. C.
Penny.” Rút tiền bằng chi phiếu. Nói, “Ông dùng hai trăm đô cho
việc sắm quần áo cho những đứa con ông ấy.”

Tôi đáp, “Đúng thế.”

Ông ấy nói, “Chẳng phải có sự việc một bà cụ ở ngay đây
trong thành phố nào đó nầy…” Mà sống ở, New Albany, lúc đó.
Và nói, “Ông đã cho bà ấy ba trămmấy đô-la gì đó, để trả tiền hóa
đơn thực phẩm, mà, người ta đã cắt đứt, của bà. Và ông đã trả
gần năm trăm đô để thuê nhà cho bà ta ở, khi người ta định đuổi
bà ra ngoài trong mùa đông. Và ông đã trả tiền thuê nhà cho bà
ấy—bà ấy cho đến tháng Sáu sau đó, và cũng chịu trả hóa đơn
cung cấp thực phẩm cho bà lên tới một ngàn bốn trăm hay một
ngàn năm trăm đô lần nữa.”

Tôi nói, “Tôi nhớ trường hợp nầy rất rõ. Một bà mẹ già, tám
mươi tuổi, có một cô con gái bệnh tật, và cậu con trai thầy giảng
ở George, bị bệnh thấp khớp, và đang nằm trên giường bịnh, mà
không có trợ cấp nào khác. Anh em nghĩ gì về trường hợp đó?”
Tôi nói, “Vâng, tôi đã làm thế.”

Nói, “Ban trị sự của ông có biết điều nầy không?”

Tôi nói, “Không, thưa ông, họ không biết.”

“Vợ ông biết điều nầy không?”

Tôi nói, “Không, thưa ông, cô ấy không biết.”

Nói, “Thế thì tại sao ông làm thế?”
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72 Tôi nói, “Bởi vì Chúa của tôi đã dạy, ‘Đừng cho tay tả biết việc
tay hữu đang làm.’” Tôi nói, “Các ông có luật nào cao quí hơn luật
pháp của Đức Chúa Trời không?”

Và ngay lúc đó Đức Thánh Linh đến cứu giúp, rất tốt đẹp theo
cách của Ngài. Anh em nói những điều, thuộc về tiềm thức, anh
emnóimà không biếtmình đang nói, nếu anh em thật sự để Đức
Thánh Linh làm công việc nói.

Tôi đã nói, “Ồ, chà, nếu các ông tuyên bố tôi nợ số tiền đó,”
tôi nói, “tôi sẽ cố hết sức mình.” Tôi nói, “Tôi không còn trẻ nữa,
nhưng tôi sẽ cố hết sức để trả số tiền đó.” Tôi nói, “Không mắc
nợ ai điều chi hết, như tôi biết.” Tôi đã cố gắng chân thật. Tôi
đã trả hàng ngàn đô-la vào tiền nợ, và trả nó lại mỗi tuần một
đô. Nhưng, bởi ân điển Chúa, tôi đã trả nó. Tôi nói, “Nếu các ông
tuyên bố và chứng minh với tôi rằng tôi đã nợ số tiền đó mà tôi
đã chonhữngngười kia…”Vàhọ cứ tiếp tục cho thấy ở chỗ có gần
haimươi ngànđô, tôi đã cho đi như thế, trongmười nămqua.

Và ông ấy nói, “Ban trị sự không biết gì về điều nầy.”

Tôi nói, “Không nhất thiết phải cho họ biết về điều nầy.” Và
vì thế ông ấy nói…Ồ, rồi ông ấy nói…

73 Tôi nói, “Điều làm tổn thương tôi, là biết rằng những người
góa bụa già nua và trẻ mồ côi kia, họ cũng, sẽ phải trả thuế thu
nhập về điều đó, hoặc là chết, vì nợ nhà cầm quyền.” Tôi không
biết tôi đang nói điều gì. Đó là Cha đang nói, và tôi không biết
điều đó.

“Ồ,” ông ấy nói, “không, họ sẽ không phải trả thuế thu nhập
về điều đó.”

Tôi nói, “Tại sao họ sẽ không phải trả?”

Nói, “Ông biết đấy, đó là quà được cho cách tựnguyện.”

Lúc ấy Đức Thánh Linh thức tỉnh tôi. “Ồ,” tôi nói, “thế thìmột
món quà tự nguyện thì không có đánh thuế à?”

Nói, “Đúng thế.”

Tôi nói, “Thế thì tôi không nợ chính quyền bất cứ cái gì, vì tôi
không bao giờ nhận tiền dâng trong đời.”
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Lúc đó luật sư của tôi đứng dậy nói, và ông nói, “Ông
Branham ông có thể…”

Tôi nói, “Tôi có thể có hai triệu bức thư ở Washington, để
chứngminhđiều đó.” Tôi nói, “Tôi khônghềnhận tiền dâng.”

Nói, “Nhưng khi ông đi ra trong những buổi nhóm nầy, và số
tiền nầy được những mục sư truyền đạo nhận lấy và trả hết cho
điều này,” nói, “ông có sự hiểu biết nào đó rằng ông sẽ có được
điều gì đó.”

Tôi nói, “Không có gì hết.”

Ông ấynói, “Thế thì, ồ, ông không gạ gẫmqua thư từ à?”

Tôi nói, “Không gì cả.”

Nói, “Làm thế nào ông có được tiền củamình?”
74 Tôi nói, “Những gì nhiều người đã gởi tôi.” Tôi đang nhìn vào
mặt nhiều người ngay bây giờmà gởi phầnmười cho tôi liên tục.
Tôi không hề cầu xin họ. Họ chỉ làm điều đó. Đó là Đức Thánh
Linh. Ngài có thể chăm sóc tôi theo cách của riêngNgài.

Và ông ấy nói, “Ồ, thế thì, Ông Branham à,” nói, “ông có thể
chứngminh điều đó không? Ông có thể đưa cho chúng tôi những
lá thư trong ít nhất tám haymười năm trở lại đây rằng ông nhận
tiền dâng không có sự nài xin?”

Tôi nói, “Nhiều như ôngmuốn.”

Ông ấy nói, “Tôi cần ba cái chomỗi năm.”

Tôi nói, “Được rồi, ông sẽ có chúng.”

Nói, “Thế thì ông sẽ cho tôi chìa khóa hộp thư ở bưu điện, và
cho phép tôi…Để thư từ của ông dồn lại trong hai hay ba ngày,
và sau đó, tự tôi đi xuốngmở ra không?”

Tôi đáp, “Ông có thể làm bất cứ điều gì ông muốn. Ông cũng
có thể đến văn phòng của tôi.”

Ông ấy nói, “Ông nài xin kiểu gì?”

Tôi nói, “Không có chuyện đó.”

“Ông đã gởi đi cái gì trong những bức thư?”

“Nhữngmiếng vải cầu nguyện.”

“Ông bắt chịu phí tổn về điều đó à?”
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75 Tôi nói, “Hãy đến, đọc những bức thư của tôi đã gửi cho họ.”
Chính là điều đó. Hiện nay nhà cầm quyền nợ tôi vì tất cả tôi đã
trả, thuế lợi tức, trong haimươi nămqua. Hiểu không?

“Chớ lo về cách nói làm sao, vì chẳng phải tự các ngươi nói
đâu, song là Cha các ngươi từ trong các ngươi, làm việc nói ra.”
Hiểu không? Đó là lý do chúng ta tin vào sự ở lại với Lời. Có thể là
một thời gian dài, nhưng sẽ thựchiện thật đúng, theonhưLời.
76 Bây giờ, đó là lý do chúng ta tin rằng Kinh Thánh nói cho
chúng ta biết rằng trước khi thế gian nầy từng được hình thành,
và trước khi nó xuất hiện, rằng Cha đã giết chết Chiên Con. Và
rồi khi Ngài đã giết Chiên Con, Ngài ghi tên mọi con cái sắp đến
của Ngài vào Sách Sự Sống, và chúng ta chỉ sống tới thời đại đó
cho tới khi nó hoàn tất. Anh em hiểu tôi muốn nói gì không? Đức
Chúa Trời vô hạn đã biết điều đó, rằng trước khi thế gian bắt đầu
Ngài đã thấy chương trình phải được làm xong là gì, và Ngài thật
sự đã làm điều đó.
77 Bây giờ nên nhớ, như là một Nhà Xây Dựng Bậc Thầy vĩ đại,
Cha, khi Ngài đã làm thế gian nầy và đưa can-xi, bồ tạt, và dầu
khí, cùng hết thảy mọi nguyên tố khác nhau đi vào để tạo nên
thân thể của chúng ta, Ngài đã biết từng li từng tí về nó và biết
thân thể của chúng ta sẽ được hình thành bằng hình thức gì
trước khi nó được tạo nên. Chắc chắn vậy. Ngài đã biết nơi đến
Đời đời của nó. Và Ngài biết những loại thần linh gì sẽ cư ngụ
trong những thân thể nầy.
78 Và bây giờ, trước khi chúng ta hoàn tất chủ đề đó, chúng ta
sẽ lấy nó ra tối nay, trong “dòng dõi con rắn” và trong “dòng dõi
người nữ,” và đưa nó ra và tỏ cho anh em thấy tại sao có nó.
Thấy làm sao mà dòng giống của con rắn tiếp tục sanh ra, dòng
dõi người nữ sanh ra tiếp tục như thế nào; làm thế nào dòng dõi
của con rắn bắt đầu chiếm ưu thế, chiếm ưu thế, trở nên càng
nhiều hơn, và nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, cho
đến khi bây giờ không còn lại gì ngoài một số ít tên vẫn còn lại,
đã được chép từ trước khi sáng thế.
79 Nhưng khi Thân thể đã được hình thành, và tên cuối cùng
trong Sách sẽ được nhận biết ở trên đất nầy, những Sách được
đóng lại, vì nó đã hoàn tất, câu chuyện cứu chuộc đã được đọc
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xong. Lúc đó chúng ta đi để gặp Ngài và gặp gỡ Ngài trong sự
phục sinh. “Ai nghe Lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được Sự
sống Đời đời và không đến sự Phán xét, song vượt khỏi sự chết
mà đến Sự Sống.”

“Chẳng ai có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không kéo người
đến.” “Và điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người
nào bôn bamàđược; bèn là bởi Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự thương
xót,” lời Kinh Thánh dạy.

Không phải người nào aoướcmàđược. Nhiều người nói, “Tôi
sẽ gia nhập giáo hội. Tôi sẽ làm một người tốt. Tôi sẽ làm điều
nầy.” Chẳng có liên hệ gì với nó. Chính là Đức Chúa Trời tỏ ra sự
thương xót.

80 Bây giờ, anh em thấy, khi Đức Chúa Trời bắt đầu, trong…Có
bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời, giống như bảy sắc cầu vồng.
Và anh em có bao giờ để ý không? Một cái kính vạn hoa phản
chiếu bảy màu hoàn hảo. Anh em từng thử điều đó chưa? Đặt
một cái kính vạn hoa; tuy nó chỉ là cái kính, nhưng, trong ba
góc, sẽ phản chiếu bảy màu sắc. Đó là cách Cha, Con, và Thánh
Linh, là Một, tuy nhiên phản chiếu bảy thuộc tính thiêng liêng
của Đức Chúa Trời.

81 Và, thế thì, Linh lớn thứ nhất của Đức Chúa Trời, là tình yêu
thương. Đức Chúa Trời, giống nhưmột cái mống vĩ đại. Chúng ta
không thể hình dung được Ngài trông giống như cái gì. Nhưng
chỉ nói Ngài giống như cáimống, những Linh. Linh hoàn hảo của
tình yêu thương, màu đỏ. Màu xanh, là Linh hoàn hảo của tình
thân hữu. Chỉ hết thảy những Linh hoàn hảo đó! Và rồi những
Linh ấy giáng xuống, đi xuống. Và chúng trở nên mọi cách từ
một—một tình yêu cóđiều kiện phileohay…tình yêuvôđiều kiện
Agapao, đến tình yêu vị kỷ phileo, và tiếp đến tình dục, và cho
đến tận thứ tình thấp hèn nhất.

Và lúc đó Chính Đức Chúa Trời trở thành Con Người, là Chúa
Jêsus, giáng xuống cùng một cách, tới hố sâu nhất của địa ngục,
và lấy lên những người mà Ngài đã biết từ trước khi sáng thế,
tên của họ đã được ghi trong Sách, và đã cứu chuộc họ trở về với
chính Ngài. Anh chị em đấy. Câu chuyện cứu chuộc không thể
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được biết đến trọn vẹn cho đến khi chúng ta thấy Ngài và chúng
ta đứng trong sự giống như Ngài.

82 Vậy thì, đó là lý do tại sao chúng ta không phải là giáo phái.
Đó là lý do tại sao chúng ta không hợp tác-…Chúng ta hợp tác
trong mọi bước đi mà chúng ta có thể, vì Đức Chúa Trời. Nhưng
đó là lý do chúng ta không phải là một giáo phái. Bây giờ, từ nơi
giáo phái mà ra những điều sai lạc.

83 Bây giờ, như tôi đã nói, tôi đang đấm mạnh, bởi vì tôi muốn
nó bị chặn lại. Bây giờ, vượt ra xa, trong giáo hội của người nào
khác, tôi không muốn nghĩ về những điều nầy. Tôi có thể là Cơ-
đốc nhân và là anh em chỉ đủ để ở lại trên những nguyên tắc lớn
mà hết thảy chúng ta đồng ý. Hiểu không? Nhưng, đó là thật—
thật hoàn toàn giốngnhư là, chúng ta khôngmuốn sự lừa đảo.

84 Tôi đã nói với một thanh niên ngày hôm qua, chỗ tôi đang đi
săn sóc nhám, sáng hômqua, con đường tận trong núi Kentucky.
Và tôi không để ý cột dấu hiệu nhỏ trong rừng, và tôi đang ngồi
ở bên phía khác. Và tôi nghĩ đó là Anh Banks ở đây, đang đi qua
khu rừng. Anh ấy cũng, đang săn sóc nhám trong cùng một lãnh
thổ. Và tôi đã thấy anh ấy đi đến, và tôi huýt gió với anh bạn trẻ
đó. Tôi nghĩ đó là Anh Wood, ăn mặc giống như anh ấy. Anh ta
quay lại, và tôi thấy đó không phải là anh ấy.

