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 Lạy Cha Vinh hiển Vô cùng, tối nay chúng con rất vui mừng
biết rằng chúng con có Sự Sống bất diệt trong chúng con.

Sự Sống của Đức Chúa Trời chúng con đã chia tách ra bởi lưỡi
bằng lửa và đậu trên mỗi người trong họ, và hết thảy họ được
đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói các thứ tiếng khác như
Thánh Linh ban cho họ nói. Cha Ôi, chúng con cảm ơn Cha biết
bao vì Ngài đã chia chính Ngài ra giữa Hội thánh. Không lạ gì
Chúa chúng con đã phán, “Ngày đó các ngươi sẽ biết Ta ở trong
Cha, và Cha ở trong Ta, Ta ở trong các ngươi, và các ngươi ở trong
Ta.” Thật Đức Chúa Trời của Thiên đàng ngự giữa dân sự Ngài!
“Còn ít lâu thế gian sẽ không thấy Ta nữa, tuy nhiên các ngươi sẽ
thấy Ta, vì Ta sẽ ở với các ngươi, ở ngay trong các ngươi cho đến
tận thế.” Qua mọi thời đại hội thánh Ngài đã ở đây, hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, và chúng con
biết Cha bởi những công việc mà Cha làm. “Những kẻ tin sẽ có
những dấu lạ nầy.”

2 Lạy Chúa, thấy—thấy được đỉnh cao của mọi thời đại, thời
gian sắp kết thúc và đi vào cõi Đời đời. Đức Chúa Trời là Cha ôi,
chúng con rất vui mừng biết rằng chúng con đang sống trong
số người còn sót lại đó ngày nay; nhìn vào cuộc đời của mình
và thấy loại mục tiêu chúng con có, những động cơ chúng con
có, và thấy Đức Thánh Linh đã tiếp quản. Đức Chúa Trời ôi, xin
cho mọi người ở trong sự Hiện hiện Thiêng liêng tối nay nhận
biết chúng con đang sống trong những thời đại hội thánh nầy và
chạy nhanh đến với Chúa Jêsus, vì có lời được chép rất rõ ràng,
rằng, “Danh của Chúa vốn là một ngọn tháp kiên cố, người công
bình chạy vào Đó và được an toàn.”

3 Đức Chúa Trời Ôi, xin đến tối nay và xức dầu cho chúng con,
Chúa ôi. Đem những kẻ đang đi lang thang đến, Ôi Chúa, mà rất
bối rối; xin nhìn những con chiên tội nghiệp nầy, Chúa ôi, họ
không biết tin vào điều gì; có người chăn chiên kêu gọi từ mọi
nơi. Chúng con cầu xin, Cha ôi, rằng họ sẽ nghe tiếng của Đấng
Chăn Chiên lớn đó của bầy, là Đức Chúa Jêsus, Thánh Linh lớn
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của Ngài phán tối nay, phán rằng, “Hỡi con của Ta, hãy đến cùng
Ta và Ta sẽ cho con ngày Sa-bát, sự Yên nghỉ mà niêm phong con
với nơi đếnĐời đời của con.” Không bị dập dồi trên đất khi chúng
con thấy thời gian sắp hết bây giờ. Xin nhậm lời, Cha ôi. Xin nói
qua người nói, và lắng nghe qua lỗ tai những ai nghe, vì hết thảy
chúng con đang lắng nghe. Chúng con cầu xin nhơn Danh Đức
Chúa Jêsus. A-men. Xinmời ngồi.
4 Bây giờ, tối nay chúng ta học về thời đại hội thánh thứ hai.
Tôi thấy nhiều người đang ghi chú và các thứ, và đó là lý do tôi
muốn làm điều nầy rõ ràngmỗi lần.
5 Bây giờ, thời đại hội thánh thứ hai được gọi là thời đại hội
thánh Si-miệc-nơ. Và nó đã xảy ra, Thời đại Si-miệc-nơ, đã bắt
nguồn cùng lúc Thời đại Ê-phê-sô chấm dứt. Thời đại Ê-phê-sô
nầy bắt đầu từ năm 55 SC đến 170 SC. Thời đại Si-miệc-nơ đi vào
từ năm 170 và đi đến năm 312. Hội thánh nầy là hội thánh bị
bách hại; hội thánh mà mang vương miện của những người tử
vì đạo, là hội thánh thời hoạn nạn. Và lời hứa của Đức Chúa Trời
cho nó, cho Hội thánh được Chọn trong nó, là được ban chomão
triều thiên của Sự sống.
6 Mỗi Hội thánh có một ngôi sao được giữ trong tay Đức Chúa
Trời, đại diện bằng “sứ giả” đối với thời đại hội thánh đó. Người
tốt nhất mà tôi có thể nghĩ là sứ giả ở thời đại hội thánh Ê-phê-sô
(vì Kinh Thánh không nói người đó là ai) là Phao-lô; bởi vì ông
đã thành lập hội thánh Ê-phê-sô và làm mục sư của thời đại hội
thánh đó; mà đãmang Sự Sáng đến cho Hội thánh, mà Thánh đồ
Giăng đã đưa ra từ đó. Và sau đó Polycarp, và cho đến…Polycarp,
thì đúng hơn, tiếp đến.
7 Bây giờ, Thời đại Si-miệc-nơ, tôi tin với tất cả…rằng tôi đã có
thể tìm thấy, là Irenaeus. Và bây giờ tôi muốn đưa ra cho các bạn
lý do tại sao tôi chọn Irenaeus thay vì Polycarp. Giờ đây, hầu như
hết thảy giáo sĩ đềumuốn nghĩ (và các giáo sư Kinh Thánh) rằng
thiên sứ đó là Polycarp. Polycarp là môn đồ của Thánh Giăng,
điều đó là thật. Và Polycarp đã được đóng ấn…ông—ông là người
tử vì đạo, người ta đã đâm ngay vào tim và giết ông. Vậy thì,
nhưng ông là con người vĩ đại, một người đáng chú ý, một người
tin kính, hiền lành. Không nghi ngờ gì ông là một trong những
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Cơ-đốc-nhân vĩ đại nhất mà chúng ta từng có. Và không có gì để
anh em có thể nói chống lại đời sống của ông.
8 Lý do tôi đã chọn Irenaeus: bởi vì tôi tin rằng Irenaeus gần
gũi với Kinh Thánh nhiều hơn Polycarp. Bởi vì Polycarp dựa vào
loại ý tưởng hướng về La-mã về việc thiết lậpmột tổ chức. Còn—
còn Irenaeus cương quyết chống lại điều đó, ông tuyệt đối lên án
nó. Và rồi, như tất cả chúng ta đều biết, vấn đề quan trọng đang
đến từGiáo hội nghị Nicene;một trong những vấn đề quan trọng
là Đức Chúa Trời là ba hay Đức Chúa Trời là một. Và Irenaeus
đứng về phía rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, vậy thì,
chỉ Một.
9 Tôi có thể đọc từ quyển Các Giáo Phụ Tiền Hội nghị Nicene,
quyển một, trang 412, chỉ một trích đoạn ngắn; nếu anh em
muốn ghi điều đó, quyển một của Các Giáo Phụ Tiền Hội nghị
Nicene. Và ở trang mười hai, và nó là…Nếu anh em muốn có
quyển đó, nó ở phần cuối của quyển ba. Anh em có thể đọc toàn
bộ sự việc; có nhiều chương viết về điều đó, hay nhiều câu. Bây
giờ tôi bắt đầu đọc ngay ở phần cuối—ngay ở hai mươi, ba mươi
câu cuối cùng của nó. Tôi sẽ không đọc hết, nhưng chỉ đọc một
phần của nó:

