
HẠT GIỐNG SẼ KHÔNG

KẾ TỰ CÙNG VỎ TRẤU

 Cảm ơn anh rất nhiều, Anh Demos. Và bây giờ chúng tôi rất
vui mừng được có mặt ở đây vào sáng nay, và nghe tất cả

những lời chứng tốt đẹp từ những người tốt đẹp này. Và bây giờ,
chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ở với chúng ta và ban
phước cho chúng ta.
2 Bây giờ, tối nay, tôi hiểu rằng tôi được nói tối nay, ý Chúa. Và
tôi đã hỏi Anh Shakarian, chỉ một lát trước đây, tôi đã nói, “Bây
giờ, đừng cảm thấy bối rối. Tôi biết chúng ta phải rời khỏi đây
lúc mười một giờ và tôi—tôi thật sự mất hết ý thức về thời gian
khi tôi đứng lên đây.”
3 Giống như tất cả những người còn lại chúng ta đều làm.
Chúng ta cảm thấy…Họ nói, “Hai phút, ba phút, hoặc…” Anh
Smith, anh biết đấy, điều đó thật khó thực hiện trong hai hoặc
ba phút. Và tôi biết nó như thế nào, và tôi cảm thấy tiếc cho
mỗi người. Nhưng thời giờ chúng ta có hạn, nơi chúng ta hiện
ở. Chúng ta sẽ đi tới Cõi đời đời, song chúng ta bây giờ bị giới
hạn trong thời gian.
4 Và tôi đã nói, “Anh Demos, chỉ trước một chút trước khi hết
giờ, đừng thấy bối rối, cứ kéo áo khoác của tôi và tôi sẽ biết đó là
lúc dừng lại.” Vậy thì, nếu tôi nói chưa xong, tối nay tôi sẽ nói tiếp
chohết. Vậy nếu làm thế, ồ, tôi cómột đề tàimới cho tối nay.
5 Giờ nầy ngay trước khi mở Sách ra, chúng ta hãy cúi đầu,
thưa chuyện cùng Tác Giả.
6 Lạy Cha Thiên thượng Kính yêu, chúng con cảm ơn Cha sáng
nay vì được nhóm nhau lại đây, vì những gì chúng con đã nghe
rồi. Nếu chúng con chỉ đọc qua bài cầu nguyện chung bây giờ,
Chúa ôi, chúng con sẽ cảm thấy thật tốt được ở đây. Vậy con
nguyện xin Ngài sẽ tiếp tục, nếu điều đó tốt đẹp trước mặt Ngài,
xin tiếp tục ở với chúng con và giúp đỡ chúng con. Và giờ nầy
chúng con nhóm lại chung quanh Lời. Khi chúng con nhóm lại
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chung quanh sự thông công với nhau, nghe những lời làm chứng
về những gì Ngài đã làm cho chúng con, xin cho chúng con trở
lại trong Lời và tìm thấy tất cả điều nầy đến từ đâu. Thế thì, điều
đó sẽ làmột sự củng cố về những gì chúng con đang cảmnhận và
thấy, đang xảy ra ngày hôm nay. Xin nhậm những lời nầy nhơn
Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
7 Giờ nầy, như—như là đầy tớ của Ngài, tôi—tôi bị ràng buộc
vớimột Sứ điệp. Và tôi đôi khi đã bị hiểu lầm rất nhiều, trong quá
khứ, và có lẽ sẽ luôn bị như vậy. Nhưng tôi không nói những điều
đôi khi để trở nên—để trở nên khác biệt, tôi nói chúng thành
thật. Và tôi thích nói điều gì tôi nghĩ là đúng. Mọi người có—có
quyền với những điều đó, để diễn tả quan niệm riêng của họ. Đó
là lý do tôi ở giữa anh em.
8 Và Anh Shakarian, nói về các thẻ cầu nguyện trong các hàng
cầu nguyện, về việc nhìn thấy Đức Thánh Linh…Vậy thì, anh ấy
đã không nói về tôi. Đó là về Đức Thánh Linh, bởi vì tôi không
thể làm những điều đó. Bất cứ ai cũng biết, rằng tôi không thể
làm. Nhưng—nhưng đó là mặt không quan trọng, những gì anh
em thấy ở đây. Anh em nên ở trong nơi khác, và theo dõi Ngài
nói trước các sự việc như thế nào! Và tôi…những sự việc sẽ xảy
ra, nó là, những điều nầy chỉ…anh em, anh em là người mà thực
hiện điều đó. Anh em là ngườimà tin Đức Chúa Trời.
9 Và—và thế thì nếu anh emkhông tinĐức ChúaTrời, nênnhớ,
Ngài phán bảo anh em như vậy, ngay ở tại bục giảng đây. Và nếu
anh em sống trong tội lỗi, Ngài phán với anh em như vậy. Và
những sự việc mà anh em đã làm, và không nên làm, Ngài phán
bảo anh em vậy. Đó không chỉ là những gì họ ghi trên thẻ cầu
nguyện. Họ có thể ghi trên thẻ cầu nguyện của họ…Họ sẽ không
nói, ở trênđó, họ là “một tội nhân,” vàngười đànbànầy thì “đang
sống với người chồng sai trái,” hoặc vân vân. Và họ sẽ không ghi
điều đó trên thẻ cầu nguyện, nhưng Đức Thánh Linh hiểu được
điều đó dù thế nào đi nữa, đấy. Hiểu không? Và vì thế đó là…thế
thì trong cách…phần—phần siêu nhiên, thưa các bạn.
10 Và tôi nói điều này một cách vinh dự, vì không có nhiều
người trong chúng ta ở đây sáng nay, chỉ là một nhóm nhỏ. Nó
làm tôi kinh ngạc, cho đến khi nó khiến tôi rất lo lắng, đôi khi
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tôi thực sự cảm thấy như đang la hét. Và khi tôi ngồi xuống một
chỗ, trên sườn núi, nơi đó tôi sống rất nhiều thời gian ở đó, nhận
được từ Đức Chúa Trời, đi xuống và nói ra cho dân sự những gì
Ngài đã ban cho tôi. Và tôi—tôi không muốn khác biệt với mọi
người. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi phải trung thực với Đức
Chúa Trời, thấy đấy, với—với Sứ điệp.

11 Và bây giờ chúng ta, ý Chúa, chúng tôi đang chuẩn bị khởi
hành ngay chomột chuyến đi nước ngoài, chỉ trong vài ngày tới,
và nếu đó là ý muốn của Chúa. Tôi chắc chắn nài xin những lời
cầu nguyện của anh em.

12 Anh em thật là tử tế! Tôi bắt đầu trò chuyện, tôi thật sự
quên hết thời gian, giống như những người còn lại của chúng ta.
Nhưng đối với Anh Shakarian, các vịmục sư truyền đạo tốt này ở
đây trên bục giảng, và ngoài kia, tất cả anh em bạn bè trong Đức
Chúa Jêsus Christ, tôi chào mừng anh chị em trong Danh Ngài;
như một—một người bà con với anh chị em, bởi thập tự giá, đối
với Đức Chúa Trời, là anh em và chị em.

13 Sáng nay, tôi muốn giở ra, trong Kinh Thánh, trong Sách Ga-
la-ti, ý Chúa. Tôimuốn đọcmột đoạn Kinh Thánh.

14 Vậy thì, tối hôm qua, nghe sứ điệp giảng ra từ anh em hầu
việc của chúng ta ở tại bục giảng đây, anh ấy đã nói tiếng lạ.
Bredesen, Anh Bredesen,một người rất tốt. Tôi…

15 Để thấy điều nầy với sự dốt nát và ít học của tôi, sự thiếu hiểu
biết từ ngữ của tôi, và rồi biết Sứ điệp là đúng, và thấy những
người như vậy ở trên danh sách cuộc hội thảo đêm nọ, đứng đó,
và điều đó có thể đáp ứng loại trí thức đó. Họ có thể không có
khả năng làm những gì Chúa đã kêu gọi tôi làm. Tôi không thể
làm những gì Chúa đã kêu gọi họ làm. Nhưng chúng ta cùng làm
việc với nhau, tôi tin chắc chúng ta có thể đưa ra Sứ điệp, nếu
chúng ta cứ ở lại trước Đức Chúa Trời.

16 Và khi anh ấy đưa ra một—một lời chứng ở đây tối qua, và
Đức Thánh Linh nói tiếng lạ, và, một người nào đó ngoài khán
giả, tôi luôn biết tôn kính điều đó. Bởi vì, tôi hiểu, theo Kinh
Thánh, đó là Thần của Đức Chúa Trời mang điều gì đó đến cho
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chúng ta. Và anh ấy nói, nói về cơn mưa cuối, mưa đầu mùa và
mưa cuốimùa. Và điều đó khiến tôi suy nghĩ.

17 Anh Bonham đó vừa đưa cho tôi một gói nhỏ với một số chi
phiếu trên đó, nói, “Đây là một của dâng yêu thương dành cho…
từ dân sự.” Vậy thì, anh ấy—anh ấy, lẽ ra họ không nên làm thế.
Thấy đó, tôi không đến đây vì mục đích đó. Nhưng tôi…anh ấy,
họ đưa nó cho tôi, và, tất nhiên, sẽ có…không có cách nào để trả
lại nó. Và tôi sẽ lấy nó, nếu Chúa muốn, và cố gắng trang trải chi
phí của tôi, đi ra nước ngoài. Bởi vì, tôi không được tài trợ, không
có phương tiện, nơi tôi sẽ đi.

18 Điều đó hầu như là một bí mật, bởi vì các giáo hội sẽ không
cho tôi vào. Và tôi sẽ đi như một người thợ săn, vì điều đó dựa
vào Chúa tôi. Chúa đặt để trong lòng tôi làm điều đó, và tôi hầu
như phải đi hầu như dưới sự ngụy trang. Hiểu không? Vì thế họ
có một ý nghĩ buồn cười một chút ở đó, mỗi người muốn tôi ký
một thẻ, rằng tôi sẽ đồng ý với họ về những gì họ tin, và nói rằng
nhóm khác này thì sai, còn nhóm này nói họ sẽ đưa tôi vào nếu
tôi sẽ nói nhóm này sai. Hiểu không? Nhưng tôi không thích điều
đó. Xem đấy, chúng ta là…

19 Tôi luôn cố gắng đứng giữa mọi người, bên ngoài những tổ
chức và những sự khác biệt của họ, và kêu gọi những gì dường
như Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã nói qua các anh em ở đây
sáng nay, rằng chúng ta không phải là một giáo phái. Chúng ta là
con của một gia đình. Vậy thì, không phải là giáo phái Branham.
Có một gia đình Branham, và tất cả chúng ta không gia nhập gia
đình đó, chúng ta sinh ra trong gia đình đó. Và vì vậy, tôi, đó là
những gì tôi đang cố gắng trình bày, theo sự—sự hiểu biết tốt
nhất mà tôi biết làm thế nào.