Và Anh Wood đã nói với tôi có một nơi ở trên đó được đóng
cột. Và tôi đã không biết điều đó. Không có hàng rào; chỉ có rừng.
Và làm thế nào tôi sẽ biết cây gỗmại châu nào thuộc về phía bên
nào? Thế nên tôi ngồi đó lắng nghe con sóc nhám sủa. Và tôi đang
nghĩ về, “Ồ, vậy thì, tối nay mình về nhà và bắt đầu buổi nhóm.
Mình lại lao đầu vào công việc.” Trời bắt đầu mưa, và bão đang
thổi đến.

85 Và tôi thấy anh chàng nầy, và tôi nói với anh. Đi lên đó và
tìm thấy tôi đang ngồi trên đất anh ta. Hiểu không? Và tôi đã
nói chuyện với anh ta. Anh ấy nói, “Ồ, được lắm.” Anh ấy nói,
“Chà, cứ săn bất cứ nơi nào anh muốn.” Và tôi nói, ồ…Anh ấy
nói, “Anh không ở trên đất của tôi. Anh đang ngồi xa ngoài giới
hạn cây mại châu đó.” Nói, “Trên phía nầy của cây mại châu là
đất của tôi. Nhưng,” nói, “không thành vấn đề, Anh Branham à.
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Hãy đi săn bất cứ chỗ nào anh muốn. Cứ lên nhà. Cha tôi muốn
gặp anh.” Hiểu không? Và tôi nói, “Ồ…”

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về Kinh Thánh. Lúc đó khi anh
ấy nói về đề tài, săn bắn nầy, anh nói, “Anh Branham à, không có
ai ở đây quan tâm đến người nào đi săn. Nhưng,” anh nói, “cha
tôi đã ở ngoài nầymột ngày vàmột người thợ săn thành phố nào
đó đã đến và giết một trong những con chiên của ông cân nặng
khoảng sáu mươi hay bảy mươi pao, và ông ấy đã la hét gã đó,
và gã đó đã lấy súng trường, bắn ông.” Anh ấy nói, “Đó là điều
đã làm cho sự việc tồi tệ.” Nói, “Chúng tôi không quan tâm đến
việc săn bắn.”

86 Ồ, đó cũng giống như điều tôi đang nói. Tôi không quan tâm
đến anh em thuộc về giáo phái gì, nhưng hãy ở lại với Kinh
Thánh và với Đức Thánh Linh. Không phải giáo phái của anh
emmà chúng tôi lo lắng về; đúng là thuộc về giáo phái nào cũng
như nhau. Nhưng, chính là ở lại với Kinh Thánh hay chấp nhận
những giáo điềudo conngười làmra.Hãyở lại với KinhThánh.

87 Bây giờ, họ sinh ra giáo phái, mà sai lạc. Vậy thì, việc tiếp
theo chúng đã sanh ra, mà là một sai lầm, là phép báp-têm
bằng nước. Phép báp-têm bằng nước, như sự dạy dỗ trong Kinh
Thánh, là bằng sự dầm mình. Nhưng giáo hội Công giáo sanh
ra sự rảy nước hay đổ nước. Và không có câu Kinh Thánh nào
trong Kinh Thánh ủng hộ cho sự rảy nước hay đổ nước; và không
tìm thấy chỗ nào như vậy trong Kinh Thánh cả. Phải là bằng sự
dầmmình.

88 Thế đấy, rồi, nhưng đến, sau giáo hội Công giáo, và giáo hội
Lutheran, bằng sự đổ nước của họ. Và rồi đến giáo hội Anh giáo,
và vân vân, theo sau đó.

Rồi, sau một thời gian ngắn, đến Báp-tít và Campbellite, trở
lại với phép báp-têm dầmmình lần nữa. Thế đấy, Sa-tan đã thấy
điều đó, vì thế nó thật sự đưa ra cho họ một cái tên sai với phép
báp-têm bằng sự dầm mình trong nước. Và họ bắt đầu dùng
Danh của Cha, Con, và Thánh Linh. Không có một vết nhỏ nào
của lời Kinh Thánh trong Kinh Thánh ở đó người nào đó đã từng
được dầm mình nhơn danh của “Cha, Con, và Thánh Linh.” Và
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ai từng dạy điều đó thì đó là giáo sư giả. Và tôi muốn nói với anh
em tôi muốn làm nó ngừng lại.

89 Bây giờ, nếu anh em không nghĩ điều đó đúng, tôi muốn anh
em đưa câu hỏi lên bục giảng này, cho tôi biết. Nếu anh em có
thể cho tôi thấy một chỗ ở đó có người nào đó từng chịu phép
báp-têm, trong Kinh Thánh, trong danh của “Cha, Con, và Thánh
Linh,” tôi sẽ mang một tấm bảng trên lưng tôi, như là “một thầy
giảng giả,” và đi lên đi xuống đường phố, vừa la lớn tiếng hết sức,
với đôi tay giơ lên, “Giáo sư giả!”

Không có chuyện như vậy. Nó từ đâu đến? Bây giờ hãy đi trở
lại. Đây là phía bên nầy Kinh Thánh. Anh em phải hiểu được lịch
sử. Những người Công giáo tin vào nhiều thần, và họ đã đập vỡ
một Đức Chúa Trời chân thật thành ba thần khác nhau.

90 Hãy nghe tôi. Thật là điều khủng khiếp trên tờ báo ngày nọ,
liên quan đến một con người vĩ đại mà tất cả chúng ta đều biết
là đầy tớ của Đức Chúa Trời; Billy Graham. Chúng ta có lời phát
biểu. Anh Beeler, ở đó, có bài đó. Khi được, một người nào đó
hỏi, Billy Graham, “Ai, sự mâu thuẫn lớn nầy về giáo lý ba ngôi
là gì? Có ba thần, ba thần thật sự không? Hay là, như thế nào?
Một chỗ, trông giống như ba thần. Và một chỗ giống như chỉ có
một-…” Billy Graham đã nói, “Điều đó chưa được bày tỏ. Không
ai biết hết.” Chao ôi!

91 Nếu có ba thần, thì chúng ta là những người ngoại giáo.
Giống như người Do Thái đã nói, “Thần nào trong họ là thần
của các ông? Cha à? Con là Đức Chúa Trời của các ông à? Hay là,
Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời của các ông?” Chỉ có một Đức
Chúa Trời duy nhất.

Và những cái kia không phải là ba thân vị, vì thân vị phải là
một người. Không thể là một nhân cách mà không là một người.
Anh em biết điều đó. Làm sao điều gì có thể có nhân cách mà
không phải là một người?

92 “Ồ,” nói, “chúng tôi không tin vào ba thần riêng biệt. Chúng
tôi tin vào ba thân vị trong cùng một Đức Chúa Trời.” Thế đấy,
trước khi có thể có thân vị, đó phải làmột thân.
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93 “Thế thì, đó là gì?” anh em có thể nói thế. Đó không phải là
ba thần. Đó là ba chức vụ của cùngmột Đức Chúa Trời.

Ngài là Cha, lúc ban đầu, đã bị treo lên trên đồng—đồng vắng
trong—trong ngọn Lửa cháy, bụi gai cháy. Cương vị làmCha, Đức
Chúa Trời, đúng như tôi đã nói xuyên suốt, sự hạ mình, giáng
xuống. Đó là bậc cao nhất. Thánh Linh, the—the—the agapao,
the Zoe, Sự—Sự Sống của chính Đức Chúa Trời đã làm nên hình
thức của một trụ Lửa. Và đồng một Đấng đó, sau khi ở cương vị
Cha, đã trở nên Con, và Thánh Linh của…đã ở trong bụi gai cháy,
thì ở trong Con Người, Đấng Christ, và Nó sanh ra cùng chứng cớ
mà Lửa đã làm. Đã phán, “Nếu Ta không làm công việc Cha Ta,
thì các ngươi đừng tin Ta.” Mọi cây đều sẽ sanh ra bông trái của
riêng nó.
94 Và rồi sau đó Nó trở nên Người, đấy, Nó đã rơi xuống từ Siêu
nhiên, thành cái gì đó hữu hình có thể sờ mó được, một thân
thể. Và qua cái chết làm của lễ dâng và của lễ siêu nhiên của
một Đức Chúa Trời nầy, Chúa Jêsus, Ngài đã phán, “Ta với Cha là
Một. Cha Ta ở trong Ta.” Có thể…Không ai có thể đọc điều đó rõ
hơn nữa.

Họ nói, “Tại sao Ngài không chỉ Cha cho chúng tôi, và điều
đó sẽ—nó sẽ thỏamãn được chúng tôi.” Giăng 14:8.
95 Ngài phán, “Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay,mà ngươi không
biết Ta?” Ngài phán, “Ai đã thấy Cha-…Ai đã thấy Ta, tức là đã
thấy Cha Ta.”

Như một bà đã từng một lần nhảy lên; bà nói, “Tại sao, Anh
Branham,” bà nói, “vâng, Cha và Con là một, giống như anh và
vợ anh là một.”

Tôi nói, “Ồ, không, khôngphải.” Tôi nói, “Bà thấy tôi không?”

Bà ấy đáp, “Thấy.”

Tôi hỏi, “Bà thấy vợ tôi không?”

Nói, “Không.”
96 Tôi nói, “Thế thì không phải cùng một thứ. Chúa Jêsus phán,
‘Khi các ngươi thấy Ta, tức là các ngươi đã thấy Cha. Cha ở trong
Ta.’ Vợ tôi không ở trong tôi.” Hiểu không?
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Họ là Một. Trong mọi cách, họ đều là Một. Còn chúng ta là
một qua sự thỏa thuận, vợ tôi và tôi. Chúng ta là một trong tình
thân hữu, nhưng chúng ta là hai cá nhân. Vợ tôi có thể là có một
loại suy nghĩ, còn tôi thì khác. Và chúng tôi là hai người. Nhưng
không giống như vậy với Đức Chúa Trời. Họ, Đức Chúa Trời và
Đấng Christ, chính là cùngmột Ngôi.
97 Thế thì Đức Thánh Linh là gì? Đức Thánh Linh là đồng một
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó đang ngự trong dân sự mà
Ngài đã chết cho, và đã ghi tên của họ vào Sách Sự Sống Chiên
Con. Mà, họ là một với Ngài, từ ban đầu. Lời Kinh Thánh nói vậy.
Chúa Jêsus đã chẳng bảo họ rằng họ đã ở với Ngài trước khi sáng
thế sao? Tâm trí của anh em đã bị bôi đen và tối tăm, và chúng
ta hết thảy có, với những điều đó. Nhưng chúng ta thật sự không
phải là sự ngẫu nhiên nhỏ nào đó xảy ra ở đây. Chúng ta là các
con trai và con gái Đức Chúa Trời, lúc ban đầu của sự sáng tạo
của Đức Chúa Trời, và đã bị rơi xuống đây để làm chứng nhân,
làm chứng cho ân điển Đức Chúa Trời đã đổ ra lai láng trong
lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta có một Thánh Linh
Đời đời. Và không ai, không người nào, và không có cách nào, để
ngăn cản lại. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ cứ ở đó chắc chắn
như đinh đóng cột.
98 Khi chúng ta đang nói, để lấy ra một chủ đề nhỏ lần nữa, chỉ
trong—trongmột phút, cáchmà đứa con hoang không thể đi vào
vương quốc trong mười bốn đời, bốn trăm năm, và thế nào mà
tội lỗi của chamẹmà con cháu sẽ bị phạt, đến ba và bốnđời.
99 Cũng, nhờ sự công bình của cha mẹ mà con cái cũng được
thăm viếng. Những gì anh em làm, nếu còn cómột ngàymai đến
và anh emcómột đứa cháuđích tôn, hànhđộng của anh emngày
hômnay sẽ quyết định lúc đó nó sẽ như thế nào.

Vì chúng ta đọc trong Kinh Thánh ở chỗ Mên-chi-xê-đéc đó,
khi Ngài gặp Áp-ra-ham trở về sau cuộc tàn sát với các vua, và
tổ phụ Áp-ra-ham đã dâng một phần mười cho Ngài, một phần
mười của tất cả những gì người có. Và lúc đó ông nói về một
phần mười đó, rằng, “Chỉ người Lê-vi có thể nhận phần mười.
Nhưng,” ông đã nói, “Lê-vi, người đã nhận phần mười, đã dâng
phầnmười khi ông còn ở trong lòng củaÁp-ra-ham.”
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100 Ồ, anh chị em có thể nắm bắt điều đó không? [Anh Branham
gõ trên bục giảng năm lần—Bt.] Áp-ra-ham là ông cố…của Lê-vi.
Và ở đây, Lê-vi, sanh ra sau đó ít nhất tám trăm hay một ngàn
năm sau đó, có lẽ nhiều trăm năm. Tôi không biết thật sự là gì,
nhiều. Sẽ phải tính điều đó, qua nhiều thế hệ. Nhưng, Áp-ra-ham
sinh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Lê-vi. Và ở đây, Lê-
vi, Gia-cốp là cha người; Y-sác là ông nội; và Áp-ra-ham là ông cố
của người. Và khi Gia-cốp còn ở trong lòng của Áp-ra-ham, Kinh
Thánhnói, “Ông đã dâng phầnmười choMên-chi-xê-đéc.”
101 Và rồi thế hệ trẻ nầy, đang chạy rông, hút thuốc, uống rượu,
và mọi thứ, anh em trông đợi thế hệ khác tồn tại như thế nào?
Nguyên nhân chúng ta phạm tội, sự phạm pháp ở tuổi vị thành
niên lúc nầy, lý do chúng ta có những cô gái trẻ đứng đường, và
những cậu bé lang thang trên phố, là bởi vì các ông cha bà mẹ
của chúngđã làmđiều gì họđã làm trong thời đại đã qua củahọ.