“Tất cả các cách diễn đạt khác cũng giống như vậy…mang
ra danh hiệu của một và cùng một Bản Thể;” (Thấy đó, ông ta
đang cố gắng nói những gì họ gọi Ngài là ‘Cha, Con, và Đức
ThánhLinh,’ và ông nói, “Đó là những tước hiệu đó, không phải là
những cái tên, các tước hiệu của Một Đấng.” Điều đó hoàn toàn
chính xác những gì chúng ta dạy ngày hôm nay.) “như, chẳng
hạn như” (và sau đó trong ngoặc đơn) “(trong tiếng Anh), Chúa
Quyền Năng, Chúa là Cha của tất cả, Đức Chúa Trời Toàn Năng,
Đấng Chí Cao, Đấng Tạo Hóa, Đấng Tạo Dựng, và tương tự như
thế. Đây không phải là các tên và các danh hiệu kế tục của những
bản thể khác nhau, nhưng của một và cùng như vậy,” (A-men!)
“bởi tên của một Đức Chúa Trời, Cha, là…Ngài—Ngài là tất cả
những điều này…ban cho tất cả những danh hiệu nầy…sự tồn
tại, nguồn gốc của tất cả sự tồn tại.”
10 Irenaeus nói rằng “Tất cả những danh hiệu này đều quy về
mộtDanh, chỉ vềmộtĐức Chúa Trời, và chúng chỉ là những danh
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hiệu của Ngài.” Ngài là Hoa Hồng Sa-rôn. Đó là thuộc tính của
Ngài. Đó là danh hiệu. Ngài là SaoMai. Ngài là An-pha. Ngài là Ô-
mê-ga. Đó là những danh hiệu của Ngài. Ngài là Cha. Ngài là Con.
Ngài là Thánh Linh. Nhưng cómộtĐức Chúa Trời. Một Đức Chúa
Trời, và Danh Ngài là Một. Và đó là một lý do tôi nghĩ Irenaeus
đúng trong sự—trong sự miêu tả đặc trưng của ông ở đây, hay
sự thông giải của Kinh Thánh.
11 Một điều khác tôimuốn đọc cho các bạn, được tìm thấy trong
cuốn sách: Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào? Và đây là bởi một sử
gia. Và, Nó Đã Xảy Ra Như Thế Nào? của R. C. Hazeltine, lịch sử
những hội thánh đầu tiên. Và ở đây trong trang 180: “Những Ân
Tứ Thuộc Linh Trong Thời Irenaeus, năm 177 đến 202 SC.” Bây
giờ, lý do tôi đang trích dẫn điều nầy, nó đang được ghi âm, anh
embiết đấy, và—vànó sẽ được lấy ra trên các quyển sách:

“Chính trong thời Irenaeus mà phần lớn hội thánh Sứ đồ ở
Pháp có hết thảy những ân tứ của Đức Thánh Linh.” Đó là từ
sự giảng dạy của ông, đấy. “Những thuộc viên hội thánh của
Irenaeus ở Lyons,” đó là Lyon, nước Pháp, “đã nói tiếng lạ. Thật
không kỳ lạ khi thấy người chết sống lại. Sự chữa lành thì—sự
chữa lành thì xảy ra hằng ngày trong tất cả các hội thánh truyền
bá phúc âm…truyền bá phúc âm ở mọi nơi.” Irenaeus đó biết
dạy dỗ như thế nào! “Những phép lạ thường xuyên xảy ra. Trên
thực tế, những hội thánh đó không bao giờ không có sự biểu lộ
phi thường của sự hiện diện của Đức Chúa Trời cũng như bằng
khải tượng, sự gia tăng những hiện tượng siêu nhiên, trong một
phép lạ, nhắc nhở những Cơ-đốc-nhân tin lành của ngày đó, họ
là những môn đồ yêu dấu của Ngài. Nhưng từ lịch sử của quá
khứ, chúng ta không thể lượm lặt một trường hợp đơn giản về
sự sống lại của người chết trong giáo hội La-mãđầu tiên.”
12 Đó là những người mà không…quan tâm đến phe phái nào,
họ chỉ đang nói sự thật. Chính là những sử gia.
13 Đó là lý do tôi nghĩ Irenaeus, bởi vì, anh em thấy, ông đã có
cùng đức tinmà Phao-lô và cácmôn đồ đã truyền cho. Đó là lý do
tôi có…tin rằng ông là thiên sứ của hội thánh Si-miệc-nơ, bởi vì
ông là…ông có cùng sự giảng dạy Kinh Thánh; và cùng sự giảng
dạy Kinh Thánh dựa trên căn bản của Lời Đức Chúa Trời sẽ đưa
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ra cùng sự việc mọi lúc. Nếu anh em sẽ chỉ nhận cách thức của
ĐứcChúaTrời cáchđơngiản và thựchiệnnó theomặt chữnghĩa,
cho dù các giáo hội nói gì đi nữa, chỉ đi theo như cách nó đã nói,
thì sẽ tạo ra cùngmột việc. Và đó là những gì Irenaeus đã làm.

14 Vậy thì, tôi nghĩ rằng Polycarp là người tốt, hiểu biết; nhưng
tôi nói rằng ông đã dựa quá nhiều vào tổ chức giáo hội, và giống
như đảng Ni-cô-la đang làm. Họ đang tổ chức giáo hội, và—và
mang tình huynh đệ đến với nhau. Tất cả dường như tốt lắm về
mặt trí tuệ, nhưng, anh em thấy, Thánh Linh vượt xa tri thức
cho đến mức…anh em thậm chí không thể nghĩ đúng đối với—
đối với Thánh Linh. “Ý tưởng của Ta cao hơn ý tưởng các ngươi,”
Đức ChúaTrời phán. “Đường lối Ta cao hơnđường lối các ngươi.”
Vì vậy chỉ có một con đường duy nhất để thực hiện điều đó; là
chỉ đi theo kế hoạch của Ngài. Đúng thế.

15 Bây giờ, chúng ta có thể suynghĩ, nếu anh emđịnhđi từ đây…
Nếu tôi định đi Chicago tối nay, tôi có thể đi ra khỏi đây và mang
theo cái la bàn, và nói, “Bây giờ chúng ta hãy xem, Chicago ở bên
phải con đường nầy. Tốt lắm, tôi sẽ lấy ngay đường đó.” Tôi sẽ
không đi ra khỏi Jeffersonville. Hiểu không? Tôi phải kiếm cho
tôi con đường trong bản đồ. Và có—có một con đường…đã vạch
ra để tôi có thể đi tới Chicago trong sáu hoặc bảy giờ đi bằng ô-
tô, nhưng tôi không thể đi đường tắt vào lúc nầy. Máy bay thật
không thể cắt tuyến đường nào; nó đã có một—một đường hàng
không hay một độ cao nào đó và các thứ mà nó phải bay, ở lại
mộtmức độ nào đó nó phải ở trong đó.

16 Đã có một con đường được vạch ra và Đức Chúa Trời có một
đường lối. Đức Chúa Trời có một đường lối cho Hội thánh Ngài,
cho dân sự Ngài. Và Ngài không bao giờ có ý định Nó được điều
khiển bởi những giáo hoàng, hồng y, hay tổng giám mục, hay
những người giám sát chung. Đức Thánh Linh là Thầy Trợ giáo
của Hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống, để nuôi nấng nó. Và tất
cả những thánh chức không đến với những hồng y giáo chủ hay
một linh mục, để làm người đó trở thành người thánh trong—
trong bất kỳ, giáo hội nào. Những tín đồ cũng đúng như vậy…có
nhiều quyền đến với Đức Thánh Linh như bất cứ nhà truyền
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giảng nào, mục sư, chấp sự, nghị viên, hay bất cứ cái gì nữa.
Giáo dân!

17 Và lý do người ta gọi đó là đảng Ni-cô-la…Như chúng ta đã
biết tối hôm qua, đảng Ni-cô-la, chúng ta phân tích từng chữ và
lấy từ tiếng Hi-lạp. Và N-i-c-k-o, có nghĩa là…Nicko, có nghĩa là
“chinh phục hay đánh bại hoàn toàn.” Gì? N-i-c-k-o, Nico-laitane,
giáo dân. “Chinh phục giáo dân,” đánh bại nó bằng cách cho họ
phẩm chức của con người, những giáo sĩ sẽ dạy họ và sẽ…họ
sẽ đưa ra quyết định riêng với nhau. Đó là cách Giáo hội nghị
Nicene đã được tổ chức. Bởi vì nhiều người đã họp nhau và sắp
đặt một trật tự ở Giáo hội nghị Nicene. Chúng ta không…không
muốn nói quá nhiều về việc ấy, bởi vì ấy là Giáo hội nghị Nicene,
diễn ra vào tối thứ Năm.

18 Nhưng đó là chỗ mà Giáo hội Công giáo La-mã được hình
thành, từmột nhómngười đãđược cải đạo củaThánhPhao-lô, và
Irenaeus, và ThánhMartin, và những người sau đó. Họ là những
Cơ-đốc-nhân được cải đạo đến…từ ngoại giáo sang Cơ-đốc giáo,
nhưng muốn kéo hội thánh trở lại trong một hình thức chức vụ
của Cựu Ước, giống như có những thầy tế lễ thượng phẩm, và—
và những quyền kế vị sứ đồ, giống như một giáo hoàng nầy đến
giáo hoàng khác, giáo hoàng khác nữa. Nếu chúng ta có thể tiếp
tục đi xuyên suốt qua Kinh Thánh nầy, anh em có thể tìm thấy
rằng điều đó thật chính xác sự thật và cáchmà Đức Chúa Trời đã
đoán phạt việc đó từ ngay lúc đầu; và thời đại hội thánh tối qua,
phán, “Ta ghét nó!” vàHội thánh cũng đã làmvậy.