20 Bây giờ trong Ga-la-ti 4:27-31, tôi tin mình có đánh dấu dưới
đây, tôimuốn đọc phân đoạn nầy chomột đề tài.

Vì có lời chép, Hãy vui mừng, hỡi đàn bà son sẻ là kẻ
chẳng sanh nở chi hết; ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau
đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười:
Vì con cái của vợ bị ruồng bỏ có…đông hơn con cái của
người nữ mà có chồng.
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Hỡi anh em, về phần chúng ta, cũng như Y-sác, là con
cái của lời hứa.

Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ
sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy.

Song Kinh Thánh đã nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi
và con trai nó: vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không
được kế tự với con trai của người nữ tự do.

Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của
người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự do.

XinChúa gia ơn củaNgài bây giờ choLời quýbáu củaNgài.

21 Tôi có ghi chú vài điều tối hôm qua; và nó quen thuộc, khi
tôi chỉ có một buổi nhómmỗi tuần, ở đâu đó, Tôi—tôi có thể nhớ
rõ những câu Kinh Thánh đó trong tâm trí mình. Nhưng bây giờ
sau khi tôi…Bây giờ, như tôi nói đùamột chút, tôi không có ý nói
sự đùa cợt ở đây tại bục giảng này. Nhưng sau khi bước qua tuổi
hai mươi lăm, lần thứ hai, tôi không còn nhớ nhưmình đã từng.
Có rất nhiều…Có rất nhiều dặm trên chiếc Ford cũ kỹ này, và vì
vậy tôi không nhớ nó. Nhưng miễn là tôi có thể di chuyển, tôi
muốn thực hiện mọi bước đi cho sự vinh hiển của Ngài là Đấng
đã cứu tôi.

22 Bây giờ tôi, thế thì thấy sáng nay, đang xem…Có lẽ điều này
dường như kỳ lạ, và có thể đối với một đầu óc tri thức, nó có thể
hoàn toàn bị lẫn lộn, nhưng nó bổ ích cho điều mà tôi được kêu
gọi. Ngay cả mỗi điều nhỏ nhặt cũng là một dấu hiệu đối với tôi.
Tôi quan sát Nó, xem Nó di chuyển như thế nào. Đó là cách tôi
nhận được sứ điệp của mình vào một lúc nào đó, là để xem và
xem cách Thánh Linh vận hành, và thấy những gì người này nói,
người kia nói.

23 Và anh em để ý tôi, nhiều lần, trước một buổi nhóm chữa
lành, đứng ở đó trên bục giảng, hay đang ngồi phía sau, theo dõi.
Tôi đang cảm thấy Thánh Linh, cách Thánh Linh đang vận hành,
và rồi biết nan đề gì của một người đang ngồi ở đó. Hiểu không?
Thấy nó đi qua, qua ở đây, đấy, anh em nắm bắt được Điều đó
ngay trước khi anh em lên bục giảng.
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24 Đôi khi trước khi tôi đến buổi nhóm, thỉnh thoảng, trước khi
đến đây thậm chí giống như đến California, tôi đã ngồi xuống với
những người của tôi, nói, “Sẽ có điều gì đó xảy ra, điều nầy sẽ xảy
ra tại đây, và điều nầy sẽ ở dưới đây, nó sẽ chấm dứt cách nầy,”
đấy, bởi vì điều đó ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài
là…Ngài biếtmọi sự từ đầu, đấy, vì vậyNgài là ĐấngĐời Đời.

25 Và rồi để ý, sáng nay, Anh Jewel Rose, một người bạn rất yêu
quí và người anh đối với tất cả chúng ta, cách anh ấy đã đứng lên
đọc Thi thiên đó như thế nào. Trông cách nó ăn khớp với nhau
thế nào, giống như anh ấy đã nói, “Tôi muốn thấy loại hạt giống
gì đang đeo bám trên anh.” Đêm qua, Thánh Linh đã phán và
nói, và nói về, “Mưa cuối mùa, mưa đầu mùa và cuối mùa, cả
hai được tuôn đổ trong những ngày sau rốt.” Và sáng nay, “Hạt
giống đang bám ở trên anh.” Xem đấy, Thánh Linh đang phán,
hãy theo dõi Điều đó đã làm như thế nào qua các mục sư truyền
đạo nầy, và vân vân, sáng nay. Vì thế cho nên tôi sẽ lấy đề tài nầy:
Hạt Giống Sẽ Không Kế Tự Cùng Vỏ Trấu.

26 Đó là một chủ đề rất lạ, nhưng, Hạt Giống Sẽ Không Kế Tự
Cùng Vỏ Trấu. Và rút ra kết luận của tôi, hay đúng hơn đề tài
của tôi từ Ga-la-ti 4:27, ba, dĩ nhiên ở đây Phao-lô đang nói đến
dòng dõi theo nghĩa đen của hai người con trai của Áp-ra-ham.
Bây giờ, điều này, tôi muốn sử dụng điều nầy để anh em có thể
chắc chắn không bị nhầm lẫn. Và nếu tôi nói quá thì giờ cho
phép, tôi sẽ đưa nó ra lại tối nay. Và tôi muốn dạy, giống như bài
học trường Chúa nhật, để anh em sẽ, tôi nghĩ, sẽ có sự hiểu biết
tốt hơn.

27 Và tôi…Và một số bạn là những người đàn ông mà có—có
nhiều khả năng làm việc này hơn tôi, ồ…Tôi hoàn toàn không
phải là nhà thần học, chút nào. Và vì thế nếu anh em bất đồng
với tôi về Điều nầy, cứ cảm thấy như tôi đã làm tối hôm qua khi
một chị em yêu dấu nào đó ở đây đã nướng cho tôi một cái bánh
nhân anh đào. Đang ngồi trong—trong…trong phòng của tôi ở
khách sạn sáng nay, tôi—tôi ăn nhằmmột hạt, nhưng tôi vẫn ăn
bánh. Tôi vừa mới bỏ hạt ra ngoài, anh em thấy đấy. Vì thế, đó
là, điều gì anh em không tin về Nó, hãy quăng đi, đấy, và cứ tiếp
tục ăn những gì anh em nghĩ là đúng.
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28 Vậy thì, Phao-lô đang nói về hai người con trai của Áp-ra-
ham, mà, một trong số họ là bởi Sa-ra và người kia là bởi A-ga.
Bây giờ chúng ta tìm hiểu ở đây và chúng ta hiểu rằng qua Kinh
Thánh, Đức Chúa Trời không bao giờ được biểu tượng trong hai
người. Nó ở trong ba. Luôn luôn biểu tượng trong ba, Đức Chúa
Trời là hoàn hảo.

29 Toán học của Kinh Thánh vận hành hoàn hảo. Đức Chúa Trời
hoàn hảo trong số ba, được thờ phượng trong số bảy, và vân
vân. Xem đấy, vì thế chúng ta—chúng ta thấy toán học của Kinh
Thánh không hề sai.

30 Và chúng ta có ở đây hai con trai củaÁp-ra-ham, và tuy nhiên
chúng ta chỉ có thể là kẻ kế tự chừng nào chúng ta là một trong
những người con đó, hay con nào đó của Áp-ra-ham. “Vì nếu
chúng ta chết trong Đấng Christ, thì chúng ta là dòng dõi của
Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự với Ngài theo lời hứa,” cho nên Áp-ra-
ham phải có Con khác.

31 Vậy thì, chúng ta biết rằng đứa con đầu tiên của ông bởi A-
ga, và chúng ta thấy người con thứ hai của ông là bởi—bởi Sa-ra.
Nhưng ông có một Con thứ ba, là Chúa Jêsus. Nào, điều đó có thể
dường như lạ, song đó là những gì chúng ta cố gắng phân tích.
Như tôi đã nói, Đức Chúa Trời biểu hiện chính Ngài, luôn luôn
trong sự hoàn hảo, trong ba. Và tôi tự làm cho rõ ràng trước hết
giờ nầy, và đặc biệt với những nhà thần học của chúng ta, rằng
nhữngđiềunầyđúngnhư cách tôi thấynó, cáchnóđếnvới tôi.

32 Giống như lúc ban đầu, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ở một
mình, bởi vì Ngài là Đấng Vĩnh hằng, đấy, thậm chí không phải
Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời là một “đối tượng để thờ phượng.”
Và Logos, như chúng ta gọi Nó, Lời đã ra từ Đức Chúa Trời, Mà, ai
cũng biết rằng Đó là Thiên sứ của Chúa, hay Lời của Chúa, mà đã
theo dân Y-sơ-ra-ên qua đồng vắng; Thiên sứ của Giao ước, Lời
mà đã đi ra từ Đức Chúa Trời. Và rồi Lời ấy đã trở nên xác thịt và
ở giữa chúng ta. Bây giờ chúng ta đang ở Thánh Giăng,“Ban đầu
đã có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.”
Và bây giờ, khi Ngài đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta, thì
Thánh Linh của Ngài trở lại trên chúng ta. Chúa Jêsus đã phán,
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“Ngày đó các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta;
Ta ở trong các ngươi, và các ngươi ở trong Ta.”

33 Hãy xem, Đó là Đức Chúa Trời, suốt từ đầu, Đức Chúa Trời
biểu lộ chính Ngài, làm việc chính Ngài qua các thời đại khác
nhau. Vì thế ba đó, của, Cha, Con, và Thánh Linh, đồng một Đức
Chúa Trời đang làm việc trong ba thuộc tính. Và chúng ta ngày
nay là một, Chính Hội thánh, một thuộc tính trong suy nghĩ của
Đức Chúa Trời trước khi sáng thế, để có một—một Hội thánh. Vì
vậy những gì ở trong Đấng Christ đã ở trong Đấng Christ lúc ban
đầu, đó là những ý tưởng của Ngài, và những ý tưởng của Ngài
là những thuộc tính của Ngài.