Và lý do chúng ta vẫn có những thầy giảng mà sẽ bênh vực
cho Lẽ thật, lý do chúng ta vẫn có một số cô gái theo khuôn mẫu
xưa, là vì họ có những cha mẹ theo khuôn mẫu xưa trước đó.
Điều đó hoàn toàn chính xác. Chúng ta vẫn có những thầy giảng
chịu đựng không thỏa hiệp với bất kỳ giáo phái nào, hay Lời,
là bởi vì chúng ta đã có những thầy giảng khuôn mẫu thuở xưa
trước đây, giữ đúng lập trường giống như vậy. Vâng.
102 Bây giờ chúng ta ở trong thời nầy. Và bây giờ chúng tôi muốn
nói, điều đó, ở đây, trở lại với…một số giáo phái, lý do chúng ta
không phải là một giáo phái. Và, bởi vì, nếu chúng ta là một giáo
phái, chúng ta sẽ phải cúi đầu xuống trước điều đó.
103 Nên nhớ, anh emnghiên cứu Kinh Thánh bất cứ nơi nào anh
em vui lòng, và anh em sẽ không tìm thấy chỗ nào trong Kinh
Thánh ở đó có người nào đã từng chịu phép báp-têm bằng sự rảy
nước, bằng sự đổ nước, hay nhơn danh của “Cha, Con, và Thánh
Linh.” Vậy, nếu nó không có trong Kinh Thánh, thì nó phải bắt
đầu từ đâu đó.
104 Như tôi nói, ngồi dưới một cây to, nhìn xem nó. Nó, ồ, nó có
thể giống như một—một người đàn ông, nó—nó có lẽ là một cái
gì khổng lồ, nó có lẽ đầy quyền lực, nhưng nó đã có sự bắt đầu.
Nó phải bắt đầu. Và mọi thứ…Niềm tin thời xưa nầy mà chúng
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ta bênh vực rất dũng cảm, nó phải bắt đầu từ nơi nào đó. Nó
phải có một sự bắt đầu. Và những học thuyết mà chúng ta có, nó
phải có một sự bắt đầu. Và những lời Kinh Thánh giả mà chúng
ta đang sử dụng trong các giáo phái của chúng ta, phải có sự bắt
đầu. Và nếu chúng ta nói, “Tôi là tín hữu Giám Lý,” anh em phải
có sự bắt đầu. Nếu anh em nói, “Tôi là tín hữu Báp-tít,” anh em
phải có một sự bắt đầu. Anh em nói, “Tôi là người Công giáo,”
anh em phải có một sự bắt đầu. Anh em nói, “Tôi là Cơ-đốc nhân
được tái sanh,” anh em phải có một sự bắt đầu. Anh em phải có
điều đó.

105 Đi trở lại, hãy tìm ra nó bắt đầu ở đâu. Chúng ta hãy đi trở
về với ban đầu của bức tranh. Thế thì nếu không có giáo phái
trong Kinh Thánh, thế thì giáo phái phải có sự bắt đầu. Nó đã
bắt đầu với giáo hội Công giáo. Những người Tin Lành bắt đầu
nẩy ra từ nó.

106 Thế thì nếu Kinh Thánh nói rằng nó là người đàn bà xấu nết,
bởi vì, giáo lý củanó, nó đãphạm tội tà đâm thuộc linh. Sự tà dâm
là gì? Nên nhớ, chúng ta đã đi xuyên suốt điều đó lúc nầy. Một
người đàn bà đang sống với chồng mình, nàng giống như một
trinh nữ. Nàng không bao giờ bị ô uế, chừng nào nàng sống với
một người chồng đó. Nhưng sự bất chính là gì? Sự công bình, đã
bị xuyên tạc. Để cho nàng sống với người đàn ông khác, và nàng
bị kết tội. Hiểu không? Sự công chính, bị xuyên tạc.

107 Bây giờ, nếu giáo phái là sai lạc…Nếu nó đã đúng, Đức Chúa
Trời sẽ phán, “Bây giờ chúng ta sẽ lập những giáo phái.” Và nếu…
Giáo hội Công giáo đã được thông báo, trong Kinh Thánh, như là
một “dâm phụ,” bất chính, bởi vì nó đã đưa ra cho hội chúng của
nóhệ thống thầnhọc riêng củanó,màkhôngphải làKinhThánh.
Thưa anh em, chị em. [AnhBranhamvỗ tayhai lần—Bt.] Giáohội
Công giáo chẳng cười vào mặt anh chị em về Kinh Thánh sao?
Họ nói họ không quan tâm đến những gì Kinh Thánh nói; mà
chính là những gì giáo hội nói, những gì giáo phái của họ nói.
Thế đấy, vậy thì, làm sao anh em có thể nói họ sai khi anh em bị
khuất phục với phép báp-têm nhơn danh của “Cha, Con, Thánh
Linh,” khi Kinh Thánh lên án nó? Bởi vì những người Giám Lý
nói vậy, những người Báp-tít nói vậy? Tại sao anh em đồng ý
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với việc rảy nước và đổ nước, khi mà không có chuyện như vậy
trong Kinh Thánh? Không có chuyện như người nào chịu phép
báp-têm trong danh của “Cha, Con, Thánh Linh.” Thế thì tại sao
anh chị em làm điều đó?

108 Đấy, đó là lý do tại sao chúng ta không phải là một giáo phái.
Chúng ta không phải mua vui cho họ. Chúng ta lấy…Khi Thánh
Linh bày tỏ Ánh sáng trên lời Kinh Thánh, chúng ta ở lại với lời
Kinh Thánh và CHÚA PHÁNNHƯVẬY. Thế đấy. Không có chuyện
như thế. Nó không được chép trong ThánhKinh.

109 Ồ, anh emnói, “Thế cònMa-thi-ơ 28:19 thì sao?”

Vậy thì, chúng ta đã đi xuyên suốt điều đó cả tá lần. Đó là
vấn đề Chúa Jêsus đã phán. “Vậy hãy đi, dạy dỗ muôn dân, hãy
làmphép báp-têm cho họ nhơnDanh của Cha, Con, Thánh Linh.”
Nó đã từng được thực hiện không? Có người nào đã từng được
phép báp-têm theo cách đó không? Không ai cả. Thế thì phải có
điều gì sai ở đâu đó. Chắc chắn, chính là đạo Công giáo đã làm
điều đó.

110 Hãy tìm thấy nếu đã từng có trong lịch sử, với các cha tiền-
Nicene không, hỡi sử gia các ông. Hãy đọc những sách về các cha
tiền-Nicene, và thấy, đích thực về vua nướcAnh.Mỗi người trong
họ đều làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ cho
đến khi giáo hội Công giáo. Và giáo hội Công giáo có quyền lực,
họ nói, để thay đổi bất cứ điều gì họmuốn. Và họmuốn làmphép
báp-têm nhơn danh của “Cha, Con, Thánh Linh.” Martin Luther
đã thực hiện điều đó. JohnWesley đi theo điều đó. Và Alexander
Campbell đến với điều đó. Và John Smith, của giáo hội Báp-tít,
tiếp tục đi theo. Ở đây giáo hội Ngũ Tuần tiếp tục với điều đó,
cho đến bây giờ.

Nhưng giờ đã đến!

111 Hãy nhìn những chân đèn, như chúng ta đã nói tối hôm qua.
Chân đèn đầu tiên có Sự sáng. Nó bắt đầu tối dần, tối dần, tối
dần, cho đến khi nó đi xuyên suốt qua một ngàn năm trăm năm
của những thời kỳ hắc ám. Rồi, bắt đầu sáng lên. Và ngay trước
khi thời đại hội thánh cuối cùng, nó sáng ngời trở lại. Trong giữa
hai thời đại hội thánh, Ánh Sáng đã đến.
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Đi theo lời Kinh Thánh, về hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh Thê-
sa-lô-ni-ca, cho đến thời đại tối tăm. Mỗi một thời kỳ trong đó,
Ngài đã phán, “Ngươi có ít năng lực, nhưng các ngươi đã chẳng
chối Danh Ta.” Và hội thánh kế tiếp, “Ngươi đã làmmột việc lớn,
nhưng ngươi đã chẳng chối Danh Ta.” Theo sau thời kỳ tiền các
cha Nicene đi qua điều đó. “Ngươi chẳng chối Danh Ta.” Sau đó,
một ngàn năm trămnăm của những thời kỳ hắc ám.

Rồi thời đại giáo hội Lutheran xuất hiện. Ngài phán, “Ngươi
không có Tên của Ta, nhưng ngươi có một tên.” Không còn Chúa
Jêsus nữa; nhưng là Luther, và Công giáo, và Báp-tít, và Trưởng
Lão. [Anh Branham vỗ tay hai lần—Bt.] “Ngươi có một tên mà
ngươi đang sống. ‘Chúng ta cómột hội thánh sống. Chúng ta đang
thịnh vượng. Chúng ta sẽ cứ như thế.’ Nhưng các ngươi đang
chết!” Kinh Thánh nói vậy.

112 “Vì chẳng có sự cứu rỗi trong danh nào khác được ban cho
ở dưới Trời giữa loài người, để nhờ đó con người có thể được
cứu.” Không…Báp-tít không cứu anh chị em. Trưởng Lão không
cứu anh chị em. Công giáo không cứu anh chị em. Chúa Jêsus
cứu anh chị em.

113 Tất cả trong những cuốn sách giáo khoa nhỏ, những học
thuyết thần học do con người tạo ra, họ đã ghi, “Đó là điều chúng
tôi tin.” Và đó là lý do chúng ta tránh xa nó. Chúng ta không có
sách giáo khoa nào ngoài Kinh Thánh. Không có sự lãnh đạo,
không giámmục nào, ngoài Thánh Linh. Đúng thế.

Và rồi nếu có một linh sai trật đi vào bên trong, cố làm cho
cong vẹo điều gì trong đó, Lời sẽ làm cho nó hết cong vẹo. “Điều
đó sai. Hãy tránh xa nó.” Hiểu không? Ở đây Thánh Linh đi cùng,
phán, “Điều đó sai.” Làm chứng, vì linh của chúng ta làm chứng
với Thánh Linh của Ngài.

Tại đây linh sai trật sẽ đi theo, nói, “Ồ, chúng ta nên. Ồ, tôi
nghĩ họ làm điều nầy, điều kia, điều nọ được lắm.”

114 Nhưng Thánh Linh phán, “Có điều gì sai trật với điều đó.”
Hãy tra xem lại ngay trong Kinh Thánh và làm cho nó đúng, cách
chúng ta làm. “Và nó sai trật. Hãy tránh xa nó.”
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Đó là lý do Kinh Thánh nói, “Đây là sự tỏ ra cho người có sự
khôn ngoan. Đây là sự tỏ ra cho người hiểu biết. Đây là điều tỏ
ra cho người có điều nầy.” Hội Thánh ở đó, thiết lập trong trật tự.
Anh emchẳng thấy kế hoạch vĩ đại củaĐức Chúa Trời sao?

115 Bây giờ hãy xem. Thời đại Hội thánh Phi-la-đen-phi là thời
đại hội thánh Giám Lý, thời đại hội thánh của tình yêu thương
anh em, sự cải chánh. Mà, khi hàng ngũ Can-vin đã nhảy lên
trong giáo hội Anh giáo ở nước Anh, ở đó họ không có ngay cả
những buổi nhóm phục hưng nữa, đi hoàn toàn ra để thành hội
chúng cỏ khô, Đức Chúa Trời đã dấy John Wesley lên như một
nhà tuân thủ luật pháp tuyệt đối, để nhận lấy giáo lý Ác-mi-ni-
an. Và khi ông ta làm thế, ông đã nhồi nhét điều đó vào trong
đầu óc, và nó đáng được thế. Nhưng ông đã làm gì? Ở đây đến
những người GiámLý, và hoạt động thật xa như cách đó như ông
(những người Can-vin) đã làm cách này. Bây giờ, ở giữa đó, vẫn
còn Giám Lý, vẫn còn Báp-tít.

116 Chúng ta ướcmong có thể đi qua ở đây lúc nầy trong lời Kinh
Thánh, lấy Khải huyền 3, và anh chị em sẽ hiểu điều đó. Bây giờ
ngay trước khi…Thời đại hội thánh cuối cùng, là Ngũ Tuần, là
Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, hâmhẩm, bị chối bỏ.

Nhưng nên nhớ, khi Chúa Jêsus được thấy trên cây thập tự,
đang đứng trong bảy chân đèn vàng, sự tối tăm nhất là thứ cách
xa Ngài nhất, tay hữu Ngài và tay tả Ngài. “Và Ngài đã xem như
là Alpha và Omega.” Không phải là ở trong giữa. “Al—Alpha và
Omega,” như Ngài đã dang rộng tay Ngài. “Và Ngài là ngọc thạch
anh và ngọc mã não,” là Bên-gia-min và Ru-bên, “người đầu tiên
và người cuối cùng.” Ở đóNgài đã giang rộng tayNgài. Ngài đứng
ở đó đấy.

117 Nhưng nên nhớ, ở sự đi ra của điều nầy, đừng xáo trộn nó. Vì,
khi họ chấp nhận những cái tên nầy ở đây, thuộc về những giáo
phái nầy, họ sẽ chết ngay trong cùng những sự việc giống như
vậy, ngay tiếp sau đó. Nhưng Ngài đã phán, ngay giữa Giám Lý
và Ngũ Tuần, đi ra, “Ta đặt một cánh cửa rộng mở trước ngươi.”
Anh em đấy, Danh đã phục hồi lại. “Ta đã mở trước mặt ngươi
một cái cửa rộng mở. Vì Ta là Đường Đi, Lẽ thật, và Sự Sống.
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Không người nào được đến với Cha ngoài ra mình Ta.” Đó là gì?
Cánh cửa mở rộng.
118 “Hẹp!” Hẹp, nếu anh em để ý, chữ đó không phải là s-t-r-a-i-
g-h-t. Nó là s-t-r-a-i-t. “Eo biển là conđường.” Eo biển, là nước.

Như thế nào? “Hãy trở lại với Danh Chúa Jêsus, mà ngươi
đã có. Ngươi chẳng…Có một chút sự sống; ngươi đã chẳng chối
Danh Ta.” Thế thì, thế thì, ở trong đây họmất nó, đi vào giáo phái
Công giáo; đi ra trong giáo phái Lutheran, đi ra trong giáo phái
Wesley, rồi họ đang đi thẳng vàoNgũ Tuần lúc đó.

Nhưng, ngay trước thời kỳ cuối cùng, Dòng dõi đó hầu như
chết từ trong lòng đất. Nó đã không còn trọng lượng, Dòng dõi
công bình. Dòng dõi của con rắn chồng chất nhanh hơn và dồn
dập, sẵn sàng cho thời đại nguyên tử này, để bị hủy diệt. “Nhưng
ngay trước thì giờ đó, Ta sẽ đặt một con đường trốn thoát. Ta sẽ
đặt trước ngươi một cái cửa rộng mở. Cửa thì hẹp và đường thì
chật, và kẻ kiếm được thì ít. Nhưng cửa rộng là con đường dẫn
đến sự hủy diệt, và kẻ vào đó cũng nhiều.” Thế đấy. Ngay trước
điều nầy, Ánh Sáng vĩ đại nầy được cho là sẽ hiện ra.
119 Tôi rất vui mừng. Tôi thật sự không biết làm thế nào diễn tả
điều đó, tôi rất vui mừng. Nó đây này, là lúc kết thúc, và tôi chưa
hề đụng đến chủ đề.
120 Tôi muốn nói về: Phép Báp-têm Bằng Đức Thánh Linh. Tôi sẽ
đụng đến điều đó, trongmười,mười lămphút, dù thế nào đi nữa.
Bây giờ, tôi sẽ không giữ anh chị em lại ba giờ đồng hồ như tôi
đã làm tối hôm qua; tôi sẽ cố gắng không.
121 Vậy thì, nếu họ đã có phép báp-têm bằng nước sai lạc, thì
những giáo phái cũng sai lạc. Và ai từng trì hoãn vì những giáo
phái nào đó thì tuyệt đối đang ủng hộ điều sai. Họ đang ủng hộ
điều Đức Chúa Trời chống lại. Ngài đã phán vậy trong các thời
đại hội thánh nầy. Đã nói vậy trong lời Kinh Thánh, và đã gọi họ
là những gái điếm, bởi vì, “Họ dạy dỗ cho giáo lý điều răn của
con người.” Bây giờ, chúng ta…
122 Cách đây không lâu tôi đã đi đến một nơi, tới một người
nào đó đang đến đây, viết một luận đề về sự chữa lành Thiêng
liêng. Và ông ấy nói, “Điều duy nhất về anh, Anh Branham à,”



38 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

nói, “là nhiều người chống lại anh bởi vì anh đi tới những người
Ngũ Tuần.”