19 Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để con người điều
khiển Hội thánh. Đức Chúa Trời điều khiển Hội thánh Ngài, và
Ngài điều khiển nó qua những ân tứ của Thánh Linh. Những ân
tứ Thánh Linh ở trong Hội thánh để sửa lại cho đúng tâm thần.
Ngài đã có năm chức vụ trong Hội thánh của Ngài. Trước tiên
là những sứ đồ, hay là, những nhà truyền giáo. Truyền giáo là
sự kêu gọi thiêng liêng, sứ đồ. Chữ nhà truyền giáo có nghĩa là
“người được sai đi”; sứ đồ có nghĩa là “người được sai đi.” Tại
sao người được chọn được gọi là nhà truyền giáo, tôi không biết.
Nhưng họ là những sứ đồ. Đúng thế. Những sứ đồ, các tiên tri,
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giáo sư, nhà truyền bá phúc âm, mục sư. Vậy thì, đó là những
chức vụđược chọn củaĐứcChúaTrời đối vớiHội thánhNgài.

20 Vậy trongmỗi hội thánh địa phương có chín ân tứ thuộc linh
đến giữa dân sự, đó là, sự hiểu biết, sự khôn ngoan, những ân
tứ chữa lành, làm phép lạ, nói tiếng lạ, thông giải tiếng. Tất cả
những điều nầy đi vào mỗi chi thể địa phương. Và mỗi người
trong hội thánh có một chức vụ riêng, chức vụ riêng đó đi với
phần còn lại của chức vụ, để gây dựng Thân thể Đức Chúa Jêsus
Christ. Và không bao giờ…

21 Bây giờ, nênnhớđiều nầy, rằng ở đây là…Tôi sẽ đưa ra những
hàng nầy tối nay. Hội thánh đầu tiên, Ê-phê-sô; Si-miệc-nơ, Bẹt-
găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi, Lao-đi-xê. Bây giờ, nên
nhớ khi hội thánh nầy tiếp tục, hội thánh nầy có sự đầy dẫy
Thánh Linh, nhưng lúc cuối cùng của thời đại hội thánh chúng
ta thấy rằng Nó đang bị loại trừ. Thời đại hội thánh kế tiếp bị
ép nhiều hơn một chút; nhiều hơn một chút; cho tới khi thời đại
hội thánh nầy, chỉ cònmột chút nhỏ xíu. “Ngươi cómột vài điều,”
Ngài đã phán vậy. Ồ, khi chúng ta đi đến với Thời đại Hội thánh
Thi-a-ti-rơ!

22 Bây giờ, sau đó đến, Đức Chúa Trời đã dấy lên một người
Đức tên Martin Luther đã đemHội thánh trở lại. Nó bắt đầu tiến
hành ở ngoài nhiều hơnmột chút, ông đã giảng về sự Xưng công
bình; cùng đến với Martin Luther, đã giảng sự Xưng công bình.
Rồi đến John Wesley đã giảng sự Nên thánh. Rồi trong thời đại
hội thánh nầy ở đây, họ đã đi thẳng trở lại vào việc làm phép
Báp-têm bằng Đức Thánh Linh lần nữa, với cùng những dấu kỳ
phép lạ, đến ngay dưới đây. Đây là nơi nó đã đi ra qua một ngàn
năm trăm năm của Thời kỳ Hắc ám. Và đó là thời đại tối tăm
nhất…hay là thời kỳ hội thánh dài nhất trong những thời đại hội
thánh. Vậy thì ở đây lànơi nó bắt đầu đi ra, sự Xưng công bình, sự
Nên thánh, phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh
nói rằng, “Trong sự chấm dứt của thời đại nầy, rằng số ít người ở
đây sẽ bị bóp chết vì cùng hội thánh củaNgũ Tuần sẽ bắt đầu làm
cùng công việc họ đã khởi đầu trở lại ở đây, những người đảng
Ni-cô-la.” (Ôi Đức Chúa Trời, xin để con ngậmmiệng lại cho đến
khi con đến với điều đó.) Anh em hiểu không? Những gì tôi có
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thể thấy ở đó. Đấy, cho đến khi anh em có thể thấy ở đây. Và tôi sẽ
chỉ ra cho anh em thấy rằng sứ giả của thời đại hội thánh nầy sẽ
ghét những giáo phái. Thánh Linh sẽ dấy lên trong con cái. Luôn
luôn là vậy. Và bây giờ chúng ta đã cómột…

23 Bây giờ, nếu anh emđể ý điều nầy, Nó thật vĩ đại dường nào ở
đây, đã đi ra, và cuối cùng Nó hoàn toàn bị bóp nghẹt mọi đường
lối. Rồi Nó bắt đầu trở lại. Luther đã kéo Nó trở lại, sự Xưng công
bình; sự Nên thánh; phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh; và rồi
ngay vào lúc cuối, ông bóp nghẹt Nó ngay xuống, cho đến khi
Điều nầy hầu như hoàn toàn biến mất, chỉ một chút xíu ở đó, và
đó là lúc ông la lớn rằng “Nếu Ngài không giảm bớt công việc
vì cớ những người được Chọn, thì sẽ không có người nào được
cứu.” Hiểu không? Thế đấy, ngay vào thời điểm cuối cùng. Bây
giờ hãy ghi nhớ điều đó trong tâm trí.

24 Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào Thời đại Hội thánh Si-miệc-
nơ nầy. Trước tiên tôi muốn phân tích nó ở đây dựa trên một số
bài báo mà tôi—mà tôi có. Bây giờ, thời đại hội thánh thứ hai
là Si-miệc-nơ, và tôi tin anh em sẽ đồng ý với tôi (hay là tôi hi
vọng anh em đồng ý, hoặc nửa chừng, dù thế nào đi nữa) rằng
Irenaeus là Ngôi sao của thời đại hội thánh đó. Ông là sứ giả của
Đức Chúa Trời vì ông đã đi khắp đất nước, đi vào nước Pháp (Gô-
loa), xuống tận ở đó, và ông đã thành lập những hội thánh, và
mỗi người trong họ được chứng thực bởi chịu làm phép báp-têm
bằng Đức Thánh Linh, nói tiếng lạ, khiến ngươi chết sống lại,
chữa lành người đau, ngăn không cho mưa, và thực hiện những
phép lạ hằng ngày. Họ đã biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống đã
sống giữa dân sự. Đó là người của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa
Jêsus đã phán, “Không ai có thể làm…” Hoặc, người—người ta
nói, “Không người nào có thể làm những công việc nầy ngoại
trừ Đức Chúa Trời ở cùng người đó.” Chính Ni-cô-đem đã nói với
Chúa Jêsus điều ấy.

25 Bây giờ, một thành phố thương mại; một cửa sông mua bán
với Ly-đi và với miền tây. Thành phố lớn nhất thứ ba ở châu Á,
một thành phố hải cảng to lớn. Nổi tiếng vì sự giàu có, đền thờ,
những tòa nhà, trường học, y khoa và khoa học. Những người
Giu-đa đã sống ở—ở Si-miệc-nơ, và họ đã truyền bá Phúc-âm
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cho dân thành Si-miệc-nơ. Polycarp là giám mục đầu tiên của
Si-miệc-nơ. Polycarp và những đầy tớ trung thành khác đã thiết
lập đức tin sâu sắc vào Đức Chúa Trời cho những tín đồ ở Si-
miệc-nơ. Các giáo phụ hội thánh Đầu tiên đưa ra sự cổ vũ về Lẽ
thật cho Si-miệc-nơ.
26 Thời đại hội thánh Si-miệc-nơ, tên của hội thánh là Si-miệc-
nơ, đúng hơn là, Si-miệc-nơ, có nghĩa là “sự cay đắng,” một dược.
Nó liên kết với sự chết, bởi vì họ đang hấp hối.
27 Một hội thánh bị bức hại, Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ ra để
“bị bắt bớ.” Đức Chúa Trời nhìn thấy sự bắt bớ họ phải chịu, và
ban cho ân điển để chịu đựng nó. Ngài nhìn thấy những sự khổ
nạn của họ, và ban cho họ sự chiến thắng cái chết. Nhìn thấy sự
nghèo khó của họ và ban cho họ sự giàu có trong Ngài. Hội thánh
Si-miệc-nơ đi qua lò lửa hừng của những cơn đại nạn, nhưng, là
một hương vị ngọt ngào đối với Ngài. Đó là Dân Sót lại lúc bấy
giờ, không phải toàn bộ Hội thánh Si-miệc-nơ; chỉ Dân sót lại tôi
đang nói đến.Mười ngày khổ nạn lớn có nghĩa là “mười năm bị
bách hại đẫmmáu nhất.”
28 Tôi không biết có thể đánh vần tên nầy, hay phát âm cho
đúng, hay không. Đây là hoàng đế vào thời đó, tôi tin là người
tàn bạo nhất trong số họ kể từ Nero vào năm 67, D-i-o-c-l-e-t-i-a-
n. Trong suốt những năm từ 303 cho đến 312 sC.
29 Đức Chúa Trời khuyên Si-miệc-nơ trung tín cho đến chết,
như Ngài đã, “Rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự
sống, như Cha đã ban cho Ta.” Đức Chúa Trời đã hứa những kẻ
thắng (trong những sự hoạn nạn) chiến thắng về sự chết thứ hai,
“Chớ sợ những kẻ giết được thân thể, nhưng Ngài có thể tiêu diệt
linh hồn, hoặc, giết linh hồn.” Nó…Những tín đồ Si-miệc-nơ đã
chịu đựng cho đến cuối cùng, “Đừng sợ con người, và mão triều
thiên Sự sống sẽ được ban cho ngươi.” Sự bách hại Cơ-đốc-giáo
trong những thời đại được xếp loại trong các thời đại hội thánh,
của Si-miệc-nơ, rất quan trọng. Chúng ta sẽ thật sự muốn hiểu
điều đó một chút, ý Chúa.
30 Bây giờ, nếu có anh em bỏ lỡ một số điều nầy trong lúc…
nếu tôi viết chúng quá nhanh một chút cho những người còn lại
của cử tọa, thế thì chúng ta sẽ…chúng ta…anh em chắc chắn có
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thể nhận được chúng từ chúng tôi bất cứ lúc nào anh emmuốn,
chúng tôi sẽ sung sướngđể—đểđưa chúng cho anh em. (Xin lỗi.)