34 Ở đây dòng dõi bắt đầu, trong lời hứa. Và Áp-ra-ham ở đây
đã nghi ngờ một chút, bởi Ích-ma-ên. Và tôi muốn cho anh em
thấy ba giai đoạn của những dòng dõi này, của Dòng dõi này mà
chúng ta sẽ nói đến, mà không phải là kẻ kế tự với vỏ trấu. Bây
giờ chúng ta thấy rằng, ngay từ đầu ở đây, Đức Chúa Trời đã ban
cho Áp-ra-ham lời hứa.

35 Ngài đã ban cho Áp-ra-ham lời hứa, trước tiên. Và đó là, hay,
giao ước đó dựa trên những điều kiện. “Nếu các ngươi không làm
điều nầy. Nếu các ngươi sẽ làmĐiều nầy.”

36 Nhưng khi Ngài ban nó cho Áp-ra-ham, nó là vô điều kiện,
“Ta đã làm điều đó rồi.” Ngài không bao giờ…Những gì Ngài đã
làm, đó là vô điều kiện, Ngài đã ban cho Áp-ra-ham. Bây giờ, và
qua đó, Áp-ra-ham có lời hứa, do đó chúng ta phải là Dòng dõi
của Áp-ra-ham. “Nó không chỉ dành cho Áp-ra-ham, mà còn cho
Dòng dõi ông sau ông.” Bây giờ nếu anh em để ý, đó không phải
là “những dòng dõi” của ông, nhưng “Dòng dõi” sau ông.

37 Vậy thì chúng ta thấy rằng lời hứa, hơi bị Sa-ra nghi ngờ, và
Sa-ra đã bảo Áp-ra-ham lấy A-ga nầy, người đàn bà trẻ Ê-díp-tô,
làm vợ, và đó sẽ là cách mà Đức Chúa Trời sẽ dấy lên dòng dõi
lời hứa nầy.

38 Bây giờ, anh em thấy, như tôi đã nói tối qua, bất cứ sự di
chuyển nào ra ngoài kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời
đều ném toàn bộ sự việc ra ngoài đường lối. Chúng ta không thể
di chuyển khỏi Lời nguyên thủy đó. Nó phải…Chúng ta đã nói về
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điều đó tối qua, hay đúng hơn, tối hôm trước, về Ba-la-am. Ông
đã có sự trả lời thẳng thắng, rõ ràng của Đức Chúa Trời, “Chớ
đi!” Tuy nhiên Ngài có một ý chí tự do. Và anh em có thể làm
việc trong điều đó nếu anh em muốn, và Đức Chúa Trời sẽ làm
cho nó tôn vinh Ngài, nhưng nó vẫn không là ý chỉ hoàn hảo
của Đức Chúa Trời. Và đó là điều chúng ta nên đấu tranh cho, ý
muốnhoàn hảo củaNgài, không phải ýmuốn cho phép củaNgài.
Vương quốc của Đức Chúa Trời, mà Ngài…ở trên đất ngày hôm
nay, sẽ…có thể không bao giờ được thiết lập, đúng như, dựa trên
ý chí tự do. Nó phải trở lại với ýmuốnhoànhảo củaNgài.

39 Bây giờ chúng ta thấy ở đây rằng Sa-ra, sau khi Đức Chúa Trời
đã phán bảo Áp-ra-ham rằng đứa con sẽ được sanh ra qua Sa-ra,
thế gian sẽ nhờ nómà được phước, lúc ấy Sa-ra đã nghi ngờ điều
đó. Tôi muốn anh em để ý, điều đó không bao giờ đến bởi Áp-ra-
ham; nhưng bởi Sa-ra, phái nữ. Và bà đã nghi ngờ điều đó, và bà
nói, “Hãy lấy A-ga.” Và Áp-ra-ham không muốn làm thế, nhưng
Đức Chúa Trời phán bảo ông cứ làm điều đó dù thế nào đi nữa.
Vì vậy ông đã làm điều đó, hơi nghi ngờ một chút. Vậy thì, Y-sác,
là người tự do và từ người đàn bà đã hứa, không thể kế tự với
Ích-ma-ên, người đàn bà tôimọi, trong sự nghi ngờ.

40 Đó là điều Phao-lô cố gắng nói ở đây. Xem đấy, nơi một điều
bị nghi ngờ, và nó mang lại một điều nào đó của Đức Chúa Trời,
một trật tự nào đó của Đức Chúa Trời, song nó sẽ không kế tự với
trật tự nguyên thủy cả Đức Chúa Trời. Anh em hiểu không? Xem
đấy, nó không thể là kẻ kế tự.

41 Đó là lý do tôi nói rất mạnh mẽ ngày hôm nay. Và tôi nghĩ
đây sẽ là một thì giờ tốt, bởi vì tôi không biết chúng ta còn ở với
nhau bao lâu nữa, và, có lẽ tôi có thể, cách nào đó Đức Chúa Trời
sẽ giúp tôi tỏ ra cho anh em lý do mà tôi rất cương quyết phản
đối tôn giáo có tổ chức. Hiểu không? Xemđấy, nó không thể kế tự
với chương trình nguyên thủy của Đức Chúa Trời, bởi vì tổ chức
thì không thuộc về Đức Chúa Trời. Nó là của con người. Giáo hội
đầu tiên đã từng được tổ chức, trong cả thế giới, là giáo hội Công
giáo La-mã tại Nicaea, La-mã. Khải huyền 17, đã nói, “Nó là dâm
phụ, và các con gái nó là những gái điếm.” Và một dâm phụ là
người đàn bà không sống đúng với chồngmình, và gái điếm cũng
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giống như vậy. Nhưng, anh em thấy, nó trở nên một giáo hội, dù
sao đi nữa. Nó là một hệ thống có tổ chức và nó phân rẽ tình anh
em. Chúng ta đã cố gắng tổ chức tất cả các giáo hội với nhau. Nó
sẽ không có tác dụng; không bao giờ có kết quả. Nó sẽ không bao
giờ có tác dụng. Hội đồng Giáo hội Thế giới, họ chỉ là…họ không
thuộc về chương trình của Đức Chúa Trời.
42 Vậy thì anh em nói, “Anh là ai, một người đứng trên đó thậm
chí không có học vấn trung học phổ thông?” Điều đó không có
quan trọng, giáo dục là gì. Không phải là tôi đang cố gắng nói về
học vấn của tôi.
43 Chính là Lời của Đức Chúa Trời mà tôi đang nói về, đấy. Và
những sự chứng thực nầymà anh em thấy trong chức vụ, không
phải tôi, chính là Đức Chúa Trời đang cố gắng đưa điều đó đến
cho anh em, mà đó là Lẽ thật. Đức Chúa Trời có làm điều gì với
lời nói dối không? Thế thì tôi cũng không hề như vậy, hầu việc
một Đức Chúa Trời sẽ ban phước lời nói dối. Chính là Lẽ thật mà
Ngài ban phước, Lẽ thậtmàNgài đã tôn cao.
44 Vậy thì, Ích-ma-ên không thể được kế tự với Y-sác, bởi vì
người đã có chút nghi ngờ, chỉ hơn nghi ngờ một chút. Đó là
đứa trẻ, nó vẫn là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng không phải
trong đường lối trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho nó; Ích-
ma-ên. Bây giờ tôi có thể dành nhiều thời gian ở đây, nhưng tôi
hi vọng Đức Thánh Linh sẽ truyền đạt điều nầy tới anh em trong
cách đích thựcmà nó nên có. Bây giờ nếu họ…
45 Nếu Ích-ma-ên và Y-sác không thể kế tự với nhau bởi vì kế
hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời được thay thế bằngmột—một
kế hoạch tùy ý của Đức Chúa Trời, một đường lối cho phép mà
Đức Chúa Trời đã ban phước, thì Hội thánh thuộc linh ngày nay
cũng không thể kế tự với giáo phái. Các giáo phái, Đức Chúa Trời
đã ban phước cho họ, giống như Ngài đã ban phước cho Ích-ma-
ên, song Hội thánh thuộc linh sẽ không kế tự với các giáo phái
khác. Đúng thế. Sẽ có, xuất hiện từ giáo phái giáo hội (cái gọi là
giáo hội, hội thánh xác thịt), sẽ đến một Cô Dâu của Đấng Christ,
Người được Chọn.
46 Bây giờ ở đó, điều làm tôi bối rối vào giờ nầy, là biết rằng
chúng ta thấy tất cả những giáo phái này đang kéo vào điều
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này những gì chúng ta biết xảy ra…những gì anh em gọi là mưa
cuối mùa, hay, sự tuôn đổ ra của Thánh Linh. Anh em có nhận
thấy Chúa Jêsus đã phán điều đó chăng, rằng, “Khi điều đó ứng
nghiệm, đó sẽ là sự chấmdứt”? Vì người nữđồng trinh khờdại và
người nữ đồng trinh khôn ngoan không kế tự với nhau. Vì khi…
Người nữ đồng trinh dại, nàng là một nữ đồng trinh, chỉ thiếu
Dầu. Nhưng khi nàng đến mua Dầu, đó là lúc Chàng Rể đến. Và
nàng bị để lại, trong khi nàng đang cố mua Dầu. Anh em hiểu
không? Tôi muốn điều đó thấm sâu, thật tốt. Bây giờ, chắc chắn
tôi sẽ không phải đi xa hơn đề tài đó nữa. Vậy thì, dòng dõi Thuộc
linh và dòng dõi xác thịt cũng không thể kế tự với nhau.

47 Đó là lý do sự Cất lên, Cô Dâu, người nữ đồng trinh khôn
ngoan, người được gọi ra, người được định trước, người được
chọn! Tại sao, những anh em thương gia sẽ không điều hành
công việc của mình như là một số người cố gắng nghĩ rằng Đức
Chúa Trời điều khiển chương trình của Ngài, một cách bừa bãi.
Đức Chúa Trời đã biết, trước khi sáng thế, ai sẽ được cứu và ai
sẽ không được cứu. Bởi sự định trước, bởi sự biết trước, Ngài
đã thấy mỗi người, ghi mỗi tên vào Sách Sự Sống của Chiên Con,
trước khi Hội thánh từng bắt đầu. Chúa Jêsus đến để tìm kiếm và
cứu những ai được ghi tên trong Sách ấy. Ngài đã mua Sách Cứu
Chuộc. Nó bị mất, và Ngài đã chuộc lại chúng ta, và hết thảy tên
ở trong Sáchđóđãđược cứu chuộc khiNgài cứu chuộc chúng ta.