Tôi nói, “Ồ, tôi sẽ đến với người của anh,” tôi nói, “nếu anh
ủng hộ tôi trong thành phố của anh.”

Ông ấy nói, “Ồ,” nói, “tôi—tôi đã đề cập đến điều đó.” Nói,
“Tôi đã đưa điều đó với giám mục của một giáo hội nào đó, giáo
hội GiámLý.” Không cầnđưanhữngnắm tay về điều đó. Nói, “Tôi
hiểu điều đó, và họ nói, ‘Nầy, anh thấy đó, chúng tôi, như giáo hội
Giám Lý, không tin vào những phép lạ nầy.’”

123 Bây giờ anh em định làm gì? Vậy thì anh em định lắng nghe
giáo hội Giám Lý, hay giáo phái? Nếu có, anh em là người theo
tôn giáo tà dâm.Anhemnghĩ giáohội Báp-tít sẽ ủnghộmột chiến
dịch như vậy không? [Hội chúng nói, “Không.”—Bt.] Tại sao? Bởi
vì họ là những người Báp-tít. Kinh Thánh nói họ là những gái
điếm. Nó sanh ra những con gái mình, và chúng là “những dâm
phụ.” Tại sao? Đang đưa ra cùng một lọai giáo lý, giáo lý do con
người làm ra, thay vì sự Dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại
sao chúng ta không lập thành giáo phái với những người Báp-tít.
Đó là lý do chúng ta không lập thành giáo phái với những người
Giám Lý.

124 Bây giờ, tại sao chúng ta không phải lập giáo phái với những
người Ngũ Tuần? Đây nầy. Điều đó chính xác. Ngũ Tuần sẽ ở lại
nơi…Nếu—nếu giáo hội Lutheran sẽ ở lại nơi nó bắt đầu, thì đó
sẽ làNgũTuần.Nhưnghọđã lập thành giáo phái, vì thếĐức Chúa
Trời đã dấy lên một ngũ tuần khác, gọi là Wesley. Và vì thế khi
Wesley lập giáo phái, Ngài đã dấy lên một Ngũ Tuần khác, gọi
là Báp-tít. Khi họ lập giáo phái, thì Ngài dấy lên một Ngũ Tuần
khác gọi là Campbellite. Khi họ lập giáo phái, Ngài dấy lên một
ngũ tuần, khác gọi là Ngũ Tuần. Khi họ lập giáo phái, Ngài tiếp
tục vận hành. Hãy theo dõi và thấy.

125 Đó không phải là chương trình Thiêng liêng của Đức Chúa
Trời. Nó không ở trong chương trình của Đức Chúa Trời, để có
những giáo phái kia. Vì thế, anh em thấy, đó là lý do tại sao chúng
ta không phải là một giáo phái.
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126 Nên nhớ điều nầy. Tôi đã nói, lúc ban đầu, bây giờ, nếu tôi
làm tổn thương anh chị em, tôi không có ý đó. Điều nầy là vì hội
thánh. Nếu anh chị em định theo như vậy, chúng tôi thích có anh
chị em ở đây, nhưng đây là những gì chúng ta ủng hộ, và tại sao
chúng ta không phải là một giáo phái.

127 Bây giờ, giáo phái, bắt đầu, là sai lạc, và những giáo sư giả.
Tôi đã nói điều đó sẽ làm tổn thương, và tôi muốn nó làm tổn
thương. Họ dứt khoát là giáo sư giả. Ai cũng biết những điều
đó, mà vẫn chịu đựng, và sẽ đứng và thỏa hiệp, vì Báp-tít, Giám
Lý, Lutheran, hay Ngũ Tuần, biết rằng Kinh Thánh dạy khác, thì
người đó là tiên tri giả. Không chọc chung quanh nó. Điều đó
chính xác. Đó là lý do tôi không gia nhập giáo hội Hội Phúc âm
Ngũ tuần. Đó là lý do tôi đã không gia nhập giáo hội Một Ngôi.
Đó là lý do tôi đã không gia nhập Báp-tít, Giám Lý, hay Trưởng
Lão, bởi vì họ sai lạc. Tôi không có ý nói sự giả dối của dân sự họ.
Tôi muốn nói hệ thống thần học của họ là sai, bởi vì nó không so
sánh với Lời Đức Chúa Trời.

Phao-lô đã nói, “Nếu một…” Ông đã đi qua ở đây…Cho phép
tôi tỏ ra cho anh em những gì Phao-lô nói, trước khi chúng ta kết
thúc vấn đề phép báp-têm bằng nước nầy.

128 Khi Chúa Jêsus đưa ra vấn đề đó, trongMa-thi-ơ 28:19; Phi-e-
rơ, mười ngày sau, nói, “Hãy hối cải ai nấy phải nhân Danh Chúa
Jêsus Christ mà chịu phép báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ
được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.”

Phép báp-têm kế tiếp được nhắc đến, khi Phi-líp nhà truyền
bá phúc âm đi xuống đó và rao giảng cho dân Sa-ma-ri. Và ông
đã làm phép báp-têm cho mọi người nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ. Phao-lô…Phi-e-rơ đã đi xuống, hay đúng hơn là, Phi-e-rơ
vàGiăng, và đãđặt tay trênhọ; họđãnhận lãnhĐứcThánhLinh.

Sau đó họ tiếp tục đi lên đó. Phi-e-rơ đi thẳng đến nhà Cọt-
nây. Và khi Cọt-nây…“Trong khi Phi-e-rơ còn nói những Lời nầy,
thì Đức Thánh Linh giáng trên họ.” Phi-e-rơ nói, “Chúng ta không
thể từ chối nước về phép báp-têm, thấy rằng những kẻ đã nhận
lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta lúc ban đầu.” Và người
truyền làmphépbáp-têmchohọnhânDanhChúa Jêsus Christ.
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129 Bây giờ, Phao-lô đi quamiền duyên hải phía tây thành Ê-phê-
sô; ông tìm thấymột số người Báp-tít. Và họ cómột—họđã cómột
sứ đồ ở trên đó, sứ đồ trong Kinh Thánh, và tên là A-bô-lô. Ông
là một luật sư, mới trở lại đạo, và ông đang chứng minh với dân
sự rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ, bằng Kinh Thánh. Ông nói,
“Đấng—Đấng Mê-si được cho là làm những việc nào đó. Người
Nầy là Đấng Mê-si.”
130 Và họ có một đám đông người ở đó, và họ đang vui mừng,
và đang la lớn, và có một thì giờ trọng đại về điều đó. A-qui-
la và Prít-xi-la đi qua đó và gia nhập với họ, có tình thân hữu
với họ. Họ không có giáo phái. Họ đang có sự thông công. Và vì
thế họ thấy con người nầy là người vĩ đại, ồ, ông là người thông
minh, một luật sư, và ông là—ông là một người thông minh. Vì
vậy ông…Họ nói, “Này, ông, ông rất giỏi về những điều ông biết,
nhưng chúng tôi có một anh em trẻ tuổi tên Phao-lô. Khi anh ấy
đến, anh ấy đã có một số kinh nghiệm, anh ấy biết mình đang
nói về điều gì. Anh ấy sẽ dạy anh đường lối của Chúa rõ ràng
hơn, nếu anh thật sự ngồi lắng nghe anh ấy. Bây giờ, đừng cố
đẩy điều gì đó ra khỏi anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ không đứng im
vì điều đó. Hiểu không? Nhưng anh chỉ—anh chỉ tiếp tục, lắng
nghe anh ấy.”
131 VàPhao-lô đã đi qua. Ông lắngnghehọ, chămchúở trênđó.

Ông nói, “Điều đó rất tốt, nhưng từ khi anh em tin, đã nhận
lãnhĐức Thánh Linh chưa, hỡi anh emBáp-tít?”

“Ồ,” họ nói, “chúng tôi chưa có Điều đó à?”

“Đừng nghĩ thế.” Thấy không?

“Ồ, tại sao?”

“Thôi được, anh emchịu phép báp-têmnhư thế nào?”

“Ồ, chúng tôi đã chịu phép báp-têm. Chúng tôi đã chịu phép
báp-têm.”
132 “Ồ, ai đã làm phép báp-têm cho anh em? Và anh em chịu
phép báp-têm cách nào?”

Kinh Thánh nói, “với điều gì.” Tiếng Hi Lạp, hay bản gốc, nói,
“với cách nào.” Và đây nói, “với điều gì.” Nói, “Anh em đã chịu



PHÉP BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH 41

phép báp-têm như thế nào?” Nói cách khác, “Anh em đã chịu
phép báp-têm cách nào?”

133 “Chúng tôi đã chịu phép báp-têm của Giăng Báp-tít, người
cũng đã làm phép báp-têm cho Đức Chúa Jêsus Christ, cùng một
hố nước.”

Đó là phép báp-têm khá tốt, anh em chẳng nghĩ thế sao?
Trông có vẻ điều đó có thể làm cho lúng túng lắm, phải không?
Trông giống như nó có vẻ ổn lắm, nếu người đó bước vào nước
với Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta và làm phép báp-têm
cho Chúa Jêsus. Và Đức Chúa Trời đã phê chuẩn điều đó, cho
đến nỗi Ngài giáng xuống trong hình thức Đức Thánh Linh và
đi vào trong Ngài. Và Ngài phán, “Nầy là Con yêu dấu Ta, trong
người mà Ta vui lòng ngự vào,” ngay sau phép báp-têm đó. Đối
với tôi phép báp-têm đó trông có vẻ ổn.

134 Và Phao-lô nói, “Nó sẽ không có tác dụng nữa lúc nầy. Sẽ
không có tác dụng nữa.”

“Tại sao không có tác dụng nữa?” Hiểu không?

“Anh em phải làm phép báp-têm lại.”

“Anh muốn nói rằng chúng tôi, đã chịu phép báp-têm của
Giăng, người đã làm phép báp-têm cho Chúa Jêsus, phải làm
phép báp-têm lại ư?”

“Đúng thế.”

Nói, “Chúng tôi phải chịu phépbáp-têm lại như thếnào?”

135 Ông nói, “NhơnDanhĐức Chúa Jêsus Christ.”

Và Phao-lô đem họ ra đó và làm phép báp-têm cho họ, hết
thảy. Công vụ 19:5. “Và khi họ đã nghe điều này, họ chịu phép
báp-têm lại, bấy giờ, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. Và Phao-lô đã
đặt tay trên họ, và họ đã nhận lãnhĐức Thánh Linh.”

136 Nếu Phao-lô đã buộc những người nam người nữ chịu phép
báp-têm lại, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ; nếu tôi đã rao
giảng phúc âm nào khác, thế thì linh của tôi thì không giống như
linh của Phao-lô. “Hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là
mạng lịnh của Chúa.”
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137 Và bây giờ trong Ga-la-ti 1:8, Phao-lô nói, “Nếu một thiên sứ
trên Trời đến, một thiên sứ sáng láng.” Ông đang nói về điều gì?
Một sựmặc khải. Đáng ngợi khen Danh Chúa! Không phải là vấn
đề sựmặc khải của anh em tốt như thế nào. Anh em nên nhớ lúc
đầu của buổi nhóm chúng ta sáng nay, U-rim Thu-mim không?
Nếu điều gì đó đến và bày tỏ nó một cách hoàn hảo; người đó là
kẻ nói dối, người đó là thiên sứ giả, và người mà mang sứ điệp
của mình là tiên tri giả. Có một cách duy nhất để chịu phép báp-
têm, đó là nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu anh em chưa
chịu phép báp-têm theo cách đó, thì có một nơi làm phép báp-
têm đang chờ đợi. Đúng thế.

138 Một cách sai lầm! Hãy tìm cho tôi một chỗ ở đó có người đã
từng chịu phép báp-têm nhơn danh của “Cha, Con, Thánh Linh.”
Điều đó không có ở trong Bản Viết thiêng liêng. Đó là gì? Đó
chỉ là giáo điều bắt đầu từ giáo hội Công giáo. Chúng ta có thể
ủng hộ cho điều nầy. Chúng ta có sự dạy dỗ của các cha Nicene
trọn vẹn. Chúng ta có lịch sử của nó. Chúng ta có tác phẩm Hai
Babylon của Hiplop. Chúng ta có bản viết của Josephus. Chúng
ta có tất cả những lịch sử cổ xưa. Và Josephus đã viết trong thời
của Chúa Jêsus. Hai Babylon của Hiplop, đã viết sau đó. Các Cha
Tiền-Nicene đã viết sau đó, trước khi hình thành giáo hội Công
giáo. Và rồi giáo hội Công giáo đi vào, và đẩy hết thảy ra và tự,
tiếp quản, và ngoại giáo Rô-ma trở thành Rô-ma giáo hoàng. Và
ở đó họ đã đưa ra phép báp-têm giả, với sự rảy nước; và từ Danh
của Chúa Jêsus, trở thành “Cha, Con, Thánh Linh.” Và Chúa Jêsus
đã phán, dưới sự thần cảm Ngài ban cho Giăng trên đảo Bát-mô,
“Ngươi có một danh rằng ngươi đang sống, nhưng mà là chết.”
“Cha, Con, Thánh Linh” làmột cái tên chết.