31 Bây giờ về chương 2 và câu 8, chúng ta bắt đầu tối nay. Vậy
thì, chúng ta đã ngừng lại chỗ Ngài làm gì tối hôm qua? Ngài
chắc chắn là…ghét đảng Ni-cô-la đó. Đúng thế không? Vậy thì
Đức Chúa Trời làm gì? Chúng ta phải tìm thấy điều gì trước tiên?
Sự bày tỏ của Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài là Ai và Ngài là gì. Vậy
thì điều vĩ đại tiếp theo, chúng ta tìm thấy Ngài ghét bất cứ điều
gì mà sẽ lôi kéo bất cứ cái gì cai trị trên Hội thánh Ngài ngoài ra
chính Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời hay ghen.

32 Thật tôi muốn ngừng lại làm sao, bởi vì chúng ta chỉ có bốn
câu ở đây, chỉ trích dẫn một chút điều gì đó. Bao nhiêu người
còn nhớ khi nhà tiên tri tốt đẹp, Sa-mu-ên đã nói gì, khi hết thảy
dân Y-sơ-ra-ên muốn hành động như những dân còn lại của thế
gian? Anh em nhớ điều đó không? Và nhà tiên tri đã nói với họ,
nói, “Các ngươi sai rồi!” Nhưng họmuốn giống như những người
Phi-li-tin kia, và giống như những—những dân còn lại. Thế đấy,
điều đó đúng hoàn toàn với những gì đã xảy ra trong ngay chính
thời đại hội thánh đầu tiên nầy. Điều lạ là dân sự không muốn
Đức Chúa Trời dẫn dắt họ. Họmuốnđi theo…họmuốnmột người
nào đó. Y-sơ-ra-ên, đã phạm lỗi lớn nhất họ từng phạm, khi…Ân
điển đã ban cho họ một nhà tiên tri rồi, một nhà lãnh đạo, sắm
sẵn cho họ một chiên con như của lễ chuộc tội, và ban cho họ
thức ăn từ trời, cùng tất cả những điều tốt lành mà ân điển đem
đến cho họ, và vẫn còn, trong Xuất Ê-díp-tô ký 19 họ vẫn muốn
có một luật lệ. Họ muốn làm những tiến sĩ được tôn sùng, và có
một số người, họ cũngmuốn có điều gì đó để làm trongĐó.

33 Con người luôn luôn cố gắng làm khôn hơn chính Đấng Tạo
Hóamàđãdựngnênmình, và conngười không làmđiều gì ngoài
tự giết chínhmình. Như cách đây vài Chúa nhật tôi đã giảng về—
về Tôn Giáo Lai Căng. Và điều đó chính xác. Khi bạn lai giống
bất cứ cái gì, nó có thể không bao giờ…nó đã được làm rồi! Nó
đã xong đời, nó không thể trở lại như lúc ban đầu nữa. Một con
la không bao giờ sanh đẻ lại và sanh ra con la khác được, bởi
vì nó—nó là một con la, nó là con vật lai giống. Một giống bắp
tốt, bạn không thể trồng được giống bắp tốt từ giống bắp lai tốt.
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Thậm chí nó sẽ không…Nó có thể sanh sản, nhưng nó thì—nó
thì, ồ, nó không tốt chút nào. Bạn không thể làm điều đó. Bất cứ
vật gì lai giống đều không tốt.

34 Và một tôn giáo lai căng thì không tốt! Chừng nào anh em
đang cố gắng thêm điều gì đó vào những gì Đức Chúa Trời đã
phán, hay làm điều gì mà Đức Chúa Trời không muốn anh em
làm, đó là tôn giáo lai căng. Nó có thể trông khá đẹp. Ồ, bắp lai
sẽ sáng rỡ hơn bắp tự nhiên. Một con la già sẽ làm việc nhiều
hơn hai con ngựa. Thế đấy, đó là…Nó không có tác dụng, thưa
anh em, chính là chúng ta được cứu bởi ân điển. “Không phải
bởi việc làm mà chúng ta được cứu, nhưng bởi ân điển.” Vì thế
điều đó có thể…Tôi hi vọng anh em không nghĩ những nhận xét
nầy…Anh em—anh em đang ở dưới sự căng thẳng, và tôi—tôi
đủ sức thấy điều đó ở đây. Anh em hiểu không? Bởi vì có Trưởng
Lão, Giám Lý, cùng tất cả các giáo phái khác ở đây. Chúng ta biết
điều đó. Và vì thế tôi—tôi cảm thấy thế. Và anh em phải thư giãn
một chút trong chốc lát, hãy tống sạch điều đó, như thế đi.

35 Bây giờ, hãy lắng nghe. Bất cứ vật giống lai đều không tốt.
Anh em phải lấy nguyên gốc, là đường lối Đức Chúa Trời làm nó,
thế thì anh emđã có được điều gì đó có thật.

36 Bây giờ, chúng ta thấy rằng hội thánh của dân Y-sơ-ra-ên nầy,
khi họ đi tiếp, Đức Chúa Trời đã nuôi họ, và chăm sóc họ, đã đã
làm mọi điều cho họ. Và rốt lại họ nhìn qua dân Phi-li-tin, và
A-mô-rít, và…và các giống dân khác, và nói, “Chúng tôi muốn có
một vua! Họ có điều gì đómà chúng tôi không có.”

37 Điều đó cũng giống như dân sự ngày nay. Một trong những
người nầy, các chị em chúng ta, sẽ xem ti-vi và thấy Gloria
Swanson, hay bất cứ người nào họ…một số phụ nữ mặc kiểu áo
nào đó, và họ thật sự không chịu đựng được cho đến khi có một
cái như vậy. Thấy không? Anh em thấy một số phụ nữ dưới phố,
“Ồ, người đó không đáng yêu sao?” Anh em có để ýmục đích của
họ mặc đồ như vậy để làm gì không? Người ta, họ chỉ theo cách
đó, tôi nói đó là thời của—của sự giả mạo, người nào đó muốn
bắt chước người khác. Anh em lấy…Có quá nhiều Elvis Presley
lúc nầy, tôi—tôi nói với anh em, anh em không thể tống chúng
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vào toa chở súc vật, bởi vì nó trở nên phổ biến trong lĩnh vực xác
thịt-…những sự giả mạo!
38 Chúng ta có điều tương tự trong tôn giáo. Sự…Tôi đang đọc
lịch sử Martin Luther, và bất cứ quý vị sử gia nào cũng biết. Họ
nói không phải là điều nhiệm mầu mà Luther có thể chống lại
giáo hội Công giáo và được chấp nhận, nhưng sự mầu nhiệm
vĩ đại nhất, là ông có thể giữ được cái đầu mình trên tất cả sự
cuồng tín theo sau sự phục hưng của ông và vẫn ở lại với Lời. Đó
là phép lạ, Đức Chúa Trời giữ ông trong sạch và ngay thẳng như
thế nào.
39 Vậy thì, vì thế họ đến với Sa-mu-ên nầy. Họ nói, “Hãy lập cho
chúng tôi một tiên-…hay là lập cho chúng tôi một—một vua.” Và
Chúa đã phán với ông rằng Ngài từ chối ý tưởng đó, thật đúng
như những gì Ngài đã từ chối ở đây với tổ chức.
40 Thật giống như Ngài đã chối bỏ điều đó, Ngài từ chối những
tổ chức. Ngài không chối bỏ cơ chế, nhưng tổ chức. Cơ chế, chúng
ta phải có điều đó. Nhưng tổ chức chúng ta không nên có, bởi vì
nó kéo theo những hàng chữ: “Chúng tôi là A gì đó.” Bạn là một
Cơ-đốc nhân không? “Tôi là tín đồ Giám lý.” Bạn có phải là Cơ-
đốc nhân không? “Tôi là tín đồ Báp-tít.” Điều đó không có nghĩa
gì hơn là một con lợn trong chuồng. Điều đó chẳng có liên quan
gì với Nó, không chút nào cả.Một Cơ-đốc-nhân!
41 Một đêm nọ tôi đã hỏi một cô gái, trên bục giảng, “Cô có phải
là Cơ-đốc-nhân không?”