48 Thế thì như tôi đã nói nhiều lần, anh em nhận biết điều đó.
Đó là lý do anh em ở đây sáng nay, tại sao anh em đang bắt đầu
ra khỏi tất cả các giáo phái nầy và các thứ. Anh em là…Có Điều
gì đó đang lôi kéo anh em. Như ý tưởng nhỏ của tôi đã có, về
chim ưng được gà ấp, thấy đó, anh—anh em nhận biết có điều
gì đó khác biệt. Giáo—giáo hội không có một—một sự thỏa mãn
điều gì đó. Nhưng, anh em, anh chị em đã nghe điều gì khác đó là
tiếng kêu, anh chị em nhận ra điều đó, rằng mình được sanh ra
vì Điều đó. Anh chị em là một phần của Nó. Anh chị em, anh chị
em phù hợp với điều đó, giống như là bao tay mặc vào bàn tay.
Đó là lý do chúng ta nhóm lại với nhau ở đây sáng nay, là vì, như
mẹ già miền nam của tôi thường nói, “những con chim có cùng
bộ lông đến với nhau,” bởi vì họ có cùng sự việc chung.
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49 Chim ó và chim bồ câu không có điểm chung. Chế độ ăn uống
của chúng khác nhau, mặc dù một con chim bồ câu có thể được
ấp dưới một con chim ó. Đúng thế. Phụ thuộc vào những gì nó
đã có, từ ban đầu. Vậy thì, và ở trong đó, mặc dù, chim—chim
bồ câu có thể phải được chim ó nuôi một thời gian bằng điều đó,
bằng chimó ấy, nhưng cuối cùng nó sẽ tìm thấy bạn đời.
50 Đó là những gì Hội thánh đang làm ngày hôm nay, vì Chúa
Jêsus là Lời và Ngài là Chàng Rể, và Cô Dâu là một phần của Chú
Rể. Do đó Lời mà được ứng nghiệm ngày nầy là phần giống như
Lờimàđãứngnghiệm trong thời củaNgài, và đó là cùngmột Lời,
cùngmột kinh nghiệm, và cùngmột Sự Sống như vậy.
51 Vì, khi Đức Chúa Trời phân rẽ A-đam, ông là cả hai. Chúng ta
thấy, A-đam ban đầu, là thần. “Ngài đã làm người nam theo hình
của Chính Ngài, Ngài đã dựng nên người nam và người nữ.” Và
rồi, Sáng thế ký 2 trở đi, Ngài đã dựng nên người nam theo…ra
từ cát bụi của trái đất. Con người đã được dựng nên theo hình
ảnh của Đức Chúa Trời (Đức Chúa Trời là Thần), vậy người đó là
một con người thần. Sau đó khi con người trở nên con người xác
thịt, xác thịt thú vật trên đất, Ngài là—Ngài đang tỏ ra, miêu tả
Cô Dâu ở đây. Ngài không hề lấy và làm ra từ sự hiện hữu khác,
nhưng Ngài đã lấy từ A-đam, sự sáng tạo nguyên thủy, lấy ra từ
ông một cái xương sườn; và lấy linh người nữ ra khỏi A-đam, để
lại linh người nam trong đó, và đặt nó vào phần người nữ. Cho
nên, một phần của thần linh của ông, một phần của thân thể
ông; thịt của thịt ông, xương của xương ông; Lời của Lời Ngài,
Sự Sống của Sự Sống Ngài, và đó là cách Cô Dâu hiện có đối với
Đấng Christ!
52 Đó là lý do sự Cất lên của Dòng dõi thánh phải đến trước tiên.
Và phần còn lại của người chết không sống trongmột ngàn năm,
rồi họ được mang đến ở Ngai Phán xét Trắng. Xem đấy, không
có sự phán xét với Dòng dõi thánh, hay Dòng dõi đã được định
trước của Áp-ra-ham. Bây giờ, anh em lấy ThánhGiăng 5:24, lắng
nghe điều nầy, “Ai nghe Lời Ta, và tin Đấng đã sai Ta, thì có Sự
sống Đời đời.”
53 Bây giờ làm thế nào mà điều đó lại khác rất nhiều so với
nhiều thần học của chúng ta? Bây giờ tôi có thể bước ra đây
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và nói với một người say rượu, “Anh tin không?” “Chắc chắn
rồi!” Một người lấy vợ người khác, “Anh tin không?” “Chắc chắn
rồi!” “Anh đã ngồi dự buổi nhóm tối qua, để nghe Lời chứ?”
“Tất nhiên!” “Anh tin Điều đó không?” “Tất nhiên!” Người đó
chỉ nói thế.
54 Nhưng sự thông giải ban đầu của Lời nầy, “kẻ nào mà hiểu
Lời Ta, và tin Đấng đã sai Ta.” “kẻ nào mà hiểu,” đó là, người mà
Nó được bày tỏ cho.
55 Chúa Jêsus phán, “Không ai có thể đến với Ta nếu Cha Ta
không kéo người đến. Và hết thảy những kẻ Cha Ta đã ban cho
Ta, họ sẽ đến. Chiên Ta, bồ câu của Ta, nghe Tiếng Ta. Người lạ ắt
chúng sẽ không theo.” Và Tiếng của Đức Chúa Trời là gì? Là Lời
của Đức Chúa Trời. Tiếng của bất cứ ai là gì ngoài lời người ấy?
Đó là Lời củaĐứcChúaTrời; họ sẽ ngheLời củaĐứcChúaTrời.
56 Dòng dõi xác thịt do đó chỉ là vật mang, qua Ích-ma-ên trước
tiên, Ích-ma-ên thứ hai, rồi tiếp xuống tới Dòng dõi. Giống y như
cuống, cụm hoa, và vỏ trấu, của hạt ngô. Vậy thì, ở đây, ba giai
đoạn của hạt giống tỏ cho chúng ta thấy một bức tranh thật mà
tôimuốnanhemđểývới tôi sángnay. Chúng ta đang thấyởđây.
57 Và vì làmột người không có học thức, tôi phải lấy những việc
thiên nhiên mà tôi thấy, để làm hình bóng những sự việc thuộc
linh đã được tỏ ra cho tôi, vì tôi không thể làm cho anh em nhận
biết điều đó bằng ngữ pháp nào.
58 Và dù sao đi nữa, Đức Chúa Trời luôn luôn làm hình bóng
điều thuộc linh bằng việc thiên nhiên. Nếu đó không phải là Kinh
Thánh, tôi vẫn biết rằng Cơ-đốc giáo đã đúng, bởi vì cả trái đất
quay trên sự chết, chôn, và sự sống lại. Thiên nhiên làm việc sự
chết, chôn, và sự sống lại.
59 Hãy nhìn nhựa cây chảy ra từ cây, nó sanh ra lá cây, và trái,
rụng xuống như thế nào; đi trở vào trong lòng đất trong mùa
đông lạnh lẽo, dưới lớp cỏ xanh; xuất hiện lại vàomùa xuân, với
sự sống mới. Mỗi năm, làm chứng rằng có một sự sống, có một
sự chết, có một sự sống lại.
60 Mặt trời mọc vào buổi sáng, một em bé mới sanh ra, rất yếu
ớt. Lúc bảyhoặc támgiờ, nó bắt đầuđến trường.Mười hoặcmười



14 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

một giờ, nó rời trường đại học. Nó đang chiếu sáng với cường độ
mạnh nhất, từ khoảng mười một giờ đến khoảng ba giờ, sau đó
nó bắt đầu suy yếu. Vào buổi chiều tối nó lặn xuống, trở nên
yếu ớt, một ông già. Đó là kết cuộc của nó, nó chết phải không?
Không. Nómọc lên lại vào sáng hôm sau. Hiểu không?

61 Tất cả thiên nhiên, nó là Kinh Thánh chân chính thật sự của
anh chị em mà làm chứng với Kinh Thánh nầy! Và đó là những
gì tôi đang cố gắng cho anh chị em thấy sáng nay lúc này, qua
thiên nhiên anh chị em sẽ thấy Lời của Đức Chúa Trời, được mô
phỏng theo—theo Lời của Đức Chúa Trời, vì thiên nhiên là sự
sáng tạo của Đức Chúa Trời.

62 Giống như khoa học, họ tìm thấy cơ học và các qui luật của
thiên nhiên, nhưng họ không biết thiên nhiên đó là gì. Họ không
biết Sự Sống của thiên nhiên. Đó là Đức Chúa Trời. Vì thế, cơ học
mà không có động lực học thì vô ích.

63 Bây giờ, để ý, cuống, cụm hoa, và vỏ trấu. A-ga ở đây tượng
trưng cho cuống, là sự sống đầu tiên đã bắt đầu trong lời hứa.
Sa-ra tượng trưng cho cụm hoa, hay phấn hoa, đi vào trong cụm
hoa. Ma-ri, trinh nữ, tượng trưng và sanh ra Dòng dõi thuộc linh
thật, sanh ra thân đích thực. A-ga và Sa-ra, cả hai đều sanh bởi
tình dục. Nhưng Ma-ri trinh nữ, là bởi quyền năng của Lời được
hứa của Đức Chúa Trời, bởi sự sanh ra đồng trinh. Nàng sanh ra
Dòng dõi đích thực. A-ga, vợ thứ hai, là cuống, bởi sự nghi ngờ
lời hứa, làm việc qua sự nghi ngờ, một chút.

64 Tôi chỉ hy vọng, xin Chúa giúp chúng ta. Tôi không…Tôi
muốn anh em nhìn thấy điều này, thật nhiều. Anh em không thể
nghi ngờ chút nào về Lời. Anh emphải nhận lấy Nó đúng nhưNó
có. Nó không cần sự thông giải. Kinh Thánh nói rằng, “Lời của
Đức Chúa Trời không thuộc về sự thông giải riêng.” Đức Chúa
Trời không cần bất cứ trường nào của chúng ta thông giải Lời
Ngài. Khi Ngài chứng thực Nó và làm cho Nó sống động, đó là sự
thông giải của Nó. Khi Đức Chúa Trời phán, “Hãy có sự sáng,” thì
có sự sáng. Điều đó không cần được thông giải. Khi Ngài phán,
“Một trinh nữ sẽ chịu thai,” nàng đã chịu thai. Điều đó không cần
được thông giải.