139 Cho phép tôi nói với anh em một kinh nghiệm cá nhân nhỏ;
nước Thụy Sĩ, Đức, và những nơimà tôi đã cómặt.

Những người tiên đoán làm việc như thế nào? Các tà linh đi
lại như thế nào? Tôi muốn anh em tin tôi, như là mục sư của
anh em, bởi vì anh em là người mà tôi đang nói với. Ma quỷ đi
lại trong danh “Cha, Con, và Thánh Linh.” Chúng cắt bộ lông, và
mọi thứ, và ném phù chú cho nhau, qua danh của “Cha, Con,
Thánh Linh,” gọi đó là ba cái tên cao quí. Mẹ của nó là các nhà
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thờ Công giáo. Họ đi tới những bức tượng tầm thường này và quì
gối xuống đó, và cắt bộ lông bằng cái kéo, và quay nó lại đằng
sau, và ném phù chú trên những người lân cận củamình, và vân
vân, ở đóhọbị thiêu đốt đến chết, vàmọi thứ khác, vì điều đó.
140 Ở Thụy Sĩ, tôi đứng đặt hai bàn tay trên trụ, như thế, nơi
những người nam và những người nữ thật thà đã chết, khi người
ta cắt lưỡi họ, và đốt mắt họ, và làmmọi thứ, bằng roi điện, giáo
hội Công giáo tà dâm đó. Không chỉ thế thôi, nhưng những giáo
hội Anh giáo đầu tiên, cũng vậy. Và những giáo hội Tin Lành các
anh cũng đã làm giống như vậy. Và họ đã ném những câu phù
chú kia, bằng “Cha, Con, và Thánh Linh.”
141 Anh em vàmục sư của anh chị em, tôi đã có đặc—đặc ân cao
quý, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, để bảo vệ những điều này,
nhưng biết trực tiếp những gì tôi đang nói về. Nơi mà, một phụ
nữ, đã đến nhà thờ nầy, lên án tôi và nói rằng, “Ông ta đang lừa
phỉnh bằng thuyết duy linh.” Đức Chúa Trời trên Trời biết tất cả
về điều đó. Tôi không thể lấy người nào…Tôi đã không…
142 Khi người ta nói với tôi rằng Pigalle đó, ở Paris, là một nơi
có tiếng xấu như vậy, làm sao tôi biết? Tôi không bao giờ ở đó.
Nhưng tôi đã đi xuống đó để tìm thấy nó đúng hay không. Tôi
đã đem theo hai hay ba mục sư nữa và đi xuống đó thấy những
người đàn bà đã cởi bỏ áo quần trên đường phố cùng những việc
khác. Đó là sự thật.
143 Làm sao tôi biết Rô-ma nằm trên bảy ngọn đồi? Làm sao tôi
biết giáo hoàng có chữ VICARIVS FILII DEI? Phải có lời người của
người nào khác nói về điều đó. Làm thế nào tôi biết giáo hoàng
có đội vươngmiện ba tầng; quyền lực thi hành công lý của người
thay thế Trời đất và địa ngục? Làm sao tôi biết điều đó cho đến
khi tôi đã đi và thấy nó?
144 Làm thế nào tôi biết cómột Đức Chúa Trời hằng sống? Không
ở dưới ảnh hưởng của hệ thống thần học của người nào đó, quan
niệm tri thức nào đó của giai đoạn cảm xúc nào đó mà đã đi qua
một thời đại đã hết, nhưnhững người ngoại đạo đã nói với chúng
ta. Nhưng một ngày, xa tận nơi kia, tôi đã tìm thấy Ngài và nói
chuyện với Ngài,mặt đốimặt. Điều đó đã làmnên những chuyện
khác biệt. Hoàn toàn đúng.
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145 Thuyết duy linh làm việc qua “Cha, Con, và Thánh Linh.” Tôi
đã đứng trong một buổi nhóm nơi mà những thầy phù thủy kia
đang làm việc. Anh em đừng nghĩ chúng sẽ không thách thức
anh em. Họ đứng đó. Họ ném một cái bàn lên trên không, và
ném nó đi chung quanh; và vừa chơi đàn ghi-ta. Đứng ở đó, và
họ muốn đuổi tôi ra ngoài. Tôi nói, “Ông sai rồi.” Và linh đó nói
lại với họ, linh đang tự xưng mình là Đức Chúa Trời, đã nói rằng
nó là Đức Chúa Trời. Tôi nói, “Sai. Đó làma quỷ.”

Họ nói, “Ông nầy là người không tin.”
146 Tôi đáp, “Tôi là người không tin thứ vớ vẩn nầy, bởi vì đó
không phải thuộc về Chúa tôi. Đây là phép thuật. Điều nầy thuộc
về ma quỷ.” Tôi nói, “Bây giờ, ở đây tôi sẽ thử Danh quyền năng
mà tôi đã chịu phép báp-têm đó.” Tôi nói, “Nhơn danh của ‘các
từng Trời cao,’ hãy nói cho tôi biết sự thật.” Thậm chí không
muốn trả lời tôi. Tôi nói, “Nhơndanh của ‘Hội thánh thánhkhiết,’
hãy nói cho tôi biết sự thật.” Người đó không trả lời tôi. Tôi nói,
“Nhơn danh ‘Cha, Con, và Thánh Linh,’ hãy nói với tôi sự thật.”
Và người đó không trả lời tôi. Nhưng, tôi nói, “Nhơn Danh ‘Chúa
Jêsus Christ,’ hãy nói cho tôi biết sự thật.”
147 Người đó nói, “Vâng. Nó sai.” Đức Chúa Trời biết đó là sự thật.
Vâng, thưa quí vị. Ồ!

Ồ, đức tin nơi Cha, đức tin nơi Con,
Đức tin nơi Đức Thánh Linh, ba nầy là Một;
Ma quỷ run sợ, tội nhân thức tỉnh;
Đức tin nơi Chúa Jêsus làm rúng động bất cứ
điều gì.

Vâng, thưa quí vị. Hãy ở lại bên Danh ấy.
148 “Các ngươi có tiếng sống, nhưng mà là chết.” Giáo hội của
quí vị đấy. Nó đấy.
149 Hãy nghe. Có một người đàn bà đang ngồi…Có những phụ
nữ xinh đẹp, tử tế đang ngồi trong nhà thờ nầy sáng nay. Những
người nữ trẻ, tuổi trung niên, các bà lớn tuổi, hết thảy họ đều
tốt đẹp. Họ là vợ của người nào đấy, con gái của ai đấy, người
yêu của người nào đó, vân vân. Họ thì tốt, mỗi người. Có một
Bà Branham đang ngồi đây. Hết thảy các chị, mỗi người, phụ nữ.
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Nhưng chỉ cómột BàWilliam Branham. Bà ấy là người đi về nhà
với tôi. Bà ấy là người yêu dấu của tôi. Bà ấy là người đã nuôi
các con tôi.

150 Có nhiều giáo hội tốt đẹp trên thế gian ngày nay. Nhưng có
một Bà Jêsus đã sanh ra những con người được tái sanh, chân
thật, của Đức Chúa Trời. Anh chị em biết tôi muốn nói điều gì,
phải không? Tên của Bà ấy không phải là Giám Lý. Tên Bà ấy
không phải là Báp-tít. Tên Bà là Jêsus, Bà Jêsus. Chắc chắn, là
Bà ấy. Bà đã sanh ra dân sự, không phải là những thuộc viên
của giáo hội Giám Lý. Bà ấy không sanh ra giáo hội Báp-tít, hay
Trưởng Lão, hoặc Công giáo. Bà sanh ra họ, sanh ra, và bén rễ và
có nền tảng vững chắc trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Bà ấy đấy. Đó
là Bà ấy. Tôi rất vui mừng rằng tôi được ở với Bà. Bà là Hội thánh
nhiệm mầu. Bà không có bất kỳ giáo phái nào. Bà không mang
theo những danh tiếng to lớn lạ lùng và những tòa nhà lớn nầy.
Bà gặp bất cứ nơi nào có những chi thể của Thân nhóm nhau lại.
Họ thờ phượng bằng Tâm Thần và Lẽ Thật. Họ đã được định sẵn
trước khi sáng thế.

Một lời Kinh Thánh nữa, và tôi hứa với các bạn tôi sẽ kết
thúc. Và tôi sẽ để phần còn lại cho tối nay. Leo, anh có thể nắm
được điều đó tối nay, vậy.

151 Chúng ta hãy đi đến sách Ê-phê-sô, chỉ một phút. Chỉ đọcmột
câu Kinh Thánh nầy, rồi tôi sẽ để nó lại với anh chị em. Chúng
ta tìm thấy những gì Kinh Thánh nói lúc bấy giờ về điều nầy. Tôi
sẽ lấy giáo sư lớn nầy, Phao-lô, mà là…Không hề có điều gì giống
như ông. Ông là sứ đồ đối với Hội thánh Dân Ngoại. Được rồi.
Lấy Ê-phê-sô 1.

152 Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc, chỉ trongmột vài phút. Hãynghe
điều nầy, thưa các bạn yêu dấu. Hãy nghe Phao-lô rao giảng với
loại Hội thánh giống như vậymà tôi đang giảng, sáng nay.

Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ theo ý muốn
của…(của giáo hội Trưởng Lão phải không? Hội thánh
gì?) …ý muốn của Đức Chúa Trời, gởi cho các thánh đồ
(những người đã nên thánh) ở thành Ê-phê-sô,…
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Bây giờ, nên nhớ, họ ở rải rác khắp thế gian. Nhưng, đây
là nhóm người Ê-phê-sô, mà ông đang nói chuyện. Bây giờ, ông
không nói chuyện với thế gian. Ông không nói chuyện với những
thuộc viên của hội thánh địa phương. Ông đang nói chuyện trực
tiếp với những thánh đồ. Chúng ta hãy xem.

…và cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus
Christ:

Làm sao chúng ta đi vào trong Đức Chúa Cứu Thế Jêsus? “Bởi
một Thánh Linh chúng ta đều chịu phép báp-têm,” đang sống
trung tín. Làm sao anh em biết mình có Đức Thánh Linh? Có lẽ
chúng ta sẽ tiếp tục về điều đó tối nay.Hiểu không?Được rồi.

…trong Chúa Cứu Thế Jêsus:

Nguyền xin ân điển ở cùng anh em, và sự bình an, từ nơi
Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và…từ nơi Đức Chúa Jêsus
Christ.

Ngợi khen Đức Chúa Trời và Cha Đức Chúa Jêsus Christ
chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ
phước thiêng liêng ở các nơi trên trời…

153 Anh em biết đấy, không phải la lớn lên nhiều. Không phải
la hét nhiều. Điều đó ổn thôi; không có gì chống lại nó. Nó được
lắm. Khôngmất thì giờ về điều đó. Nó cần cómột—một tấm lòng
đầu phục, đồng ngồi tại các nơi trên Trời, dự tiệc về những việc
của Thánh Linh. Và Thánh Linh đãi tiệc gì, cảm xúc chăng? Tất
cả đều không phải. Nó mang lại cảm xúc. Hiểu không? Nhưng
anh em có thể…
154 Hãy nhớ. Anh em còn nhớ khải tượng về mưa và lúa mì, cỏ
dại không? Nên nhớ. Khi một cơn mưa đến lúc cần, có một ít cỏ
gai, nó gục đầu xuống; lúa mì cúi đầu xuống. Khi mưa đến, cả
hai đều nhảy lên và la lớn. Cùng một cơnmưa. “Nhưng bởi bông
trái của nómà anh em sẽ nhận biết chúng.” Hãy xem.

Nguyền xin ân điển ở cùng anh em,…từ—từ nơi Đức
Chúa Trời Cha chúng ta,…

Bây giờ, hãy theo dõi. “Theo như…” Câu thứ 4 nào.

Theo như Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài…
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Ở buổi nhóm phục hưng vừa rồi chăng? [Hội chúng nói,
“Không.”—Bt.] Hả? [“Không.”] Khi chúng ta trở nên thuộc viên
của Báp-tít hay là Giám-…? Không. “Đã chọn,” trước khi họ đã có
buổi nhóm. Vâng.

…trước khi sáng thế,…

Ngài đã chọn chúng ta ngay lúc đó. Không, chúng ta không
chọn Ngài. Ngài đã chọn chúng ta. Hiểu không? Ngài đã chọn
chúng ta trước khi sáng thế.

…đặng làm chúng ta nên thánh…

155 Chúng ta nên thánhnhư thế nào? Không qua những gì chúng
ta đã làm, nhưngnhững gìNgài đã làmcho chúng ta, bởi vì chúng
ta không thể làm được. Làm sao anh chị em có thể làm con lợn
trở thành con chiên? Anh Roy, anh ấy nuôi, cả chiên và lợn. Anh
em không thể—anh em không thể—anh em không thể pha trộn
chúng với nhau. Con lợn chỉ…nó đi quanh quẩn ở đó và ăn hết
thảy các thứ nó có thể ăn được. Nó sẽ đi ra phía đống phân và
ăn đầy bụng. Thế đấy, anh em không cảm thấy tồi tệ gì về điều
đó. Anh em nghĩ rằng con lợn ấy hoàn toàn đúng. Nó chỉ là con
lợn tốt. Chỉ thế thôi. Nhưng anh em không thấy con chiên ở gần
đấy. Nó không thể mời con chiên qua ăn tối; chiên sẽ không đến.
Không. Việc gì vậy? Bởi vì, nó là con lợn. Anh em đi đến nói với
nó rằng nó sai rồi. “Chúc tụng Đức Chúa Trời, tôi là con heo. Anh
cứ giữ lập trường riêng của anh đi. Anh đi xuống đó, là một kẻ
cuồng tín thánh nếu anhmuốn.” Anh emđấy.

“Nếu các ngươi yêu mến thế gian hay các vật thuộc về thế
gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời không ở trong các
ngươi,” Lời đã nói.

156 Bây giờ, không vì tôi bỏ ăn phân, đã làm tôi khác hẳn con lợn,
đấy, đã làm cho tôi không phải là con lợn nữa. Điều đó không
phải. Nhưng bản chất tôi đã thay đổi. “Ồ, họ đặt một hàng rào
chung quanh, tôi nghĩ. Họ chặn không cho vào. Tôi không cho là
họ làm điều nầy”? Ồ, không. Anh em không lấy đi trở ngại gì hết.
Anh em chỉ được tái sanh. Chỉ thế thôi. Anh em chỉ được biến
đổi. Đúng thế.
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157 Nhưng nếu anh em có thể lấy linh chiên ra khỏi—ra khỏi con
chiên đó và đặt nó vào trong con lợn; chiên đó sẽ làm việc giống
như vậy. Con lợn sẽ làm việc giống như linh chiên ở trong nó sẽ
làm, và chiên đó sẽ quay trở lại đi quanh quẩn và làm những
việc giống như con lợn đã làm.