Cô gái đáp, “Thế nào, tôi nói cho ông biết, mỗi đêm tôi đều
đốtmột cây nến.” Như thể có liên quan gì với Cơ-đốc-giáo!
42 Một người khác nói, “Được rồi, tôi là người Mỹ. Chắc chắn
rồi!” Thế đấy, điều đó không liên quan gì với Nó, không là
gì cả. Anh em là Cơ-đốc-nhân bởi vì anh em thuộc về Vương
Quốc khác. Đúng thế. Và anh em—anh em ở trong Vương Quốc
khác, ở trên.
43 Vậy thì, Sa-mu-ên đã làm gì? Cũng giống như Đức Chúa Trời
đã làm ở đây. Sa-mu-ên gọi tất cả dân Y-sơ-ra-ên họp lại, ông nói,
“Bây giờ, hãy nghe ta. Ta muốn hỏi các ngươi đôi điều. Có bao
giờ ta đã từng nói với các người điều gì không đúng không?”
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Nói, “Ta—ta là tiên tri của Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi. Hãy
nói cho ta biết có lần nào ta đã bảo các ngươi điều gì nhơn Danh
Chúa mà điều đó không ứng nghiệm.” Đó là những gì Sa-mu-ên
nói với họ. Ông nói, “Đức Chúa Trời đã không nuôi dưỡng các
ngươi và chăm sóc các ngươi cùng làm mọi điều này cho các
ngươi sao?” Nói, “Các ngươi đang phạm tội bằng cách cố gắng
làm giống như những dân khác.”

“Ồ…” họ nói.

44 Ông nói, “Ta muốn hỏi các ngươi điều khác. Có bao giờ ta đã
nhận tiền của các ngươi không? Ta có bao giờ xin của các ngươi
một món tiền dâng không? Hay có bao giờ ta nói với các ngươi
điều gì nhơnDanhChúamàkhôngứng nghiệmkhông?”

Họ đáp, “Không. Ông không bao giờ nhận tiền bạc của chúng
tôi, đúng thế. Và ông không bao giờ nói điều gì nhơn Danh Chúa
mà điều đó không ứng nghiệm.”

Ông nói, “Thế thì hãy nghe ta! Các ngươi đang phạm tội cố
hành động giống như những người còn lại của họ.” Nhưng dầu
sao đi nữahọmuốnmột vua! Bất chấp điều đó đúng hay sai, họ—
họmuốn thực hiện ý định củamình.

45 Điều đó cũng giống như hội thánh đã làm ngay ở đây tại Ê-
phê-sô, họ đã nhận lấy học thuyết Ni-cô-la. Và khi họ làm vậy,
điều đó đã đẩy họ vào ngay trong để cải đạo kiểu ngoại giáo và
Cơ-đốc-giáo hợp với nhau gây ra một ngàn năm trăm năm của
những Thời kỳ Tối tăm. Và khi Luther kéo họ ra, nếu (vòng thứ
hai) những người Lutheran đã không làm điều tương tự như họ
đã làm ở Ê-phê-sô! Chính xác.

46 Bây giờ, nếu anh em để ý, chân đèn đã không được xếp thẳng
hàng hoàn toàn như thế . Chúng bắt đầu đi xuống như cách nầy
và đi lên. Ồ, một cái cao nhất cách xa với nơi Ngài đang đứng
là cái này ở trên đây. Và Cơ-đốc-giáo dần dần bị bóp nghẹt khi
nó đi từ nơi Ngài đang đứng trong hình dạng của thập tự giá,
như chúng ta đã thấy Ngài trong chương 4; trong hình dạng của
thập tự giá như thế này. Và đây là tay hữu Ngài, đó là tay tả Ngài.
Bây giờ, ở ngay đây, Ngài để bàn tay Ngài trên hội thánh nầy và
trên hội thánh kia. Ngài là cả An-pha và Ô-mê-ga và, dĩ nhiên,
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cũng ở giữa tất cả, tất cả những thư tín. Nhưng Ngài phán cách
rõ ràng, “An-pha-và Ô-mê-ga.” Ngài có một cái mống trên đầu
Ngài, là giao ước của Ngài.
47 Bây giờ, nếu anh em để ý, sự sáng của Ngũ tuần, nơi nó bắt
đầu, dần dần bị bóp chết. Những người nầy, Irenaeus, Polycarp,
hết thảy những người còn lại của họ đã đóng ấn lời chứng của họ
bằng máu của họ, cho đến khi cuối cùng nó bóp nghẹt Cơ-đốc-
giáo trong những ngày đen tối nhất.
48 Bây giờ hãy nhìn xem, thời đại hội thánh thứ nhất mặt bên
kia của cái bướu to lớn đó, đến gần là một chút Ánh sáng nhỏ
nhoi, rồi nhiều hơn và nhiều Ánh sáng hơn. Hãy xem Nó bắt
đầu chiếu sáng trở lại như thế nào, đến với ngày đó. Và bây giờ ở
cuối của thời đại nầy, được tiên đoán ở đây nó sẽ đi đến một hội
thánh Lao-đi-xê, một hội thánh “hâm hẩm.” Bây giờ, nó đây này.
Ồ, nếu việc nầy ở đây mang họ tới tình trạng nầy, tại sao chúng
ta lạimuốn điều đó ở dưới đây trong Ngũ Tuần?
49 Và anh em biết Kinh Thánh nói, “Sẽ có một con thú.” Và
chúng ta biết đó là chế độ giáo hoàng La-mã. Điều đó hoàn toàn
đúng. Và sau đó họ sẽ hình thành một hình tượng con thú đó.
Hình tượng là gì? Một điều gì đó được làm giống như nó. Đó là
sự liên minh các giáo hội, và Ngũ Tuần có ở trong. Sẽ đến lúc
anh em thuộc vềmột tổ chức hoặc anh em không thể tiếp tụcmở
cửa. Bây giờ anh em thấy điều đó đúng không! Đó là lý do chúng
ta đập nó đến chết. Vâng, thưa quý vị. Anh em không thể…Thấp
hơn thế, họ sẽ cố đeo bám anh em cách tệ hại, đến nỗi họ cố gắng
để…sẽ không để anh emmua hay bán trừ khi anh em có con dấu
tổ chức trên anh em.Nó đưa điều đó vào ngay bên trong.
50 Cũng giốngnhưngàyđó, chúng thiêuhọ, chúng…Tôi đã đứng
trong đấu trường đó; khóc như một đứa trẻ khi tôi nhìn lên đó
nơi những đấu sĩ sẽ đưa vào trong đấu trường cũ kỹ đó. Và—và
thấy những việc này, và biết rằng nhiều anh emCơ-đốc nhân của
tôi đã bị sư tử ăn thịt và—và bị xé xác thành từngmảnh trênmặt
đất ở đó, còn phụ nữ và trẻ nhỏ và mọi thứ. Và tôi nghĩ, nếu hết
thảy họ đã ngã xuống trong đức tin, thì bây giờ tôi có để họ thất
vọng không? Không, thưa quý vị, thưa anh em! Đức Chúa Trời
ôi, xin cho con đứng cho Đức tin đã từng ban cho các thánh đồ!