HẠT GIỐNG SẼ KHÔNG KẾ TỰ CÙNG VỎ TRẤU 15

65 Chúng ta không cần tất cả điều nầy, những thần học viện của
nó và các thứ đến với nhiều người, “Ồ, chúng tôi đã có sự thông
giải. Chúng tôi đã có sự thông giải.”
66 Chính Đức Chúa Trời thông giải Lời của Riêng Ngài. Ngài
không cần bất cứ ai thông giải cho Ngài. Ngài phán, “Nó sẽ xảy
ra,” và nó xảy ra. Ngài phán, “Trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ
tuôn đổ Thần Ngài,” Ngài đã làm điều đó. Tôi không quan tâm
các giáo phái nói gì. Ngài đã làm điều đó, dù thế nào đi nữa, bởi
vì Ngài phán Ngài sẽ làm. Cho nên, Nó không cần sự thông giải,
vì Đức Chúa Trời làm sự của Chính Ngài.
67 Và những điều nầymà anh em thấy, dường như là bí mật với
anh em bây giờ, nếu anh em muốn…Anh em hãy nhớ chức vụ
của mình, anh em những người Ngũ Tuần, trở lại cách đây ba
mươi hay bốn mươi năm, thì thật đúng là sự mầu nhiệm đối với
giáo—giáo hội Giám Lý và Báp-tít, như Điều nầy hiện có với anh
em ngày hôm nay. Nhưng bây giờ tìm thấy Điều đó trong Lời.
Tôi đang cố gắng chỉ cho anh em thấy như anh em đã cố gắng
tỏ cho họ thấy. Và rồi nếu Đức Chúa Trời quay lại và nói Nó là
vậy, trong Lời, rồi xác thực Nó là như vậy, đó là sự thông giải của
Riêng Ngài. Anh em không cần bất cứ người nào thông giải cho
anh em.
68 Bây giờ, A-ga, bởi “phần nhỏ”! Nên nhớ, anh em không thể
bớt một Lời ra khỏi Đó. Và Chúa Jêsus phán trong Khải huyền, ở
cuối Sách. Và ở phần đầu Sách, Đấng Christ phán, “Hể ai bớt một
Chút ra khỏi Lời đó!” Chỉ một Lời bị thông giải sai, đã gây ra đau
ốm, chết chóc, mà chúng ta đã từng có. Ồ, nếu Đức Chúa Trời,
Đấng thánh khiết, đã nhìn xuống; và đã gây ra tất cả sự hỗn loạn
nầy bởi chỉ thông giải sai một chút một Lời, và bất cứ điều nhỏ
nhặt nào chống lại Lời tối thượng đã gây ramọi sự hỗn loạn nầy;
và những sự đau khổ, đổ máu và làm chết Con của Chính Ngài
để hòa giải sự việc kinh khủng nầy lại với Ngài; thì làm thế nào
chúng ta sẽ đạt được điều gì hơn là giữ toàn bộ Lời?
69 “Ồ,” anh em nói, “Anh Branham à, điều đó đã xảy ra trong
Sáng thế ký.” Tôi cảm thấy thế, đấy.
70 Nhưng cho phép tôi nói với anh em, Khải huyền, đó là phần
cuối của Sách. “Hễ ai bớt một Lời trong Sách tiên tri này, hay
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thêm một lời vào Nó, thì phần người đó sẽ bị lấy đi khỏi Sách
Sự Sống.”

71 Chúa Jêsus phán, ở giữa Sách! Lại có ba lời chứng của anh
em: Sáng thế ký, Tân Ước, và ngày hôm nay. Chúa Jêsus phán,
“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi
Lời phán ra từmiệng Đức Chúa Trời.”

“Ồ, Ngài không có ý ấy đâu.”

72 Ngài đangnói với nhiềungười là các nhà thầnhọc, với những
người cao nhất. Những thầy tế lễ đó, các ông cố của họ phải là
các thầy tế lễ. Giải thích sai một Lời của Nó, ồ, hoàn toàn là hình
phạt sự chết. Họ phải bị ném đá, vì một Lời bị bỏ sót. Song họ
đã thông giải sai về Nó. Cho nên khi Chính Lời; khi Đức Chúa
Trời đã hứa sai đến Đấng Mê-si, và ban Nó đến trong chính vải
lót làm tã mà Ngài đã hứa Nó sẽ đến, họ đã có vải tã khác để
quấn cho Nó.

73 Chophép tôi nói điềunầy: Ngàynay cũng vậy, họ khôngnhận
lấy Nó! Nó không được quấn bằng vải tã của thái độ bè phái hay
trí thức. Nó được bọc trong quyền năng và sự sống lại, và sự biểu
lộ củaĐấng Christ đã sống lại, cáchmàĐức Chúa Trời đã hứaNó,
màkhông quấnở trong vải tã của tư tưởng conngười vềNó.

74 Bây giờ, A-ga, bởi một chút khác biệt, qua người đàn bà,
không qua Áp-ra-ham bây giờ. Áp-ra-ham đã không muốn làm
điều đó, nhưngĐức Chúa Trời để ông làmbởi vì ông…Cũng giống
như vậy, Ngài để cho Ba-la-am cứ đi. Bây giờ để ý, bởi sự hơi khác
biệt củaNó, bà sanh ra Ích-ma-ên, làmột người tự dophóng túng,
không bao giờ bị chinh phục. Ông đã sống bằng nghề săn bắn.
Ông là con người hoang dã. Cho đếnngày nay, cũng vậy.

75 Bây giờ Sa-ra, cụm hoa, hay phấn hoa, Sa-ra, vợ chính thức
của lời hứa, sanh ra một người cao quí, đổi lại sanh ra một dân
thuộc về lời hứa.

76 Bây giờ, nhưng, Ma-ri, không bởi tình dục, nhưng thông qua
một lời hứa, thật giống như Áp-ra-ham đã nhận được lời hứa từ
Đức Chúa Trời, Lời của Đức Chúa Trời, nhưng tin lời hứa, “Nầy
tôi đây là tôi tớ Chúa,” thấy đó, sanh ra không phải một nhánh,
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nhưng Dòng dõi nguyên thủy, vì Ngài là Lời mà Áp-ra-ham và
Ma-ri đó đã tin.
77 Vậy thì, Ma-ri không phải là Hạt Giống đó, bà chỉ là vỏ trấu
mangHạt Giống đó. Hai người còn lại là vậtmangmầm sống, chỉ
là hạt giống tự nhiên. Ma-ri không phải là Hạt giống, chính bà;
nhưng giống như đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời, đãmang lạimột
hình ảnh thật hơn về Lời, bởi vì Ngài là Lời. Nhưng giống như
vỏ trấu, hạt…của lúa mì, hạt lúa mì, vỏ trấu giữ lúa mì bên trong
và che chở nó cho đến khi nó có khả năng hay trưởng thành để
tiếp tục con đường riêng của nó. Hiểu không? Thế thì, đó là lúc
Chính Hạt Giống bỏ nó lại. Giống như, Hạt giống trong tử cung
của bà, bà không phải là Hạt Giống. Bà không sanh Hạt Giống.
Đức Chúa Trời là Hạt Giống.
78 Vậy thì huyết, nhiều người nghĩ rằng đó là nhờ huyết người
Do-thái mà chúng ta được cứu. Và một số người trong họ đã nói,
“Ồ, chúng ta có quyền qua dânNgoại, bởi vì Ra-háp làmột kỵ nữ,
và—và Ru-tơ là người Mô-áp, và vân vân, họ là dân Ngoại.” Anh
em đừng tuyên bố về điều đó chút nào, không phải. Ngài không
phải là người Do-thái cũng không phải là dânNgoại.
79 Ngài là Đức Chúa Trời, Logos, Lời đi ra từ Đức Chúa Trời. Khi
Ngài bắt đầu ấp ủ trái đất, và Nó sanh ra các sinh vật dưới biển.
Khi Thần của Đức Chúa Trời, Logos, Lời, mà Đức Chúa Trời đã
phán, “Hãy có,” và ở đó đi ra Logos, mà là Lời. Và Lời bắt đầu…vì
hết thảy điều nầy đều ở trong Logos; toàn bộ Lời của Đức Chúa
Trời, toàn bộ Kinh Thánh, trong mọi thời đại. Và khi Logos bắt
đầu hà hơi trên trái đất, rồi đến đời sống biển; và gây dựng, đời
sống loài chim, rồi đến đời sống động vật. Và cuối cùng đến điều
gì đó trong sự đại diện, hay giống như sự việc đang trù liệu điều
đó, ấp ủ trên nó, Đức Chúa Trời, một người trong chính hình
tượng của Đức Chúa Trời.
80 Con người đó đã sa ngã, giống như hạt giống phải rơi xuống.
Và rồi Đức Chúa Trời bắt đầu ấp ủ trên đó, sau sự sa ngã. Ngài
đã nuôi dưỡng một—một Hê-nóc, Ngài đã nuôi dưỡng một Ê-li,
Ngài đã nuôi dưỡng một Môi-se, Ngài đã nuôi dưỡng tiên tri nầy
đến tiên tri khác, cố gắng phục hồi lại hình ảnh đó. Và, cuối cùng,
trên trái đất xuất hiện một hình ảnh chân thực của Chính Đức
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Chúa Trời lần nữa, là Đức Chúa Trời, Logos đã trở nên xác thịt
và ở giữa chúng ta.

81 Bây giờ cùng một Logos đó có một phần, Ngài đã có một Cô
Dâu, và cũng Logos ấy, Lời nầy không thể bị xáo trộn, đang ấp
ủ trên các giáo hội ngày nay, cố gắng mang lại Lời với sự biểu
lộ đầy đủ của Nó. Mà, các—các nhà nhà tiên tri là những người
mang đến với Hạt Giống đó, và những giáo phái giáo hội đã là vật
mang đến với Hạt Giống lúc nầy. Bây giờ để ý, nhanh lên, nhưng
giống như vỏ trấu ôm chặt, giữ lấy Hạt Giống bên trong lúc nầy,
rồi nó lìa khỏi vỏ.

82 Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Ngài đã là. Cha Ngài Chính là
Logos vĩ đại. Ngài không thể tuôn đổ Lời hết trongMôi-se, vì ông
là một tiên tri.