Vậy thì anh em thấy, những con lợn, anh em ở đâu? Hiểu
không?Điều đóhoàn toàn chính xác. Đúng thế. Hiểu không?Anh
chị em cứ đi ra và yêu những gì thuộc về thế gian, mặc đồ ngắn
và làmhết thảy điều này. Cứ làmđi, cho thấymình là gì.
158 “Các ngươi sẽ nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có
ai hái trái vả nơi bụi gai?” Hiểu không? Không, không. Anh em
hái trái vả nơi cây vả. Anh em hái trái táo ở cây táo. Anh em lấy
gai ở bụi gai. Đúng thế.

Bây giờ, hãy nghe thật kỹ lúc nầy.

Đã định trước cho chúng ta được trở nên địa vị làm con
bởi Đức Chúa Jêsus Christ cho chính Ngài, theo ý riêng
của Ngài, theo ý tốt của—của Ngài,

Đã định trước cho chúng ta, để những sự khen ngợi về
sự vinh hiển của Ngài về ân điển Ngài, mà Ngài đã làm
cho chúng ta có thể được thừa nhận trong Con yêu dấu
Ngài.

159 Ai đã làm điều đó? “Bởi vì tôi bỏ uống rượu không? Bởi vì tôi
bỏ hút thuốc không?” Không. Ngài đã làm điều đó. Ngài đã tạo
nên tôi, trước khi sáng thế, được thừa nhận trong sự hiện diện
của ân điển Ngài. Tôi đã không làm gì cả. Không hề làm việc gì
về điều đó. Không liên hệ gì với điều đó.

Tôi là con lợn, lúc ban đầu. Tôi là một tội nhân, sanh ra trong
một gia đình say rượu, lớn lên trênmột nhàmáy rượu, ngồi trên
những thùng rượu, thật hổ thẹn. Đúng thế. Người nấu rượu lậu
Kentucky, không hềmang giày cho đến khi tôi là một thanh niên
to lớn. Tóc để dài xuống cổ, ngồi trên những thùng rượu, làm
rượu lậu.

Tuy nhiên, Đức Thánh Linh đến với tôi, lúc bảy tuổi, phán
rằng, “Ngươi đừng đụng đến một giọt nào. Và đừng làm chuyện
ngu ngốc với những cô gái tầm thường ở ngoài đó. Và đừng hút
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thuốc hay nhai thuốc lá.” Ồ, chao ôi! Đó là gì? Ý định tốt lành của
Cha, trước khi sáng thế, rằng Ngàimuốn sai tôi đi rao giảng Phúc
âm và chăn chiên Ngài. Đức Chúa Trời đáng được chúc tôn Ngài
và, mãi mãi, và Danh cao quí đó! Tôi sẽ ở lại bên Kinh Thánh
Ngài, chìm lắng hoặc chết đuối, được ưa thích hay không được
ưa thích. Bất cứ ai yêu mến tôi, hay không, tôi cũng sẽ làm vui
lòngNgài. Tôimuốn làmđiềumà làmvui lòngNgài.
160 Nếu Báp-tít từ bỏ tôi, Giám Lý; Ngũ Tuần, dựa trên “chứng
cớ ban đầu của họ, nói tiếng lạ, là Đức Thánh Linh.” Đó là lý do
chúng ta không phải là Ngũ Tuần. Chúng ta không tin rằng việc
nói tiếng lạ khiến cho anh em đầy dẫy Đức Thánh Linh, không
khác gì hơn chúng ta tin rằng sống trong một cái chuồng sẽ làm
cho anh em thành con lợn. Không, thưa quí vị. Không hơn chúng
ta tin rằng sống trong một—một cung điện nhà vua sẽ làm cho
anh em trở thành vua. Không! Anh em có thể là một đầy tớ. Hiểu
không?Anh emcó thể là bất cứ cái gì. Không, thưa quí vị.
161 Chúng ta tin rằng anh chị em nhận lãnh Đức Thánh Linh
bằng kinh nghiệm, không phải bằng quan niệm tri thức hoang
đường của những lời Kinh Thánh, nhưng bằng kinh nghiệmmà
chỉ một mình anh em biết. Vậy thì, nếu anh em muốn biết đó
có phải là Đức Thánh Linh không, hãy nhìn xem mẫu mực đời
sống anh em sau đó. Nó sẽ nói cho biết loại linh gì đi vào trong
anh em.
162 Anh em có thể nói tiếng lạ và có thể không. Nhưng tại sao
những người Ngũ Tuần lại làm những việc kinh khủng như vậy?
Hãy nắm bắt điều đó. Tại sao người Ngũ Tuần làm điều đó? Tại
sao? Bởi vì, từ ban đầu, khi Đức Chúa Trời bắt đầu phục hồi lại,
bốn mươi năm trước đây, mang lại những ân tứ, người nào đó
bắt đầu nói tiếng lạ. Và nói tiếng lạ là ân tứ nhỏ nhất, theo như
sự dạy dỗ của Phao-lô, trong toàn bộ chùm ân tứ. “Ân tứ nhỏ
nhất trong tất cả những ân tứ, là việc nói tiếng lạ.” Và ngay sau
khi họ làm điều đó, hết thảy họ đều có cảm xúc và lập thành
một giáo phái, và gọi là Hội đồng Tổng liên Hội, là Hội Phúc Âm
Ngũ Tuần.
163 Bây giờ, tôi đã nói chuyện với một số người giỏi nhất của họ,
những nhà thần học giỏi nhất, và họ nói, “Anh Branham, anh
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đúng. Nhưng chúng tôi có thể làm gì bây giờ? Nếu chúng tôi dấy
lên chống lại điều đó, chúng tôi có thể bị đuổi ra ngoài. Và giáo
hội chúng tôi sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Khi mà, chúng tôi đã dạy
họ trong nhiều năm, chúng tôi đã dạy họ trong nhiều năm, rằng,
‘Chứng cớ về Đức Thánh Linh là nói tiếng lạ.’ Điều gì sẽ xảy ra
nếu chúng tôi thay đổi điều đó lúc nầy?” Đó là sự nguyền rủa của
giáo phái.

Chúc tạ Chúa! Chúng ta không có giáo phái. Chúng ta nhận
lấy Nó, thật đúng như Thánh Linh dẫn dắt.

Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm
cá nhân.

164 Tôi đã thấy người ta nói tiếng lạ. Tôi đã thấy những mụ phù
thủy và thầy phù thủy. Bất cứ nhà truyền giáo nào cũng biết như
vậy, đó là từng liên hệ với yêu thuật và ma quỷ. Tôi đã thấy họ
đứng và nói tiếng lạ, và hất bụi đất lên phía sau đầu họ, và lấy
cây giáo đâm vào chính mình, và nói tiếng lạ và thông giải nó.
Và anh em nói đó là Đức Thánh Linh à? Chắc chắn, không phải.
Đó là ma quỷ.

Chúa Jêsus không bao giờ nói, “Bởi việc nói tiếng lạ mà các
ngươi sẽ nhận biết họ,” nhưng, “Bởi những trái nó mà các ngươi
nhận biết được.” Và Ê-phê-sô 5:1 nói, rằng, “Bông trái của Thánh
Linh là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân
từ, hiền lành, nhẫn nại, nhu mì, trung tín, tiết độ.” Đúng thế
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh emđấy.

165 Bây giờ, nếu anh em là tín đồ Giám Lý, những loại bông trái
kia đi theo anh em, và anh em không dễ dàng nổi nóng, để chiến
đấu với lửa; nếu anh em có sự nhẫn nại, vì anh em có tình yêu
thương, và anh em lưu tâm đếnmọi người; nếu tình yêu thương
đầu tiên của anh em là Đấng Christ, tình yêu thứ hai của anh
em là người bạn của mình, hãy để tình yêu thứ ba của anh em,
lắng xuống như thế; nếu anh em cứ hoạt động, có sự nhịn nhục,
nhân từ, nhẫn nại, trung tín. “Chà,” anh em nói, “Thánh Linh
của Chúa ở trên tôi. Và có sự chữa lành Thiêng liêng. Đức Thánh
Linh không hề thay đổi ngày nay.”
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166 Nào, anh em nói, “Chờ một chút. Tôi được dạy dỗ trong hội
thánh của Đấng Christ. Những ngày phép lạ đã qua rồi.” Anh em
có một con quỷ. Đúng thế.

Anh em nói, “Thôi được, chúng tôi đã chịu phép báp-têm.
Trong Kinh Thánh, không có chuyện chịu phép báp-têm như là
nhơn danh ‘Cha, Con, Thánh Linh.’ Tôi thấy nó đúng ngay lúc
nầy. Nó ở trong Kinh Thánh. Đó là Danh Chúa Jêsus. Mọi chỗ,
đều là Danh Chúa Jêsus.”
167 “Hãy đợi đấy, chúng tôi sẽ đá anh ra khỏi các Hội chúng.”
Anh em cúi đầu xuống thật nhanh xuống với điều đó, anh em đã
có linh giả dối trong người. Anh em đang lắng nghe sự dạy dỗ
giả hay tiên tri giả.
168 Bây giờ, anh em cứ tìm một chỗ mà ở đó họ từng chịu phép
báp-têm, nhơndanh của “Cha, Con, ThánhLinh,” và tôi sẽ từ chối
với anh em. Tôi sẽ chỉ cho anh em, mọi chỗ, người ta được làm
phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus. Bây giờ, ai đúng, các Hội
chúng hay Kinh Thánh?
169 Nếu anh em nói, “Ồ, tôi đã chịu rảy nước. Tạ ơn Đức Chúa
Trời, điều đó thật tốt cho tôi. Anh thật sự không đủ trình độ. Tôi
nói cho anh biết, rảy nước họ. Đổ nước hay dìm mình xuống, có
khác nhau gì đâu?”

Tôi không quan tâm điều đó—trông giống như cái gì. Kinh
Thánh đã nói chịu phép báp-têm. Và báp-têm có nghĩa là “được
dầmmình.”

Anh emnói, “Nó khác nhau điều gì?”
170 Ồ, điều gì xảy ra nếu—nếu Đức Chúa Trời đã phán bảo Môi-
se, “Hãy cởi giày ra; ngươi đứng trên đất thánh”; Môi-se nói,
“Điều đó quá nhiều phiền phức. Tôi sẽ chỉ cởi mũ ra; phải tháo
dây giày ra”? Nó sẽ thật sự tốt không? Không, thưa quí vị. Đức
Chúa Trời sẽ không bao giờ phán với ông cho đến khi ông cởi
giày. [Anh Branham gõ trên bục bốn lần—Bt.]

Và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ phán với hội thánh cho
đến khi nó trở lại với sấm ngữ và những nguyên tắc mà Đấng
Christ đặt ra, và không được lập giáo phái bằng cảm xúc hay
giáo phái nào đó để lôi cuốn nó cách nầy và cách kia. Họ sẽ phải
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trở lại tin vào những phép lạ, tin vào những dấu hiệu, tin vào
Đức Thánh Linh, chịu báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, và
tất cả những điều nầy. Họ sẽ phải trở về với Điều đó, hay Đức
Chúa Trời sẽ không phán với họ. Điều đó hoàn toàn chính xác.
Đó là chỗ của hội thánh.
171 Đó là lý do chúng ta không phải là những giáo phái. Điều đó
hoàn toàn chính xác tại sao chúng ta không thuộc về giáo phái.

Chúng ta tin Kinh Thánh. Và rồi có nhiều điều ở trong Đómà
chúng ta không biết; nhiều điều về nó. Nhưng, “Chúng con đang
đứng công khai, Chúa Jêsus ôi. Chỉ bày tỏ Nó.”

Và chúng ta sẽ bước đi trong Ánh Sáng, là Ánh
Sáng thật đẹp đẽ,

Đến từ giọt thương xót rực rỡ;
Chiếu sáng chung quanh chúng ta, ngày và
đêm,

Chúa Jêsus, là Sự Sáng của thế gian.

Không phải GiámLý, Báp-tít, Trưởng Lão; nhưng, Chúa Jêsus,
Sự Sáng của thế gian.

Hết thảy các thánh đồ của Sự Sáng tuyên bố,
Chúa Jêsus, là Sự Sáng của thế gian;
Lúc ấy chuông Thiên đàng sẽ ngân vang,
Chúa Jêsus, là Sự Sáng của thế gian.

Mọi người, hãy ở trong sự thờ phượng bây giờ.

Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng, đẹp đẽ-…
(Cứ giữ điều đó một phút, đấy.)

Đến từ những giọt thương xót rực rỡ;
Chiếu quanh hết thảy chúng ta, ngày và đêm,
Chúa Jêsus, là Sự Sáng của thế gian.

172 Anh em chẳng thà có Chúa Jêsus và Lời Ngài, còn hơn có bất
cứ ý tưởng giáo phái nào về điều đó không? Bao nhiêu người thà
có Chúa Jêsus và Lời Ngài? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Nào, hãy tìm một chỗ trong đây ở đó Đức Chúa Trời đã lập
một giáo phái. Tìm một chỗ Ngài từng đặt để một thầy giảng nữ
hay đã phong chức cho người nữ, trong lời Kinh Thánh. Hãy tìm
xem chỗ nào mà người nào đó đã từng được làm phép báp-têm
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bằng cách rảy nước hay đổ nước. Hãy tìm xem chỗ nàomà người
nào đó đã từng chịu phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus
Christ, bất cứ ở đâu, bất cứ điều gì khác ngoài nhơn Danh Chúa
Jêsus Christ; không phải “Cha, Con, Thánh Linh.” Hãy tìm xem
ở đâu một người từng chịu phép báp-têm nhơn danh “Cha, Con,
Thánh Linh.” Hãy đến chỉ cho tôi. Ở đâu, mọi người đều chịu
phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus.

173 Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những điều sâu xa hơn điều nầy
bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào “chứng cớ ban đầu,” và vân
vân, và để thật sự thấy nó ở đâu.

Bây giờ, nếu họ dạy trái ngược với điều đó, thì họ đang dạy
những điều không có trong Kinh Thánh.

174 Nên nhớ, tôi đang hỏi anh em một nơi nào mà từng có một
giáo phái. Cứ chỉ cho tôi một chỗ. Thế thì người nào đó không
đúng. Tôi sẽ không hỏi có một ở đây và một ở trên đây, có lẽ, nếu
một chỗ khác đã không có. Tôi đang chỉ cho anh em. Hãy chỉ cho
tôi một chỗ đã từng có một giáo phái, ba trăm năm sau cái chết
của sứ đồ cuối cùng. Hãy chỉ cho tôi có một giáo phái ở đâu có
một giáo phái ngoài giáo hội Công giáo bắt đầu điều đó. Hãy chỉ
cho tôi một chỗ mà Kinh Thánh không lên án những giáo phái.
Thế thì tại sao anh em lập giáo phái?