THỜI ĐẠI HỘI THÁNH SI-MIỆC-NƠ 15

Cũng chính Điều đó, cho dù không được nhiều người ưa chuộng
thế nào…
51 Người nào đó luôn luônmuốn nói, “Ồ,…” Cách đây không lâu
người nào đó đã nói…Ồ! Bao nhiêumục sư truyền đạo vĩ đại trên
cánh đồng truyền giáo đã gọi tôi và nói, “Anh Branham, nếu anh
không ngừng lại, mọi tổ chức sẽ chống lại anh.”
52 “Tại sao,” tôi nói, “có một Đấng sẽ không chống, đó là Đấng
ở trên Trời. Đó là Đấng tôi đang trông đợi.” Hiểu không? Vậy thì,
tôi yêu mếnmọi người trong mọi tổ chức. Chắc chắn vậy. Nhưng
tôi đã từng nói với các anh bất cứ điều gì mà Chúa…nhơn Danh
Chúa,mà không ứng nghiệm? Thấy không?Mọi việc được nói đã
ứng nghiệm rồi phải không? Tôi có bao giờ xin tiền bạc của anh
em không? Thế thì hãy ở lại ngoài những tổ chức! Anh em hãy
ở lại tự do trong Đấng Christ, hãy để Đức Thánh Linh luôn luôn
vận hành bên trong và bên ngoài hội thánh.
53 Vấn đề duy nhất quan trọng, là lấy tất cả những sự khác biệt
nhỏ nầy ra khỏi anh em. Những học thuyết nhỏ, và những cảm
giác kỳ cục tầm thường vấn vương anh em, cùng những việc
giống vậy, giũ sạch nó đi! Đừng để chút rễ đắng nào đi vào linh
hồn anh em. Nếu để, nó sẽ làm hư anh em. Đúng. Hãy giữ sự yêu
thương! Tôi không quan tâm có bao nhiêu người ghét anh em, dù
thế nào đi nữa anh em hãy yêu mến họ. Nếu anh em không thể
làm như thế, anh em cần…sự…anh em không…anh emđã không
được đóng ấn, anh emphải đến chỗ buông bỏ. Vì thế hãy đến, trở
lại, và được đóng ấn đàng hoàng ngay với Huyết củaĐấng Christ.
Nó sẽ tẩy sạch anh emhếtmọi rễ đắng. Vâng.
54 Bây giờ, hãy xem, trừ khi chúng ta đang cố gắng lần nữa. Ơn
phước Ngũ tuần đã giáng xuống khoảng năm 1906, ở đâu đó. Có
mộtmục sư đang ngồi với chúng ta tối nay, nhà truyền giáo ở Tây
Tạng, một trong những-…Tôi không nói điều đó bởi vì có sự Hiện
diện của ông; tôi hi vọng ông chưa về nhà. Tôi nghĩ ông vẫn còn
ở đây, sẽ nói chuyện với chúng ta một chút trước khi tôi xuống.
Và người đó nhớ lúc đầu tiên của Ngũ Tuần. Không có bất cứ tổ
chức nào, mọi người lấy mọi vật làm của chung. Ồ, thật dễ dàng
để đi những bước sai lầm ngay ở đó, và nó thật trông tốt đẹp biết
bao đối với những người trí thức.
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55 Hãy xem, dân Y-sơ-ra-ên nhỏ bé đã biết khi họ đang đứng
bên ngoài bờ sông đó, la lớn…Bây giờ, anh em nói, “Đây là loại
tôn giáo nào đó mới.” Ồ, nó là cái cũ nhất ở đó. Chắc chắn. Ngay
trước khi thế gian từng được dựng nên, họ đã la lên và ca ngợi
Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán vậy, đã hỏi Gióp, “Người
đã ở đâu trong khi—khi các sao mai đồng hát hòa nhau, và các
con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.” Đó là trước khi thế
gian được dựng nên.

56 Nhưng bây giờ hãy nhìn dân Y-sơ-ra-ên, đã thấy những phép
lạ. Đó là lễ Ngũ tuần đầu tiên; Y-sơ-ra-ên, Ngũ tuần của ngày đó.
Bây giờ họđãđượcmang ra khỏi xứAi Cập, ĐứcChúaTrời đã ban
phước cho họ, ban cho tất cả những loại dấu kỳ phép lạ lớn, và đã
giải cứuhọ. Và khi họ đứng trên bờ sông đó và dựbuổi nhómNgũ
tuần…Họ đã có! Bây giờ lắng nghe. Môi-se đã hát trong Thánh
Linh, và Mi-ri-am lấy cái lục lạc và chạy xuống bờ sông, vừa gõ
lục lạc này, nhảy múa trong Thánh Linh; và các con gái Y-sơ-ra-
ên theo sau bà, nhảy múa trong Thánh Linh. Nếu đó không phải
làmột buổi nhómNgũ tuần, thì tôi chưa thấymột buổi nhómnào
hết. Họ không tin rằngmiền—miền đất hứa đó là bốnmươi năm
ở phía trước họ. Nó chỉ cách khoảng bốn mươi dặm. Nhưng đã
mất bốnmươi năm để đi được bốnmươi dặm đó bởi vì họ đã lựa
chọn điều sai. Họ đã chọn luật pháp thay vì để Đức Thánh Linh
dẫn dắt họ, Trụ Lửa mang họ qua và dẫn đường cho. Họ muốn
có điều gì đó do chính họ làm; họ muốn có những thầy tế lễ nào
đó, và những người có quyền cao chức trọng, vàmột thuyết thần
học tầm thường mà họ có thể làm nhặng xị lên, thay vì chỉ tiếp
tục để Đức Thánh Linh dẫn dắt họ. Họ đã ở trong Thánh Linh;
Đức Chúa Trời đã chu cấp mọi thứ, nhưng họ phải có cái gì đó
để làm trong Nó.

57 Thật giống như sự lai tạp lần nữa. Hãy để mặc con bò cái.
Hãy đểmặc con ngựa. Hãy đểmặc lương thực. Chúng…Khoa học
tuyên bố, trong Tạp chí Bạn đọc, bài báo của nó, nếu họ cứ ăn
thức ăn lai tạp, và người ta ăn nó…Giống như gà con, chúng có
những con gà tội nghiệp đến nỗi nó không có cánh và chân. Và
nếu nó đẻ, nó tự đưa mình vào chỗ chết, chúng có thể chỉ sống
được một năm. Và thịt của nó quá mềm đến nỗi hầu như anh
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em khó có thể ăn được. Và người ta đang ăn nó, nó đang làm hư
hỏng người ta. Đúng thế.

58 Anh em biết đấy, người đồng tính luyến ái gia tăng khoảng
bốn mươi phần trăm ở Hoa Kỳ, cách đây trên một năm. Và anh
em có biết khoa học tuyên bố những phụ nữ đang trở nên càng
ngày vai càng rộng hơn và hông lại hẹp hơn, còn những người
đàn ông vai trở nên hẹp và hông rộng hơn không? Anh chị em
đang ăn nhằm hạt giống lầm lạc, anh chị em đang ăn những thứ
làm hư hỏng. Thân thể anh chị em được tạo dựng để phát triển
tự nhiên. Còn nó đang làm gì? Nó đang thay đổi ngay cả cách cư
xử tự nhiên giữa đàn ông với đàn bà, đến nỗi Hollywood, ngay cả
nhà cầm quyền của chúng ta, cùng mọi thứ đầy dẫy sự hư hỏng.
Nó đang làm gì? Họ đang tự gây ra điều đó bằng cây tri thức của
riêng mình, đang tự giết họ.

59 Hãy trở lại với lúc ban đầu! Hãy để yên thiên nhiên. Hãy để
yên Đức Chúa Trời. Hãy giữ cho Hội thánh ở trong Đức Thánh
Linh; và đi ra khỏi hết thảy những chức giámmục và giáo hoàng
cùng hết thảy những loại học thuyết này. Hãy trở lại ở nơi chúng
ta đã khởi đầu. Hãy trở lại. Chúa Jêsus sẽ đến tối nay, anh emnói,
“Tôi là tín đồ Giám Lý.”

Ngài sẽ phán, “Lúc ban đầu không phải vậy!”

“Tôi là tín đồ Trưởng Lão.”

“Lúc ban đầu không phải vậy!” Lúc ban đầu là gì? Một Kinh
nghiệm Ngũ tuần của phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Đó
là cách Nó đã bắt đầu.