83 Và Lời của Chúa luôn luôn, không bao giờ sai, đến với vị tiên
tri. Không có nơi nào, không lần nào, trong Kinh Thánh, hay kể
từ Kinh Thánh, mà sự thông giải chính xác về Lời đến với một
nhà thần học. Đó không phải ở trong lời Kinh Thánh. Người Pha-
ri-si không bao giờ, người Sa-đu-sê không bao giờ, và không bao
giờ Đức Chúa Trời đã dấy lên một tiên tri ra từ họ, và không bao
giờ Ngài làmđiều đó trong những ngày sau rốt nầy.

84 Ngay khi họ dấy nó lên, hết thảy họ đến với nhau và làm
thành một tổ chức ra từ đó, nó chết tại đấy. Nhưng chính là vì
một mục đích mà Ngài đã làm điều nầy. Chúng ta sẽ cố gắng giải
thích lại điều đó, Đức Chúa Trời đang giúp đỡ chúng ta. Để ý, thấy
ở đây nó kết thúc như thế nào, giáo hội, hạt giống lúc nầy, đi đến
chỗ trông giống như Chính Hạt Giống.

85 Bây giờ anh em để ý, khi hạt giống đi vào lòng đất, nó là hạt
giống nguyên thủy. Khi xuất hiện, nó sanh ra sự sống. Nhưng sự
sống gì ra từ hạt giống lúa mì? Nó không sanh ra cuống lúa mì
giống như vậy ngay lúc đó, hay hạt lúa mì giống như vậy. Đó là
sự sống của lúa mì, nhưng đó là giai đoạn vật mang. Và đó là sự
cải chánh đầu tiên, khi Luther xuất hiện từ trong bóng tối hỗn
loạn. Nó phải chết.

86 Rất nhiều lần, nhiều người thông cảm. Ồ, và tôi đã đọc một
quyển sách cách đây không lâu, Đức Chúa Trời Im Lặng, đưa
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ra bởi một số triết gia hiện đại nầy những người cố gắng làm
anh em quay bỏ Đức Chúa Trời. Nếu anh em không biết Lời của
Đức Chúa Trời và kế hoạch của Đức Chúa Trời, anh em có thể dễ
dàng bị sốc. Nhưng khi anh em thấy kế hoạch của Ngài, chương
trình của Ngài, lúc ấy bởi đức tin anh em biết đó là Đức Chúa
Trời; và Đức Chúa Trời đang nhận diện chính Ngài, đang làm
những gì Ngài đã làm trong—trong những thời đại khác, bước
đi, chứng minh.
87 Đó là lý do khiến Môi-se không thể bị lay chuyển. Ông đã nói
chuyện mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán
bảo ông, “Ta là Đấng đã ở cùng Áp-ra-ham xưa kia. Ta là Đấng đã
làm lời hứa nầy. Ta sẽ ở cùng ngươi.” Thế thì anh em định ngăn
cản người đó như thế nào?
88 Như tiên tri xưa đã từng nói, “Khi sư tử gầm thét, thì ai mà
chẳng sợ? Và khi Đức Chúa Trời đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói
tiên tri?” Khi chúng ta thấy những sự việc mà Đức Chúa Trời đã
hứa vào thời đại nầy, thấy nó tỏ ra, làm sao anh em có thể im lặng
khi anh em thấy rằng đó là đường lối của Ngài? Những gì Ngài
đã phán, nó ắt xảy ra. Thấy tất cả những điềumầu nhiệm, nhưng
đó hoàn toàn đúng cáchĐức Chúa Trời đã phán sẽ xảy ra.
89 Bây giờ hãy chú ý, “nàng,” người mang. Bây giờ, A-ga sanh
ra như một cuống, và rồi đến phấn hoa, và rồi đến vỏ trấu, và
đến Hạt Giống. Bây giờ, hãy theo dõi những người mang nầy, tôi
muốn anh em theo dõi, trước tiên.
90 Bây giờ, thân cây trông không giống như Hạt giống chút
nào, nhưng Sự sống mà ở trong Hạt giống thì ở trong thân đó.
Đó là Luther. Bây giờ, cái cuống nhỏ có nhiều phiến lá; nó đi
ra từ Luther, vào trong Zwingli, rồi xuống đến Calvin và nhiều
người khác.
91 Bây giờ để ý, sau đó, nó đã thay đổi vị trí của nó. Hãy theo
dõi thiên nhiên lúc nầy đang hình thành Lời Đức Chúa Trời, như
mặt trời; sự chết, chôn, và sự sống lại. Rồi đến phấn hoa, đó là
Wesley. Và có rất nhiều hạt phấn nhỏ bám trên đó, mà thực sự
trông giống như Hạt giống nhiều hơn là những gì chiếc lá đó
đã làm, trên lúa mì hoặc ngô. Nhìn giống hơn rất nhiều; bởi vì,
Wesley với Lời thứ hai, Lời thứ hai của Đức Chúa Trời, đưa Hội
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thánh của Ngài đi lên, đi qua sự nên thánh. Đó là sứ điệp của
ông. Được rồi.
92 Sau đó, sau một thời gian, nó rơi ra và đi vào thân cây, và
sanh ra một tai bắp. Nhưng trước khi tai bắp này bắt đầu, có
một sự sàng sảy, bóc vỏ, sự bao phủ, vỏ trấu. Và bất kỳ người
trồng lúa mì, người trồng bắp nào, nếu anh em đào lên ở đó và
nhặt ra một tai bắp hay tai lúa mì đó, anh em sẽ nghĩ rằng vật
nhỏ—vật nhỏ bé đó là hạt của lúa mì. Nhưng, bây giờ, đó là giai
đoạn Ngũ Tuần. Bây giờ anh em không thể, anh em, bất cứ nhà
thần học nào hay…
93 Đúng hơn là, bất cứ sử gia nào, cũng đều biết đó là các giai
đoạn, cách chúng đến. Hãy lấy—Sách Khải huyền, lấy các thời
đại hội thánh, và xem thử điều đó có đúng với cách chúng được
bày tỏ không.
94 Bây giờ, từ Wesley xuất hiện Hành hương Thánh khiết, Na-
xi-rê, và tất cả những giáo hội thánh khiết nhỏ bé, gần với Lời
hơn rất nhiều so với cuộc cải cách của Luther đã có. Nhưng, anh
em thấy, khi Luther lập thành tổ chức, đó thật sự bắt đầu những
phiến lá. Và khi điều nầy xảy đến, thì Thánh Linh lìa bỏ giáo hội
Luther, hết thảy nhưng chỉ giáo phái, và những tín đồ đích thực
đi vào sự nên thánh.
95 Và sau đó khi sự nên thánh di chuyển qua, Hành Hương
Thánh, và vân vân, và tất cả các tổ chức thánh khiết, Na-xi-ren,
và vân vân, Nó di chuyển từ đó, đi vào ngay thời đại Ngũ Tuần
nầy. Và bây giờ hãy nhìn vào hạt lúa mì nhỏ bé đó, nó trông
giống lúa mì ban đầu hơn một triệu lần, mà đã đi vào lòng đất,
hơn những gì thân cây đã làm hoặc những gì phấn hoa đã làm.
Nhưng nếu anh em ngồi xuống, đặt nó dưới một cái kính, và mở
những vỏ trấu nhỏ kia ra, chúng cũng chỉ là những vật mang.
Hạt giống chưa bắt đầu. Nó có một mầm nhỏ bé ngay phía sau,
với cái kính có công suất lớn, các bạn có thể thấy cái đầu nhỏ bé
đó, giống như một đỉnh kim, ở đó sanh ra hạt giống. Và vỏ trấu
nầy ở đây trông hoàn toàn giống như thật, nhưng nó không phải
là thứ thật. Nó chỉ là nơi chứa hạt.
96 Giống như tử cung củaMa-ri. Ma-ri không phải là Hạt Giống,
trong sự đại diện ở đây của cuống. Bà chỉ là người mang Nó,
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giống như phần còn lại của nó. Nhưng được gọi và được chọn
trước tiên, bởi Chính Đức Chúa Trời, cho mục đích nầy, nó trông
giống như anh em Công giáo nghĩ nhiều hơn, rằng bà là mẹ của
Chúa. Không, bà không phải làmẹ của Chúa, bà cũng không phải
là Hạt giống của Chúa.

97 Người đàn bà sanh ra trứng. Đức Chúa Trời sanh ra sự—sự
sống. Chất hemoglobin,máu, thì ở trong nam giới.

98 Gà mái có thể ấp trứng hoặc chim có thể ấp trứng, vào mùa
xuân xây tổ, nhưng, nếu con chim mái đó đã không ở với chim
trống, nó sẽ khôngnở. Nó chết. Nó sẽ thối rữangay trong tổ.

99 Như tôi thường nói, đó là nan đề của các Giáo hội ngày nay,
họ đang thối nát ngay trong tổ, được gọi là Giám Lý, Báp-tít, Ngũ
Tuần, và vân vân. Nếu họ không tiếp xúc với Lời, chính Nó, thì
họ bị thối rữa ngay trong tổ, ngay trong tổ chức của họ.

100 Bây giờ, một số người nói, tín đồ Tin Lành nhiều hay ít đều
tin rằng đó là Ma-ri đã sanh ra trứng. Nếu là thế, hãy xem điều
anh em làm cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm. Trứng không thể
được sanh ramàkhông có khảnăng cảm thụqua xúc giác.

101 Vì thế, anh em thấy, Đức Chúa Trời đã làm cả trứng và mầm
sự sống, Ngài đã tạo nên cả hai trong tử cung củaMa-ri. VàNgười
đó không là gì khác ngoài Chính Đức Chúa Trời đã trở nên xác
thịt ở giữa chúng ta, Em-ma-nu-ên, không chỉ là một người tốt,
một tiên tri; Ngài là Người tốt và Tiên Tri; không phải là giáo sư,
một nhà thần học. Ồ, Ngài có thể—Ngài có thể là tất cả điều đó;
Ngài là Mọi sự trong Mọi sự. Nhưng trên hết, Ngài là Chính Đức
Chúa Trời. Kinh Thánh nói, “Chúng ta được cứu bởi Huyết của
Đức Chúa Trời.” Chính Đức Chúa Trời, không phải là một ngôi
thứ ba hay ngôi thứ hai. Con Người, Chính Đức Chúa Trời, Đức
Giê-hô-va vĩ đại, đã phủ bóng Ma-ri; và Đấng Tạo Hóa, và đã tạo
dựng cả tế bàomáu, sự sống, và cũng tạo dựng trứng.