175 Hãy chỉ cho tôi một chỗ, nào, một chỗ, một chỗ mà người
nào đã từng được rảy nước, cho sự tha tội mình. Và tôi không
muốn nói chỉ một chỗ ở đây và ở đó. Bây giờ hãy chỉ cho tôi một
chỗ trong toàn bộ Kinh Thánh. Hãy chỉ một chỗ trong toàn bộ
Kinh Thánh ở đó có người đã từng chịu đổ nước, để được tha tội
mình. Hãy chỉ cho tôi một chỗ ở đó có người đã từng chịu phép
báp-têm nhơn danh của Je-…Cha, Con, Thánh Linh. Chỉ một chỗ,
một người, ở đó một người từng chịu phép báp-têm nhơn danh
“Cha, Con, Thánh Linh.”

Hãy chỉ cho tôi một chỗ ở đó Đức Chúa Trời đưamột nữ thầy
giảng vào trong hội thánh, hoặc nói họ là vậy. Nó ở đâu?

Đó là một thách thức lớn. Nhưng tôi muốn tìm ra vấn đề của
anh em, lúc nầy, đang đặt trên bục giảng, chỉ cho tôi thấy ở đâu
có những điều nầy; tối nay, tôi sẽ xin lỗi. Nếu không, thế thì nếu
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anh em không đáp ứng những đòi hỏi nầy, thế thì tại sao không
đáp ứng chúng? Hãy đến là một trong chúng ta. Anh em, có tiềm
năng, dù thế nào đi nữa.

176 Nếu tên của anh em có trong Sách Sự Sống của Chiên Con,
anh em sẽ bước đi trong Sự Sáng, anh em sẽ thấy Sự Sáng. Đức
Chúa Trời sẽ bày tỏ Nó, và anh em sẽ bước đi trong Nó. Điều đó
hoàn toàn chính xác. Hiểu không?

177 Vậy thì điều gì? Tôi không đem anh em trở lại với một giáo
hội. Tôi đang đem anh chị em trở về với Kinh Thánh. Bây giờ,
Phao-lô đã nói gì? Phao-lô đã nói gì? “Nếu có một thiên sứ trên
trời truyền cho anh em một điều gì khác hơn tin lành Này, thì
người ấy đáng bị nguyền rủa.”

178 Đức Chúa Trời đã phán, “Lời loài người là lời dối trá, và Lời
Ta là Lẽ thật.” Vì thế tôi không quan tâm bất cứ giáo hội nào nói
gì, Ngũ Tuần, Báp-tít, Trưởng Lão. Lời Đức Chúa Trời là Lẽ thật.
Tại sao họ bắt đầu điều nầy? Vì lý do giáo phái.

179 Hội Phúc Âm Ngũ Tuần, ngày nay, sẽ đưa ra bất cứ điều gì,
hoàn toàn tận tấm lòng của những giáo sư vĩ đại của họ, nếu họ
không hề bắt đầu giáo điều của “chứng cớ ban đầu: việc nói tiếng
lạ.” Họ biết điều đó sai. Nó sẽ không đứng vững được. Chắc chắn
sẽ không. Tôi có thể chứng minh với anh em bằng Kinh Thánh
của Đức Chúa Trời rằng anh em không nhận lãnh Đức Thánh
Linh bằng việc nói tiếng lạ. Nó không có ở trong Đây. Ồ, anh em
suy nghĩ; đúng thế, chắc chắn. Nó đã chép rất gần gũi đến nỗi có
thể lừa dối chính những người được Chọn. Hiểu không?

“Ngài đã giấu điều đó khỏi những cặp mắt của những người
khôn ngoan và sáng dạ, mà tỏ ra cho các con trẻ hay.” Đó là sự
mặc khải thuộc linh. Anh emnhìn xem sự bày tỏ đụng vào nó, và
xem nó thấy nó sáng sủa ra. Đấy, anh em đấy. Hiểu không? Đó là
việcmà anh em cần nhìn thấy, thưa bạn, đấy, là ở đó.

180 Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Thánh Linh là Giáo sư
lớn của chúng ta. Và Ngài không hoàn toàn đi ra và nhận ý kiến
thần bí cũ kỹ tầm thường nào đó, và mang nó lên đây và nói, “Ồ,
halêlugia! Nó ở đây nầy, đúng, được chép ở ngay đây. Halêlugia!”
Đức Thánh Linh trở lại vàmang điều đó xuống ngay qua lời Kinh
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Thánh, đặt nó xuống hoàn toàn, đúng qua lời Kinh Thánh. Hiểu
không? Đó là khi anh em đã có đựơc Lẽ thật. Điều đó chính xác.
“Vì giềng mối phải thêm giềng mối, và hàng thêm hàng.” Đó là
cách Kinh Thánh đã nói để làm điều ấy.

181 Anh em nói, “Anh kết tội giáo phái không?” Không, thưa quí
vị. “Anh lên án những vị nữ truyền đạo không?” Không, thưa
quí vị. “Anh lên án việc nói tiếng lạ không?” Không, thưa quí vị.
“Anh lên án những người chịu báp tem trong danh của ‘Cha, Con,
Thánh Linh’?” Không, thưa quí vị. Không thưa quí vị. Nhưng, tôi
nói, nếu họ biết tốt hơn lúc nầy, Đức Chúa Trời sẽ bắt họ chịu
trách nhiệm nếu họ không đi theo trong Ánh Sáng đó. Anh em
có thể không biết điểu đó cho đến ngay lúc nầy, nhưng anh em
biết nó từ bây giờ. Hiểu không?

Vậy thì, nếu anh em không nghĩ Nó đúng đắn, hãy nghiên
cứu Kinh Thánh. Rồi tìm thấy địa vị của mình, và trở về và đặt
nó trên bàn nầy tối nay, và chúng ta sẽ thấy nó đúng hay không.
Rồi anh emhãy đi xem xét Nó, vớimột tâm trí rộngmở, tấm lòng
rộng mở.

182 Bây giờ, mà, bây giờ, sự dạy dỗ nầy giống như điều nầy
dành cho Đền tạm Branham, đấy, điều nầy ở đây, ở ngay đây.
Không có…

183 Tôi ước mong nó không phải là “Đền tạm Branham.” Tôi
mong nó được gọi là “Đền tạm,” không có ngay cả tên tôi gắn
liền sau nó.

184 Tôi đang chuẩn bị giao nhà thờ nầy…Hết thảy anh em đều
biết, khi chúng ta mua nó, tôi đã mua nó khi tôi làm việc cho
Công ty Dịch vụ Công Cộng. Và đã xây dựng nhà thờ nầy ở đây,
và chỉ gọi nó như thế bởi vì Anh Seward đó và những người khác
đã gắn tên tôi với nó khi họ đưa vào chứng thư ở dưới đó. Ngay
sau khi tôi có thể làm cho sáng tỏ điều nầy rằng nhà thờ nầy mà
chúng ta đang ở trong bây giờ, nhà thờ này sẽ được chuyển giao
cho, một cộng đồng này, và thật sự được tặng cho; hãy lấy tên tôi
ra khỏi nó.

185 Tôi không nghĩ tên tôi nên có trên nhà thờ đó. Nó không nên
là một “Đền tạm Branham.” Chỉ nên là một nhà thờ, “Nhà thờ
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của Đức Chúa Jêsus Christ,” hay điều gì giống như thế. “Đền tạm
của Chúa,” đấy, “Nơi cư ngụ,” “Nhà cầu nguyện,” hay cái gì đó,
khác, được cho một cái tên nào đó. Hãy để hội chúng chọn tên
của họ. Tên tôi, tôi—tôi chỉ là một con người. Tên tôi không xứng
đáng được gắn với tên nhà thờ nầy, chẳng là gì cả. Lý do có tên
tôi đặt trên nhà thờ nầy, bởi vì tên tôi đã có trong chứng thư, nói,
“Billy Branham.” Hiểu không? Và nó không nên có ở đó. Không,
thưa quí vị. Nó nên làmột nhà thờ cộng đồng. Điều này, điều này
nên được có với hội—hội chúng ở đây.
186 Và nhà thờ nầy có thẩm quyền. Không có ban trị sự hay ban
chấp sự sẽ nói cho anh em biết điều gì để làm. Hội thánh nầy, bỏ
phiếu toàn bộ, nói cho anh em biết điều gì để làm. Điều đó hoàn
toàn chính xác, nếu cómột quyết định.
187 Nếu anh em không thích mục sư của mình, và có hai hay ba
người có điều gì đó chống lại mục sư, họ không thể đứng lên với
những chấp sự, nghị viên của họ, họ chỉ dựa trên những gì chức
vụ họ có ở đây. Họ chỉ có được một phiếu bầu. Chỉ thế thôi. Nếu
người đó là phụ tá mục sư, người đó chỉ có một phiếu. Người đó
thật sự giống y như tín đồ bình thường ngồi phía sau đó. Toàn bộ
sự bỏ phiếu của hội thánh giải quyết vấn đề. Và đúng thế. Điều—
điều đó đúng. Không chấp sự nào đuổi mục sư ra ngoài, hay là
khôngmục sưnào đuổi ban chấp sự ra ngoài. Hội thánh làmđiều
đó, trong sự bỏ phiếu chung cho toàn bộ công việc.
188 Tự nó đã có thẩm quyền. Chúng ta không có những giám
mục. Chúng ta không có những tổng giám sát. Chúng ta chỉ có
Chúa Jêsus. A-men! Ngài là Giám Mục. Ngài là Đấng Tổng Giám
Sát. Ngài là Mục Sư Trưởng. Ngài là Vua. Ngài là Chúa. Ngài là
Đấng Chữa Lành. Ngài là Mọi Sự trongMọi Sự. Và chúng ta chỉ là
những thầndân củaNgài, đang bước đi trong Sự Sáng. A-men.
189 “Và Ngài đặt để một số trong Hội thánh.” Gì vậy? “Trong Hội
thánh,” trong Thân thể. “Đặtmột số người ở trong đó.” Gì vậy?

“Trước tiên là những sứ đồ,” đó là những nhà truyền giáo.
Chúng ta có một người ở trong nhà thờ lúc nầy, một chàng trai
trẻ đang ngồi phía sau đó, một trong những người bạn của tôi,
người anh em, tôi gọi anh ấy là Creech Jefferies. Đó là sự kêu gọi
đầu tiên, cao quí nhất, một nhà truyền giáo. Anh em nói, “Sứ đồ
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là một nhà truyền giáo ư?” Tất nhiên rồi. Hãy đi tìm xem trong
tự điển và tìm thấy sứ đồ có nghĩa là gì; có nghĩa là, “người được
sai ra đi.” Hãy đi tìm xem, và nhà truyền giáo có nghĩa là, “người
được sai đi.” Cùng một điều. Phẩm chức cao nhất là một nhà
truyền giáo đi lại khắp bốn biển cho Chúa Jêsus. Chức vụ cao,
“Trước tiên là các sứ đồ.”
190 “Thứ hai, các nhà tiên tri.” Nhà tiên tri là gì? Một người nhìn
thấy. Không phải người mà làm ra…

Không một sứ đồ là người nhận biết mình như một nhà
truyền giáo mà lại ở nhà, ngoài người thật sự là một nhà
truyền giáo.

Vàmột tiên tri, người nhìn thấy.
191 Các sứ đồ, các nhà tiên tri, các giáo sư, các nhà truyền bá
phúc âm, cácmục sư, đó là những gì gồmcó trong Thân thể.

Trongmột chi thể đó, có chín bông trái thuộc linh. Một trong
số đó là sự khôn ngoan, sự hiểu biết, sự chữa lành Thiêng liêng,
việc nói tiếng lạ, sự thông giải tiếng lạ, tất cả những ân tứ khác
trong một chi thể.

Và những sứ đồ, mục sư, giáo sư, và nhà truyền bá phúc âm
nầy, hết thảy ở đây chắc chắn rằng, trong những ân tứ nầy đang
hoạt động đúng đắn. [Anh Branham bật ngón tay của mình một
lần—Bt.] Nếu họ tìm thấy điều gì đó sai trật dấy lên, họ nhanh
chóng lên ánnó, bởi vì nó không phùhợp với Kinh Thánh.

Hãy để người nào đó đến gần, nói, “Chúc tạ Đức Chúa Trời,
tôi có dầu trong tay mình. Nhìn đây. Anh biết không, tôi—tôi—
tôi tin tôi có Đức Thánh Linh, và tôi có dầu trong tay.”
192 Anh em sẽ nghe người nào đó nói, “Đó không thuộc về lời
Kinh Thánh.” Đúng thế. “Chúng ta hãy lấy điều đó và đi vào
phòng ở đây. Chúng ta hãy nghiên cứu lời Kinh Thánh qua đó.
Tỏ cho tôi thấy lời Kinh Thánh nói điều đó ở đâu, chứng cớ của
Đức Thánh Linh.”
193 Người thì nói, “Ồ, tôi nói tiếng lạ. Tôi có Điều đó.”

“Hãy chỉ cho tôi thấy trong Kinh Thánh đó là chứng cớ của
Đức Thánh Linh.” Đúng thế.
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194 “Ồ, Chúa đã kêu gọi tôi giảng,”một phụnữnào đónói.

“Hãy chỉ cho tôi thấy trong Kinh Thánh người nữ đã làm
thế.” Vâng.

195 “Ồ, tôi biết Chúa đã bảo tôi. Ngài đã chúc phước cho tôi
tối hôm ấy tôi đã chịu phép báp-têm nhơn danh ‘Cha, Con,
Thánh Linh.’”

“Hãy chỉ cho tôi thấy trong lời Kinh Thánh chỗ mà anh em
được cho làm điều đó.”

196 “Ồ, tôi hoàn toàn tốt như bất cứ ai khác, và tôi là GiámLý, hay
Báp-tít, hay là Trưởng Lão. Tôi là Ngũ Tuần.”

“Hãy chỉ cho tôi thấy lời Kinh Thánh ở đó Đức Chúa Trời đã
phán điều đó.” Hiểu không? Đúng thế. Nó không có.