60 Nhưng, thấy đó, chúng ta phải làm hỏng nó. Ồ, làm cho nó
đẹp hơn. Chắc chắn. Hội thánh nhỏ bé đó đang đứng nhảy múa,
và la lớn; và dưới đường phố, và người ta némđáhọ, làm trò cười
họ, cùngmọi việc khác như thế. Điều đó không đẹp lắm. “Nhưng
bây giờ chúng ta đã có bài Tôn Vinh Chân Thần tuyệt vời, và Tín
điều các Sứ đồ, và, ồ, mục sư của chúng ta có bằng Tiến sĩ Triết
học, Tiến sĩ Luật Tiến sĩ Luật, A gì đó.” Và đi ra ngoài và nói, “Ah-
man,” giống như con bê bị chứng vọp bẻ vậy, và cứ như thế, hết
thảy những thứ đó.
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61 Xin lỗi, tôi—tôi không muốn nói điều đó. Tha thứ cho tôi,
tôi không muốn nói điều đó như thế. Hiểu không? Tôi đã không
muốn nói điều đó. Điều đó không trở thành đầy tớ của Đức
Chúa Trời.
62 Nhưng, hãy xem, hết thảy họ, tôi…nó chỉ chợt đến trong trí
tôi, đấy. Nhưng họ đứng và nói hết thảy những điều khác biệt
như thế, thực hành trước khi…anh em biết đấy, nói, “Vậy thì,
không, anh đừng nói nói điều đó ngay. ‘Aa—man.’” Tôi thích
buổi nhóm Ngũ tuần tốt đẹp, xưa nơi đó quyền năng của Đức
Chúa Trời giáng xuống, và anh em cứ la lớn và thét lên và ca
ngợi Đức Chúa Trời, có một thời gian tuyệt vời. Đó là đường lối;
Thánh Linh đã nắm giữ dân sự. Nhưng chúng ta…Anh em hầu
như không thể nghemột tiếng “A-men!” nữa,mà đó là “Aa-man.”
Tuy nhiên, đó là chỗ chúng ta nhận được, anh em thấy đó. Những
tổ chức cứng ngắc, tự hào nầy…
63 Vậy thì sứ đồ-…Đã có lời tiên tri nào liên quan đến điều đó
không? Anh em còn nhớ lời tiên tri của Phao-lô tối hôm qua
không? “Tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen
vào trong vòng anh em, và nhữngngười trong tầng lớp của chính
anh em, của anh em…ngay trong chính giáo hội (Công giáo La-
mã, họ đang đến) sẽ dấy lên giữa anh em và lôi kéo những môn
đồ theo họ.” Và muông sói mà Phao-lô đã nói, chúng ta thấy, trở
thành đảng Ni-cô-la.
64 Hãy nghe Thánh Linh nói qua nhà tiên tri lần nữa, “Hãy biết
rằng trong ngày sau rốt sẽ có thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư
kỷ, (‘Tôi là Tiến sĩA gì đó, anh đừng nói với tôi về Điều đó, lúc nầy.
Tôi sẽ nói cho anh biết tôi là một tín đồ Trưởng Lão. Halêlugia!’
Hay là, ‘Tôi là tín đồ Ngũ Tuần.’).” Điều đó có gì quan trọng, nếu
bản chất quý vị không phải là Ngũ Tuần? Kinh nghiệm của nó,
đấy. Vâng, thưa quý vị. “Tôi thuộc về hội Ngũ Tuần.” “Tôi thuộc
về Hội Church of God.” Ồ điều đó…điều đó có gì quan trọng đối
với Đức Chúa Trời? Phải thuộc về trên Nước Trời trên đó, đấy.
Đúng thế.
65 Bây giờ, nếu—nếu anh em thấy, sự…hết thảy những điều nầy
chỉ là một khối kết hợp của—của trò vui. Vậy thì, Nó chép, “Họ
sẽ nóng giận, lên mình kiêu ngạo, những người kẻ ưa thích sự
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vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời.” Ồ, họ
không thể đi nhà thờ vào tối Chúa nhật chừng nào có ti-vi đang
chiếumột số chương trìnhhay. Ô, chao ôi! Họ luôn luôn…Ngay cả
các giáo hội cũng có những đội banh, và những bữa súp buổi tối,
và những nhóm chơi cric-kê, và, “những kẻ ưa thích sự vui chơi
nhiều hơn những người yêumến Đức Chúa Trời, khó hòa thuận,
hay phao vu, không tiết độ, và thù người lành.”Những người này
xem thường những điều đó, đấy. Những người này xem thường
những người đó, bắt nghẹt những người đó. Xem thường những
người là tốt lành.
66 Ồ, anh em nói, “Họ là những người Cộng sản, thưa anh.” Ồ,
không. Không, không.
67 “Nóng nảy, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn
là yêu mến Đức Chúa Trời, khó hòa thuận, hay phao vu, không
tiết độ, thù người lành, có hình thức…” Kinh nghiệm thuộc giáo
phái, đấy. “Có hình thức tin kính, nhưng bên trong chối bỏQuyền
phép đó.”
68 Anh em sẽ là gì trong ngày nay? Hãy xem, “Có bề ngoài tin
kính.” Đi nhà thờ ngoan đạo hết sức, vào Chúa nhật, và mặc
quần đùi vào chiều Chúa nhật, cắt cỏ trong sân và ra ngoài uống
Oertel’s 92. Và mục sư đi ra ngoài hút thuốc rồi trở vào, anh em
biết đấy. “Bề ngoài có sự tin kính!”
69 “Ồ, thưamục sư, họ đã cómột nhà thờ ở trên đó, người ta nói
với tôi cómột bà đãđược chữa lànhngàynọ khỏi bệnhung-…”

“Hừ. Hừ. Vô lý! Thời của phép lạ đã qua rồi.”
70 “Thế nào, ông biết gì không? Tôi—tôi—tôi đã đến nhà thờ
nhỏ đó tối hôm nọ, hội truyền giáo nhỏ đó ở dưới góc phố, và có
ai đó đứng lên ở đó, nói điều gì đó, lắp-…”

“Ồ, anh thân yêu, đừng bao giờ chơi với đám người như thế.
Đó là những con chó dại. Chao ôi! Anhđừng quanhquẩn với đám
người đó. Đó là những thánhquámáu. Anhđừng bao giờ…”
71 “Có hình thức tin kính nhưng bên trong chối bỏ quyền phép
đó, những người như thế hãy lánh xa đi. Vì đây là loại người mà
lẻn vào nhà này đến nhà khác và quyến dụ lòng những người
đàn bà khờ dại bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn
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mà không hề thông biết Lẽ thật.” Điều đó hoàn toàn chính xác.
Các bà đấy, hội từ thiện của quý bà, hội này, hội nọ. Giáo hội đáng
thương có quá nhiều tổ chức xã hội đến nỗi thậm chí không thể
giảng dạy Phúc âm nữa. Mục sư không thể giảng lâu hơn hai
mươi phút, và ông phải nói về điều gì khác vậy. Hiểu không? Nếu
không, ban chấp sự sẽ đến gặp ông. Vâng, thưa quý vị.
72 Ồ, hỡi anh em, một mục sư tốt phải làm gì ngày nay? Chỉ làm
hết sứcmình để có thể kiên trì chống lại và tỉa những nhánh nào
họmuốn, và đểnhữngmảnhvỏ rơi vàonơi nàohọmuốn; vàném
nó ra đấy. Chỉ thế thôi. Vâng, thưa quý vị. Đúng thế. Đừng—đừng
tiết kiệm với ai, cứ giảng Lời và ở lại với Nó, chỉ đập búa ngay
trên những gì đi ra ngoài. Nếu họ ném anh em vào tù, hãy giảng
Nó trong tù. Nếu anh em bị đặt ở bất cứ nơi nào khác, hãy giảng
mọi nơi anh emđến; cứ tiếp tục, giảngmà thôi. Đúng thế. Vậy thì,
đó là những gì đã xảy ra. Đấy, họ đang bóp nghẹt nó.
73 Bây giờ chúng ta đếnvới—với Thời đại Si-miệc-nơ. Câu thứ8:

…hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Si-miệc-nơ rằng;
Nầy là những lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau
cùng, là Đấng đã chết rồi, mà lại sống;

74 Tôi muốn anh em để ýmỗi lầnmàNgài giới thiệu chính Ngài
với một thời đại hội thánh, Ngài đưa ra trước điều gì đó về Thần
tánh Ngài. Đó là điều trước tiên Ngài cố gắng tỏ cho hội thánh
ấy biết, rằng, đó là Thần tánh của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời!
Anh em thấy đằng sau vấn đề vĩ đại ở đây mà Irenaeus và họ
đang làm ầm lên không? Họ cố nói rằng Đức Chúa Trời ở trong
hệ thống vũ trụ, và đó là một Đức Chúa Trời ở trong ba ngôi, và
Đức Chúa Trời ở trong thế giớ nầy. Ngài phán, “Không có chuyện
như vậy! Đó là các danh hiệu của Đấng Tự hữu, và đó là Đức
Chúa Trời Toàn Năng.” Đúng thế. Vì vậy anh em đừng…họ luôn
luôn có điều đó. Và Đức Chúa Trời trong sự bắt đầu ở đây đang
giới thiệu chính Ngài thuộc vềmột trong những—Thần tánh của
Ngài. Anh em thấy Ngài đang giới thiệu chính Ngài, trước tiên
ở trên đây, “Ta là Đấng đã có, hiện có, và sẽ đến. Và Ta là Đấng
Toàn năng.” Ở đây Ngài bắt đầu ngay với Thời đại Si-miệc-nơ lúc
bấy giờ.
75 Bây giờ hãy nghe Ngài phán, “Ta…”



THỜI ĐẠI HỘI THÁNH SI-MIỆC-NƠ 21

…cho thiên sứ của hội thánh Si-miệc-nơ (Và chúng ta
tin rằng là Irenaeus.) hãy viết; Nầy là lời phán của Đấng
trước hết và Đấng sau cùng,…

Thấy không? Tự giới thiệu chính Ngài, “Ta là Đức Chúa Trời,
bây giờ, của thời đại hội thánh nầy. Ta không muốn có bốn hay
năm vị thần khác ở quanh đây. Ta—Ta là Đức Chúa Trời. Đấy,
chính là thế.”