102 Nếu anh em có thể kiếm một người Do-thái để biết điều đó,
anh em…người ấy biết Đấng Mê-si là Ai. Khi John Rhyn đó đã
được chữa lành ở đó tại Cảng Benton, đã bị mù trong bốn mươi
năm. Vị giáo sĩ đó hỏi tôi, ông ấy nói, tôi đã có một cuộc phỏng
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vấn với ông ấy, ông ấy nói, “Anh không thể cắt Đức Chúa Trời làm
bamảnh và choNgài thànhmột người Do-thái.”

103 Tôi nói, “Một số người nghĩ vậy. Nhưng chúng tôi không cắt
Đức Chúa Trời làm ba mảnh.” Tôi nói, “Ông tin các đấng tiên
tri chứ?”

“Chắc chắn, tôi tin các nhà tiên tri,” ông ấy nói.

104 Tôi hỏi, “Ê-sai đã nói về ai, Ê-sai 9:6, ‘một Con Trẻ sanh cho
chúng ta’?”

Ông ấy nói, “Ồ, đó là ĐấngMê-si.”

105 Tôi nói, “ĐấngMê-si sẽ cómối quanhệ gì với Đức Chúa Trời?”
Điều đó đã làm nó. Tôi đã nói bây giờ…

Ông đáp, “Ngài sẽ là Đức Chúa Trời.”

106 Tôi nói, “Hoàn toàn đúng. ‘Danh Ngài sẽ được xưng là Đấng
Mưu Luận, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha
Đời đời.’”

107 Đó là chỗmột ngôi đã bỏ qua nó, đó là chỗ ba ngôi đã bỏ qua,
cả hai bên đường. Nhưng sự trung dung thì đúng ở giữa. NếuĐức
Chúa Trời có thể là Cha của Chính Ngài, nếu Chúa Jêsus là Cha
của Chính Ngài, Ngài không thể là thế được. Và nếu Ngài có Cha
khác ngoài Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh nói “Đức Thánh Linh”
là Cha Ngài, và nếu đó là hai linh khác nhau, thì Ngài là một
đứa con hoang. Đúng thế. Ai là Cha Ngài, Đức Chúa Trời hay Đức
Thánh Linh? Anh em nói một và thấy anh em đang trở nên bối
rối thế nào. Đức Chúa Trời là ChaNgài. Đúng thế không?

108 Ma-thi-ơ 1:18, Ngài đã nói.

Vả sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra
như vầy: Khi…Ma-ri mẹNgài đã hứa gả cho Giô-sép, song
chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịumột thai bởi Đức
Thánh Linh.

109 Vậy thì Ai là Cha củaNgài? Đấy, hiểu ý tôi là gì? Để ý.

…Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa…chẳng
muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm, theo
cách này.
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Kìa, trong lúc người đang ngẫm nghĩ về những việc
này,…thì thiên sứ của Chúa hiện đến với người trong giấc
chiêm bao, mà phán rằng, Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít,
ngươi chớ ngại lấy cho ngươi…lấy Ma-ri làm vợ: vì con
mà người chịu thai đó là bởi…[Hội chúng nói, “…Đức
Thánh Linh.”—Bt.]

110 Tôi nghĩ họ nói, “Đức Chúa Cha là Cha của Ngài”? Ồ, hỡi các
nhà thần học, sự hiểu biết của quý vị ở đâu?

Để ý, “Sẽ có Sự Sáng khoảng chiều tối!”

111 Dòng dõi thật đến từMa-ri, nhưng đó không phải là Dòng dõi
của bà. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, mà bà đã nói, “Nầy tôi
đây là tôi tớ Chúa.” Những ngườimang sự sống là phụ nữ. Và vậy
thì, Ma-ri, Hạt Giống gần gũi hơn rất nhiều.

112 A-ga phải nhận nó trong cách méo mó. Sa-ra, nghi ngờ sự
việc, mang tớimột dòng dõi xác thịt, đòi hỏi tình dục. NhưngMa-
ri, không có chút tìnhdụcnào, tin Lời, và Lời đã trởnênxác thịt.

113 Nhưng để ý, Ma-ri rất gần gũi, bà giữ Dòng dõi trong tử cung,
và trông giống như nó sẽ là Dòng dõi của bà. Và những người
Ngũ Tuần cũng vậy. Tôi sẽ trở về nhà. Nhưng hãy nhớ, Chúa Jêsus
đã phán, trong Ma-thi-ơ chương 24, câu 24, “Trong những ngày
cuối cùng, hai linh…” Không phải trong những ngày đầu, bây
giờ. “Trong những thời sau, hai linh sẽ rất gần gũi nhau đến nỗi
nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được
chọn.” Linh Ngũ Tuần, hoàn toàn chính xác giống như thật, rất
hoàn hảo đến nỗi nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính
những người được chọn.

114 Vậy thì, đó không phải là lời của tôi. Đó là những gì Ngài đã
phán. Bây giờ, sau một thời gian ngắn, có lẽ anh em sẽ có được
sự hiểu biết về những gì tôi đang cố gắng nói. Vậy thì Hạt Giống
đó chắc chắn trông giống nhiều hơn…

115 Vỏ trấu đó trông giốngHạt Giống nhiều hơn, cho đến nỗi hơn
cả phấn hoa, và hơn cả những gì cuống hoa đã làm, nhưng chúng
chỉ là vật mang Hạt Giống. Đấy, Luther đã lập tổ chức, cuống đã
chết; Wesley đã tổ chức, phấn hoa chết; Ngũ Tuần tổ chức, sự
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sống chết. Và bây giờ đến Hạt Giống. Anh em không thể đi xa
hơn Hạt Giống.

116 Để ý, qua suốt các năm, khi phong trào lớn dấy lên, ngay
sau đó nó nhanh chóng trở thành một tổ chức. Những cuộc
phục hưng chỉ kéo dài khoảng ba năm, rồi họ tổ chức nó, thành
lập một tổ chức. Rồi phải có nhiều tổ chức ra từ đó; giống như
Luther, là những phiến lá; và ra nhiều phấn hoa, nhưWesley; và
những chiếc lá Ngũ Tuần đi ra, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, bốn
ngôi, năm ngôi. Ồ, chao ôi! Hiểu không?

117 Nhưng để ý, haimươi năm củaĐức Chúa Jêsus Christ đã biểu
lộ! Không phảimột tổ chức nào đã dấy lên, không phảimột người
nào sẽ dấy lên; nó sẽ chết giống như mọi phong trào mưa cuối
mùa, và mọi việc khác. Đây là thời kỳ cuối cùng, Hạt Giống, và
nó sẽ không kế tự với vỏ trấu, không còn Ích-ma-ên được kế tự
với Y-sác nữa.

118 Bây giờ thấy ở đây nó thật gần gũi như thế nào, gần đủ để
lừa dối. Luther, cuống; Wesley, cụm hoa; và Ma-ri, vỏ trấu, hay
tử cung, hoặc Ngũ Tuần. Làm thế nào tôi có thể đi ngay ở đây
vào vỏ trấu đó, và tỏ cho anh chị em biết. Trải qua các thời đại,
nó không bao giờ đến rất gần cho tới như ngay bây giờ. Mọi sự
là giáo hội, giáo hội, đấy, “nó.”

119 Và để ý, chính là “nó,” từ ban đầu, đã nghi ngờ lời hứa nguyên
thủy. Không phải là Đức Chúa Trời lấy Lời Ngài trở lại. Đức Chúa
Trời không lấy Lời Ngài lại ngày hôm nay; Ngài đang xác nhận
Lời nguyên thủy của Ngài! Nhưng Sa-ra đã nói, “Có lẽ, không
chắc lắm; chúng ta đang đợi.”

120 Đó là nan đề với dân sự ngày nay, anh chị em đang cố trèo
vào điều gì đó mà anh chị em không biết mình đang bám vào
điều gì. Làm sao anh chị em sẽ làm điều đó trừ phi anh em biết
mình đang làm gì? Anh chị em đang bước đi mù quáng không?
Cố leo vào điều gì mà mình không biết mình đang làm gì, anh
chị em sẽ té ngã. “Nếu kẻ mù dẫn kẻ mù, cả hai cùng rớt xuống
hố,” Chúa Jêsus đã đưa ra trích dẫn đó.

121 Nhưng bây giờ chúng ta đang đứng ở thời Hạt Giống. Vậy
thì Hạt Giống sẽ nắm giữ, (điều gì?) ủng hộ, hợp tác với Hạt



HẠT GIỐNG SẼ KHÔNG KẾ TỰ CÙNG VỎ TRẤU 25

Giống đang nắm giữ Nó. Nó được đặt để ở đó vì mục đích ấy,
để nắm giữ nó.

122 Bởi vì, như mặt trời đến vào mùa xuân, trên lúa mì, theo dõi
thiên nhiên qua sự xoay vần thời gian, qua sự xoay vần mùa,
mọi vật xoay vần thật hoàn toàn chính xác, với Đức Chúa Trời.
Bây giờ khimặt trời ấm áp bắt đầu chiếu trên hạt giống, nó vỡ ra.
Nhưng thế gian phải ở trong vị trí nào đó để làm cho Hạt Giống
thoát ra khỏi cát bụi. Nó phải đến theo cách nầy, và đi vào vị
trí nào đó để làm cho hạt giống lộ ra. Nó phải đến cách đó, để nó
thức dậy ra khỏi…vào thời kỳ đen tối.

123 Một số người…nhà phê bình này mà tôi đã nói viết quyển
sách, Một Đức Chúa Trời Im Lặng, ông nói, “Xuyên suốt mọi
thời đại đen tối, những người tử vì đạo đáng thương đã chết,
họ ngã xuống, những Cơ-đốc nhân ấy, còn Đức Chúa Trời ngồi
trên Thiên đàng thậm chí như Ngài không liên quan đến.” Ồ,
con người bị mù thuộc linh, bị mù, không hiểu biết gì hết đáng
thương, ước gì mắt ông ta chỉ được mở ra! Anh em không biết
hạt giống phải nằm trong bụi đất, chết và thối rữa, trước khi nó
được sanh lại chăng?