197 Bây giờ, cómột thách thức rộng lớn đối với anh chị em thuộc
viên đền tạm nầy. Đó là một thách thức rộng lớn. Nào, nếu anh
em thấy một điều mà nghĩ rằng nó sai, như tôi đã nói sáng nay,
một điều mà trái ngược với Kinh Thánh nầy, anh em buộc lòng
phải đặt nó trên bục giảng nầy tối nay. Đúng thế. Anh em mang
nó và đặt nó ở đây. Hãy tỏ cho tôi lời Kinh Thánh, câu trong Kinh
Thánhmà cómột giáo phái, mà Chúa Jêsus đã lậpmột giáo phái,
hay điều nào trong những điều nầy mà tôi đã dạy. Ở đó Ngài
đã phong chức và đặt để một người nữ trong hội thánh, như là
thầy giảng; ở đó Ngài đã từng định việc rảy nước, đổ nước; hay—
hay bất kỳ loại nào trong những thứmà tôi vừa nói. Hãy để điều
đó ở đây.

Sau đó, tối nay, chúng ta sẽ đi vào, ý Chúa, với “phép báp-
têm bằng Đức Thánh Linh,” và vào “dòng dõi con rắn, và dòng
dõi người nữ.” Được rồi. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.
Bao nhiêu người cảm thấy dễ chịu?

Ồ, tôi thấy thích được chuyển dời,
Ồ, tôi thấy thích được chuyển dời;

Nào hãy hát thật êm dịu với Chúa.

Nhà trên trời tôi sáng láng tốt đẹp thay,
Và tôi thấy thích được chuyển dời.
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Ồ, tôi thấy thích được chuyển dời, dời chỗ,
Ồ, tôi thấy thích được chuyển dời, dời chỗ;
Nhà trên trời tôi sáng láng tốt đẹp thay,
Và tôi thấy thích được chuyển dời.

[Băng trống—Bt.]
198 Bây giờ, có một điều từ khi tôi có mặt trong thời gian nghỉ
ngơi nầy trong vài tuần qua, tôi đã thấy, đó là điều khiến tôi bối
rối. Và tôi muốn thú nhận điều đó bây giờ với hội thánh của tôi.
Tôi ngồi ở phía sau cây mại châu và cây sồi kia, dưới đây để học
hỏi, “Tôi đã làm lỗi gì trước tiên? Điều gì đã làm tôi hành động
sai trật? Nó là gì?” Anh em biết tôi tìm thấy điều gì khiến tôi sai
không? Đó là việc quá hăng say về điều gì đó. Anh em biết điều
đó không? Anh em có thể cố gắng tốt đẹp, và cố gắng làm tốt, và
rồi anh em có thể là quá tốt. Và tôi cứ để cho nhiều người đẩy tôi
đi khắp nơi. Hiểu không?

Họ sẽ nói, “Ồ, Anh Branham, anh đi qua đây. Chúa đã bảo tôi
nói với anh điều nầy.”

“Ồ, được lắm, thưa anh, tôi đến đây.”

“Ồ, AnhBranham, anh đừng qua đó, hãy qua đây.”
199 “Ồ, có lẽ tốt hơn là tôi đừng đi đến đó.” Hiểu không? Và anh
emkhông biết làm gì. Đó là điều khiến tôi bối rối.

Tôi sẽ ở chỗ Chúa dẫn dắt tôi đi, và tôi không quan tâm ai nói
điều gì về điều đó. Hiểu không? Điều đó hoàn toàn đúng. Vì vậy,
tôi sẽ không làm tổn thương tình cảm.
200 Và rồi tôi để ý đến một điều khác. Dân sự tôi ở trên đó trở
nên một đám loạn thần kinh, la hét suốt đêm, và mọi thứ, nhiều
người cứ ra vào chồng chất nhà ở đó, luôn mọi lúc, người ta đến
từ khắp nơi. Tôi không trách dân sự về điều đó, những người đau
ốm. Nhưng chúng ta phải thu xếp điều đó hết thảy.

Và ở tại nhà thờ đây, khi tôi đến tổ chức buổi nhóm, ồ, tôi hầu
như phải lẻn ra, đi ra khỏi nhà thờ, bởi vì nhiều người cứ giữ lại,
và điều nầy và điều kia. Tôi rất mệtmỏi, và đôi khi đi ra khỏi buổi
nhóm chữa lành, và tôi thật không tốt với họ, tôi nói…

“Này, Anh Branham, Chúa đã phán…”
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“Vâng. Khi chúng ta đi qua đây, đi đến…” Điều đó không tốt.
Tôi sẽ không làmđiều đó. Chúng ta không phải làmđiều đó.

201 Bây giờ chúng ta thu xếp để lo liệu điều đó. Và bây giờ, chỉ
nên nhớ, bất cứ ai muốn…Tôi muốn gặp mọi người. Và tôi muốn
có thì giờ, và nói chuyện với dân sự. Cách nầy, anh em không thể.
Anh em nhận một người nào đó vào trong đó, và, điều trước hết
anh embiết, mất hết thì giờ vớimột người, và—và anh emkhông
đi đến chỗ hiểu người khác. Và điều đó không ổn. Nhiều người
đi đường xa đến, chỉ có vài lời với anh em. Và nếu Đức Chúa
Trời đã—đã ban cho những người đó mà có đức tin vào tôi, để
tin điều đó, họ xứng đáng được dạy dỗ một thời gian ngắn. Anh
em không nên hoàn toàn ngoảnh mặt đi chỗ khác, nói, “Không,
tôi không thấy ai hết.” Thế là không đúng. Bởi vì, tôi sợ làm điều
đó, bởi vì…

Người nào đó đến và nói, “Này, Chúa bảo tôi, Anh Branham,
anh nên làm điều nào đó, nào đó. Đây là—đây là ý Chúa lúc nầy.”
Chúa sẽ bảo tôi ý Ngài. Hiểu không?

202 Ông King, bao nhiêu người nhớ R. A. King, thường đến trước
đây, ở dưới đây? Ông ấy đã nói…Tôi đang đóng một con tàu trên
đó, lần nọ. Ông nói, “Nầy, Anh Branham, anh đóng con tàu ở đó
theo chi tiết kỹ thuật của riêng anh.”

203 Nói, “Tôi đã đóng…Hay là, người nào đó đang đóng một con
tàu, và một anh chàng đi đến, nói, ‘Anh nên cắt những mép
thuyền cách nầy.’ Thế đấy, anh ta đã thử làm theo cách đó. Người
khác nói, ‘Ồ, anh nên làm nó cách nầy, mọi thứ, những—những
lá gỗ mỏng và mọi thứ. Con tàu sẽ là cách nầy, và vòm sẽ là cách
nầy, và cái đầu, và đuôi tàu, và bánh—bánh lái.’”

204 Và anh ta nói, “Nó là thứ trông thật kinh khủng anh chưa
từng thấy, khi anh ta làm xong.” Nói, “Anh ấy mang con tàu ra ở
sân sau và đóng kín nó lại. Và bắt đầu cưa nó ra, cắt nó ra thành
cái khác.”

205 Nói, “Người nào đó đến gần và nói, ‘Nầy, đây là cách con tàu
anh nên dựng nó.’ Nói, ‘Cái đó, được xây dựng bằng sự chỉ dẫn
của người khác, là ở sân sau. Tôi đang dựng cái nầy theo cách tôi
nghĩ nó nên được đóng như vậy.’” Đúng thế.
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206 Bây giờ, Đức Chúa Trời, nếu Ngài muốn tôi làm điều gì, Ngài
sẽ phán bảo cho tôi biết để làm gì. Nếu anh em nghĩ rằng tôi
sai trong những gì tôi đang làm, hay bất kỳ điều gì giống như
thế, anh em hãy cầu nguyện cho tôi, để Đức Chúa Trời sẽ loại
bỏ điều đó khỏi tôi. Hiểu không? Bởi vì tôi không thể nghe quá
nhiều người.
207 Bây giờ, anh em ở đây có lẽ tại hội thánh, anh em chỉ bắt đầu
lắng nghe một hay hai người, nhưng ở đây tôi đi vào hàng vạn
người. Làm sao tôi có thể làm điều đó? Lúc đó tôi đã nói, “Trước
khi tôi trả lời cho một người nào, tôi sẽ ngồi xuống và nghiên
cứu kỹ điều đó cho đúng, để xem Đức Thánh Linh dẫn dắt cách
nào. Rồi tôi sẽ nói cho anh ấy hay chị ấy, mặc cho nó là gì, và đó
là quyết định của tôi. Tôi sẽ trung thành với điều đó. Đúng thế,
hãy ở lại ngay tại đó.”
208 Bây giờ, những cuộc phỏng vấn đều được chuẩn bị. Bất cứ
ai muốn gặp tôi, hoàn toàn ổn cả, nếu các bạn gọi BUtler 2-1519.
Cứ tìm trong sổ điện thoại niêm giám và tìm William Branham,
BUtler 2-1519, sẽ được sắp xếp để nói chuyện. [Số điện thoại đã
được thay đổi—Bt.] Nó sẽ được ghi xuống, chỉ chính xác thời gian
và địa điểm để làm. Và tôi có thể gặp mọi người, có mặt với họ,
giúp họ giải quyết những vấn đề của họ và các thứ. Nhưng tôi
hoàn toàn không thể đi vào và ở lại chỉ một ngày với một người,
và bốn hay năm giờ với một người này, và ngày kế tiếp bỏ lỡ cả
mọi việc. Chúng tôi không có thật nhiều thì giờ. Chúng tôi hỏi
điều họ muốn, và mất bao nhiêu thời gian, và thực hiện điều đó
ngay. Chúng tôi gặpmọi người. Chúng tôi hiểu được điều đó.
209 Và người trả lời điện thoại sẽ là Ông Mercier ở đây, hay Ông
Goad, đang ngồi ngay tại đó. Và họ sẽ thu xếp điều đó ngay trong
quyển sách của tôi, thật chính xác, cho giờ nói chuyện, và tôi sẽ
gặp mỗi người.
210 Nếu làmột truờng hợp đặc biệt, nếu là trong suốt thời gian có
buổi nhóm cầu nguyện bây giờ, cho người đau, hãy mang người
đau ốm bệnh tật vào và để họ lắng nghe một hay hai đêm, nào.
Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những trường hợp khẩn cấp.
211 Nhưng rồi, sau khoảng hai đêm, tôi muốn bắt đầu đi vào
chức vụ mới của mình, và tôi muốn mang họ trở về đây trong
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phòng nầy. Bởi vì, anh em biết khải tượng đó. Bao nhiêu người
nhớ khải tượng đó? Chắc chắn, anh em nhớ. Về chiếc lều nhỏ
trong phòng.
212 Bây giờ, tôi địnhmangMeda vào với tôi, trong đêm đầu tiên,
vì lý do gởi những người nữ đến. Và sau đó nếu điều đó…Thấy
nó hoạt động thế nào với cô ấy ở trong đó. Và sau đó, nếu nó làm
việc không thích hợp, theo cách đó, thì tôi sẽ thay đổi và gởi hai
người nữđến cùngmột lúc,mang đếnhai người nữ cùngmột lúc,
bởi vì họ đi vào một nơi chỉ có một người đàn ông. Hiểu không?
Và điều đó, dĩ nhiên, chúng ta có đầu óc trong sáng. Nhưng ma
quỷ không như vậy ở ngoài đó, anh em biết đấy, thế nên, vì vậy
những gì nó sẽ nghĩ về điềuđó, đấy, và những gì thế gian sẽ nói.

Nhưngđó làmột chức vụmà tôi không thể để cho công chúng
biết được. Không ai sẽ thổi phồng điều nầy. Anh em hiểu không?
Không, thưa quí vị. Không. Tôi biết điều đó đúng để kết hợp lúc
nầy. Tôi có thể chỉ trông giống như chỉ đưa tay ra và nắm giữ nó.
Nó đang nằm ngay tại đó.
213 Tối hôm qua tôi đã nằm chiêm bao ngay trước khi tôi thức
dậy sáng nay, Anh Neville à. Tôi—tôi có một giấc chiêm bao. Và
tôi nghĩ chức vụ…Tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng, bất
kể là gì đi nữa, ồ, anh em nói về những việc đang xảy ra, tôi chưa
bao giờ thấy như vậy. Tôi chỉ kêu lên và thức giấc, dâng lời ngợi
khen. Tay tôi đụng vào vào mặt vợ tôi, như thế—như thế, chỉ
nằm đó, ngợi khen Đức Chúa Trời.

Ồ, tôi—tôi chỉ biết rằng có điều gì đó ở ngay bên ngoài đây
sẵn sàng vươn ra và nắm giữ nó. Nó sẽ lớn hơn chưa từng thấy.
Nó sẽ tuyệt vời. Tôi tin Đức Chúa Trời đang chuẩn bị làm điều
gì đó lớn lao. Nhưng hiện giờ chúng ta bắt đầu lại gần một cách
lành mạnh, thông minh, và đúng đắn trong Lời Đức Chúa Trời.
Chính xác. Ồ, chúng ta yêu Ngài.
214 Bây giờ nên nhớ, nếu người bạn nào của anh chị em hay bất
cứ aimuốn gặp tôi vàmuốn nói chuyện với tôi về điều gì đó ngắn
ngủi một cách riêng tư, hãy cho họ gọi BUtler 2-1519 và sẽ một
cuộc phỏng vấnđược sắp xếp tại địa điểm. [Số điện thoại đã được
thay đổi.—Bt.] Tôi không thể để họ ở chung quanh nhà trên đó,
và chung quanhđền tạmởđây, bởi vì anh emđi vào đây…
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Tôi giảng thật trễ. Và tôi ở lại đây, bởi vì tôi không ở với anh
em rất nhiều. Và tôi chỉ giữ anh em lâu như tôi có thể, để đi vào
mọi Lời. Bởi vì, hỡi anh em, đây là thì giờ duy nhất mà chúng ta
sẽ phải làm điều nầy. Hết thảy điều nầy chẳng bao lâu sẽ chấm
dứt. Chúng ta sẽ đi ngay xuống thung lũng, ngay dưới đây. Hãy
nhìn xem những người ở lại đó từ năm ngoái, mà đã ở đây. Hiểu
không? Vì thế chúng ta sẽ đi xuống thung lũng. Chúng ta phải
làm điều nầy bây giờ. Điều nầy phải bắt đầu được thực hiện bây
giờ. Và, vậy thì, đó là lý do tôi giữ anh chị em lại.
215 Anh chị em nói, “Ồ, điều đó, còn lời Kinh Thánh về điều đó
như thế nào?”

Vâng, Phao-lô đã rao giảng suốt đêm, một đêm nọ. Và một
người trẻ tuổi đã ngã xuống từ trên tòa nhà, làm cho anh ta
chết. Bao nhiêu người biết chuyện đó? Suốt đêm dài! Phao-lô
đã đi qua và đặt tay mình trên thân thể người ấy, cảm thấy anh
ta, tim anh chàng đó bắt đầu đập, nói, “Không, anh ta…” [Băng
trống—Bt.] 
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