124 Và hội thánh của ngũ tuần đã chết, qua giáo hội Công giáo
ban đầu. Nó chỉ đi vào hình thức cuống hoa, nhưng anh em thấy
nó đang hình thành thật gần gũi như thế nào, quamỗi giai đoạn,
quaLuther,Wesley, NgũTuầnkhông?Anh chị emhiểu không?

125 Vậy thì Nó phải đi ngay trở lại với chức vụ ban đầu mà Ngài
đã ở trên đất nầy, bởi vì đó là Cô Dâu. Họ là một. Vậy thì Ngài đã
hứa, trong những Ngày sau rốt, những điều nầy sẽ xảy ra như
thế nào. Và chúng ta thấy chúng đang xảy ra, giống như mọi lời
hứa, Ma-la-chi 4, Thánh Lu-ca 17:30. Ồ, biết bao nhiêu câu Kinh
Thánh nữa, nó có thể không bao giờ hết!

126 Và, ồ, tôi sẽ phải ngừng lại, vì đã trễ rồi. Vâng. Được rồi, anh—
anh emnói với họ, xem thử họ có thể hiểu được…Anh emhỏi họ,
đấy, và rồi anh em đến nói cho tôi biết. Bây giờ, chờmột chút. Tôi
muốn hiểu điều nầy, rất nhiều, đấy. Tôi—tôi muốn anh em hiểu
điềunày, thật nhiều. Nhìn xem, Chúa Jêsus…Đểý, đấy, CôDâu.
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127 Tuy nhiên, chúng ta thấy, trong thời đại nầy, mà chúng ta
đang sống, đấy, mà tử cung đó, tổ chức Ngũ Tuần, trông thật
giống hệt như thật. Nhưng anh em nhận thấy rằng, Khải Huyền
17, nó gọi là giáo hội Công giáo La-mã, tổ chức đầu tiên,một “dâm
phụ”? Bao nhiêu người biết điều đó đúng? Bao nhiêu người biết
nó là mẹ những gái điếm? Người đàn bà vô đạo đức là gì? Vậy
thì, Ngài đã nói người đàn bà nầy là “giáo hội.” Dâmphụ là gì? Là
một người đàn bà mà không trung thực với lời thề nguyền của
mình. Gái điếm là gì? Cùngmột thứ, cùngmột chữ.
128 Vậy thì, nó đã sanh ra. Loại sanh ra gì? Không phải với Lời,
nhưng với sự sanh ra tổ chức. Đây là Giám Lý, Báp-tít, và Ngũ
Tuần, và họ hết thảy đều có thói quen của mẹ họ. Bất cứ người
đàn bà xấu nết nào ở California đều có thể sanh ra một cô gái
đồng trinh; và đó là lý do sứ điệp đầu tiên xuất hiện, nhưng khi
Lẽ thật được giới thiệu với thời đại Luther, về sự nên thánh, ông
không thể nhận lấy nó. Khi phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh
được thừa nhận, được trình bày với những tín đồ Giám Lý, họ
không thể chấp nhận nó. Và bây giờ khi thì giờ Hạt Giống đã sản
sanh ramột ngũ tuần, nó không thể chấp nhận Điều đó. Nó được
lập thành tổ chức. Nhưng nó là vật chuyên chở của Hạt Giống,
thấy đấy.
129 [Một anh em nói tiếng lạ khác. Băng trống—Bt.] A-men. Vậy
thì cảm ơn Chúa về điều đó, Lời, sự đơn giản của Lời mà đã
được nói.
130 Đấy, nó thật đơn giản, thật giống như trong điều nầy, giống
như đang nhìn cây bắp lớn lên. Anh em không phải có sự thông
giải thầnhọc lớnnàođó về việc ấy. Chỉ theo dõi nó. Anh em…Ngài
ở ngay chung quanh anh em,mọi lúc. Đấy, sự…đó làmột…
131 Tôi phải ngừng lại. Tôi cảm thấy bị kéo nhẹ, và tôi đã nhờ anh
ấy làm điều đó. Chúng ta phải kết thúc. Bây giờ, thưa anh em, chỉ
một nhận xét nầy rồi tôi sẽ nghỉ.
132 Hãy xem, nào. Vỏ trấu, cuống, và vân vân, chỉ là vật mang
Lời. Chúng có một phần của Lời, đấy, cho đến khi chúng ngã
xuống; sự xưng công bình, sự nên thánh, sự khôi phục các ân
tứ trong—trong những người Ngũ Tuần. Nhưng bây giờ để ý.
Đúng như nó đã xảy ra với Ích-ma-ên, Y-sác, đấy, và rồi đến Chúa
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Jêsus; đấy, một thứ bị xuyên tạc, một thứ là nguyên thủy, và ở
đây ChínhHạt Giống đến. Hiểu không? Bây giờ, hội thánh đã đến
từ điều giống như vậy, trở lại ngay. Giống nhưmột bông hoa hay
bất cứ thứ gì khác, nó uống, kéo vào, và đi…

133 Điều đó không có nghĩa là người Luther bị hư mất. Tín đồ
Luther chối bỏ sự nên thánh, hẳn là, muốn nắm giữ tiếp tục điều
gì đó…Thấyđấy, Y-sơ-ra-ên ănma-namớimỗi đêm, đấy. Để ý.

134 Nhưng bây giờ vào kỳ sau rốt, hãy nhìn vào vỏ trấu nầy ở
đây, bây giờ để ý, trong lúa mì. Sự mầu nhiệm hoàn toàn của—
của Sự Sống được niêm phong bên trong vỏ trấu đó. Chúng ta
thấy nó trong Luther, đang xuất hiện. Chúng ta thấy nó trong
cụm hoa, đang lộ ra. Chúng ta thấy nó trong cuống hoa. Chúng
ta đi qua ở đây, và hiện giờ nó ở trong hình thức vỏ trấu, hầu
như giống ở thời đại ngũ tuần, nhưng sự mầu nhiệm thật được
ẩn giấu bên trong.

135 Bây giờ nên nhớ, theo Khải huyền, toàn bộ sự mầu nhiệm
của Sách được niêm phong với Bảy Ấn, mà những nhà cải chánh
đã không có cơ hội mang ra, bốn giai đoạn của sự cải chánh, bốn
giai đoạn của bốn Con Thú đã đi ra để gặp gỡ bốn thế lực của thế
gian. Con thú đầu tiên đi ra, là một…

136 Con thú đầu tiên đi ra là gì? Sư tử, đương đầu với thời đại La-
mã. Đó là Lời, nguyên thủy. Ngài là Sư Tử của chi phái Giu-đa.
Chính Đấng Christ đi đến đương đầu với thời đại đó. Con thú
kế tiếp đi ra để gặp là gì; con thú kế tiếp đi ra, để gặp người
cưỡi ngựa khác, nó là gì? Xem đấy, người cưỡi ngựa đầu tiên đó
thì mặc đồ trắng, đội mão triều thiên trên đầu, sau đó, vân vân,
nhưng cómột cái cung không cómũi tên.

137 Để ý con ngựa thứ hai đi ra, con Thú đi ra để gặp người đó
là bò đực. Bò đực là con thú làm của lễ dâng. Họ đã ngã xuống
trong sự tử vì đạo suốt thời kỳ đen tối.

138 Con Thú thứ ba đi đến gặp con ngựa kế tiếp, trước khi người
cỡi con ngựa sự chết, sự chết và âm phủ, con ngựa kế tiếp mà
đi…Con Thú tiếp theo đi gặp người cưỡi ngựa của thời đại đó,
là Con Thú có mặt người. Bao nhiêu người biết điều đó? Thời
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đại tri thức, những nhà cải chánh, Luther, Wesley, Calvin, Knox,
Finney, Moody. Hiểu không?
139 Nhưng rồi để ý, điều gì đi ra vào buổi tối? Một chim ưng, nói
tiên tri trở lại lần nữa. Sẽ có Ánh Sáng khoảng thời gian chim
ưng, anh em chắc chắn sẽ tìm thấy sự Vinh hiển, Ô Hội thánh
của Đức Chúa Trời hằng sống!
140 Tôi ước mong có thể đến đây và—và chỉ ngồi một buổi sáng,
và ở lại suốt ngày, tương giao với anh em xung quanh những
điều này. Hãy nghe, anh em nghĩ tôi không thích anh em à? Tôi
yêu mến anh em, hỡi những người anh em của tôi. Tôi—tôi—
tôi muốn đến mọi tổ chức và hợp tác-…và—và chỉ tin tưởng với
nhau. Nhưng, anh em thấy đấy, thật không thể được. Hầu như
khôngmột cánh cửa nàomở ra cho tôi.
141 Tôi lẻn vào một đất nước ngay lúc nầy, bởi vì sự tổ chức, bởi
vì họ sẽ không để cho chức vụ mà Chúa…Tôi đã viết cho họ một
lá thư, tôi nói, “Trongmười năm tôi đã cố đi vào. Còn anh em với
phép báp-têm điên dại củamình!”
142 Một trong những người của họ tin, “Anh phải chịu phép báp-
têm ba lần; một lần cho Cha, và một lần cho Con, và một lần cho
Thánh Linh; ngước mặt về phía trước.” Người khác nói, “Không,
anh phải chịu phép báp-têm ba lần về phía sau;một lần cho Con,
một lần choCha, vàmột lần choThánhLinh.” Và cảhai đều sai.
143 Một người nói, “Ngài, anh chịu phép báp-têm với sự chết của
Ngài, và Ngài đã hướng về phía trước khi Ngài chết. Chúng tôi
chịu phép báp-têm với sự chết của Ngài.” Người khác nói, “Ai
chôn một người nằm úp mặt xuống? Anh chôn người ấy, nằm
ngửa.” Vô lý như vậy, sự phân rẽ dân sự, nó tỏ cho thấy sự ghen
tị. Đó là từ Sa-tan. Điều đó khôngphải thuộc vềĐứcChúaTrời.
144 Ởgiữahai phía, Đức ChúaTrời khôngởphía nào, nhưngNgài
đang gọi từ hai phía, “Hãy ra khỏi họ, và ngươi hãy phân rẽ khỏi
họ,” Đức Chúa Trời phán, “và Ta sẽ tiếp nhận ngươi vào trong
chính Ta.” Xin Chúa ban phước cho anh chị em. 
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