…Đấng đã chết rồi mà đã sống lại; (A-men!)
76 Vậy thì, đó là lời—lời giới thiệu. Bây giờ—bây giờ Si-miệc-nơ
có nghĩa là “sự cay đắng,” và nó đến từ chữmột dược—một dược.
Và hội—hội thánh đầu tiên—hội thánh đầu tiên, và…đã đánh
mất lòng kính mến ban đầu của họ, hội thánh Ê-phê-sô. Và hội
thánh nầy đã bắt đầu có “rễ đắng” sanh ra trong họ bởi vì hội
thánh nầy, hội thánh then chốt, phần lớn (đa số của họ, luôn
luôn) đang chống lại sự cai trị của Đức Thánh Linh trong hội
thánh, và họ muốn cai trị, chính họ. Họ muốn lập một chức tế
lễ, họ muốn hành động như trong thời Cựu Ước. Họ muốn có
những thầy tế lễ. Và họ…Nếu những thần ngoại giáo, trở lại ở
đó, ở họ là những người đã cải đạo, họ đã có những thầy tế lễ và
vân vân…của thần Jupiter, và những thầy tế lễ của thần Venus,
và vân vân; họ—họ—họ muốn mang vào cho mình điều giống
như những người nầy. Đấy, toàn bộ sự việc là bắt đầu với ngoại
giáo. Tất cả những người ngoại giáo có những thầy tế lễ và những
việc như thế. Nhưng—nhưng Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng
sống, nó xa lạ với chúng. Đấng Christ là Thầy Tế Lễ của chúng ta,
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta. Chúng ta cómột Thầy Tế
Lễ Thượng Phẩm, tạimột cái bàn chúng ta ăn.
77 Bây giờ, hội thánh nầy đã bắt đầu để nảy ra “một rễ đắng.”
Tại sao vậy? Chính rễ đắng chống lại những ngườimàmuốn tiếp
tục với Đức Thánh Linh. Tình yêu đã phai nhạt, và họ đang cố
đánh đổi nó để lấy những tín điều và giáo phái, ra ngoài sự lãnh
đạo của Đức Thánh Linh. Hãy suy nghĩ về điều đó! Đó là nguyên
nhân sự—sự—sự cay đắng đã ở trong họ. Đúng thế.
78 Bây giờ, hội thánh đầu tiên, điều này…sự cay đắng bắt đầu
bò vào. Hội thánh thứ hai, nhiều hơn chút nữa. Và, cuối cùng, nó
đã bò ngay vào bên trong bởi vì họ “đang làm một giáo hội đẹp
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hơn”; họ nghĩ họ là vậy. Ngay ở đây họ đã có điều gì đó có giá
trị, những người La-mã vĩ đại có thể vào. Tại sao? Họ đã có một
giáo hoàng, họ đã có—họ đã có những con người vĩ đại, những
hồng y giáo chủ, và vân vân. Họ mặc đồ đẹp. Họ tránh khỏi tất
cả sự ồn ào cùng và mọi thứ họ đã có; rất yên lặng. Cho thấy họ
đang chết. Ừ-m. Ừ-m. Họ đang chết. Và vì vậy họ đã được đề cao
và họ tạo nên một thân thể đẹp hơn. Điều trước tiên ở trên đây,
họ đã có hết thảy mọi thứ trong một giáo phái giáo hội to lớn,
giáo hội Phổ thông La-mã, Giáo hội Công giáo La-mã trong Thời
kỳ Hắc ám. Ồ, rồi, họ đã có những chức sắc giáo hội, và họ đã có
giai cấp.

79 Ồ, nó đẹp hơn nhiều khi họ thường đứng trên đường phố,
“và phải đi bộ trong bộ đồ bằng da cừu như da dê, và nghèo khó,
và bị cưa ra từng mảnh, và—và bị cười nhạo, và làm trò cười,”
và như Phao-lô đã nói trongHê-bơ-rơ chương 11.

80 Thế thì, giáo hội mặc áo dài đẹp, to lớn, vĩ đại, với đồ lót bên
trong, và—và tất cả những thứ linh tinh khác này mà họ mặc
như thế. Chắc chắn, nó trông được có phẩm giá, “Cha, Đức Cha,
Tiến sĩ, ChaA gì đó.” Ồ, chao ôi! Họ thực sự có thể làm ra vẻmình
có “đẳng cấp,” ở đó.

81 Nhưng, anh em thấy, nó là thứ lai căng. Lai tạp! Đấy, nó
không có chút Sự sống nào ở bên trong. Và họ không thể trở lại
nữa, đó là nguyên nhân họ không bao giờ sống lại. Sự phục hưng
thời Luther không bao giờ sống lại lần nữa. Sự phục hưngWesley
không bao giờ lập lại nữa. Sự phục hưngNazarene không bao giờ
sống lại. Sự phục hưng củaNgũ Tuần cũng sẽ không bao giờ sống
lại. Tại sao? Bởi vì anh em đã giết chết nó. Anh em lai giống nó
với thế gian, với tư tưởng Ni-cô-la, không để cho Đức Thánh Linh
điều khiển đường lối Nó. Đúng thế. Anh em lai giống hội thánh,
và nó không thể tự sanh sản lại nữa. Khi anh emgây giống trở lại,
anh em có nhiều người Giám Lý hơn; Báp-tít gây giống trở lại, có
nhiều người Báp-tít hơn; Công giáo gây giống lại, có nhiều người
Công giáo hơn; nhận lấy cùngmột thứ anh em đang gieo. Nhưng
cho phép tôi nói với anh em đôi điều; Khi Đức Thánh Linh trở
lại, Điều đó mang theo sự sanh ra mới và Đời sống mới; sự cải
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đạo. Phép báp-têm bằng Thánh Linh; mang Hội thánh trở lại với
chính nó lần nữa, đặt Sự Sống trở lại vào bên trong nó.

82 Bắp lai không có sự sống ở bên trong nó. Sự sống là cái gì,
thật sự tuôn tràn ra. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào Thời kỳ Tối tăm
đó, “Những gì ít ỏi ngươi có, hãy giữ lấy nó,” Ngài phán. Họ có
thể đã bóp chết nó. Bây giờ, tự nó sẽ không sinh sản lại nữa. Bây
giờ, thế…

83 Nhưng Thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ thì không—
không phải làmột tổ chức. Thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ là
một Thân thể mầu nhiệm, nó là Thân thể của…trong một Vương
quốcmà làVươngquốc thuộc linhđược thiết lập trênđất bởiĐức
Chúa Jêsus Christ là Vua của Nước Trời nầy, Thầy Tế Lễ Thượng
phẩm dâng của lễ cho hành trình vào Nước Trời nầy. Ngài là
Đấng Tiên Tri (Lời) giảng dạy Lẽ thật và đem Sự Sáng của Đức
Chúa Trời vào Nước Trời nầy; và Ngài là cả Tiên Tri, Thầy Tế
Lễ, và Vua, trong Vương quốc nầy. Và làm sao chúng ta có thể
vào được Vương quốc nầy? bằng giáo phái chăng? bằng thư từ
chăng? bằng sựbắt tay chăng?Nhưng “bởimột ThánhLinh tất cả
chúng ta đều chịu phép báp-têm trongmột Thân thể”mà là Thân
thểmầu nhiệm củaĐức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta chịu phép
báp-têm ở trong đó, không phải bằng nước, không phải bằng sự
rảy nước, không phải bằng sự đổ nước, không bằng bất cứ loại
làm phép báp-têm bằng nước nào, nhưng “bởi một Thánh Linh,
Đức Thánh Linh, chúng ta hết thảy đều chịu phép báp-têm trong
một Thân thể,” Cô-rinh-tô Nhất 12. Vâng, chúng ta thảy đều chịu
phép báp-têm vào trong Thân thể này bởi một Thánh Linh, Đức
Thánh Linh, sau đó chúng ta không thuộc về bất cứ điều gì ngoài
Đấng Christ. Anh em là chi thể của Đấng Christ. Đó là một Nước
Trời mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã được thiết lập, mà chúng
ta đi vào Nó bởi làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi
yêu thích Điều đó! Ừm!

Có những người hầu như ở mọi khắp nơi,
Tấm lòng của họ bùng cháy
Với lửa Ngũ tuần đã giáng xuống,
Đã thanh tẩy và làm họ sạch;
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Ồ, nó đang cháy trong lòng tôi bây giờ,
Ô, vinh hiển thay Danh Ngài!
Tôi rất vui đếnnỗi tôi có thể nói tôi làmột trong
họ.

Một trong họ, tôi là một người trong họ,
Tôi rất vui đếnnỗi tôi có thể nói tôi làmột trong
họ, Halêlugia!

Một trong họ, tôi là một người trong họ,
Bây giờ tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là
một trong họ.

Dầu họ không là những người được học hành
(Tiến sĩ Luật, Tiến sĩ Triết. Thấy đó.)…có thể
không được học hành,

Hay khoe khoang về danh tiếng thế gian,
Hết thảy họ đều nhận được lễ Ngũ tuần của
mình,

Chịu phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus;
Và giờ đây họ đang nói, khắp mọi nơi,
Quyền năng Ngài vẫn không hề đổi thay,
Tôi rất vui đếnnỗi tôi có thể nói tôi làmột trong
họ.

Anh chị em có vui mừng không? Vâng, thưa quý vị. Hãy là
một trong họ. Chỉ thế thôi.
84 Tôi còn nhớ khi đang đi xuốngMemphis,một phụ nữ damàu
già nuanhỏbéđó, đầudựa trênđó. Bànói, “Xin chào,mục sư.”

Tôi nói, “Sao bà biết tôi là mục sư?”

Bà ấy nói, “Chúa đã phán với tôi, ‘Mục sư đang đi xuống phố,
đầu đội mũ vàng nâu, xách cặp.’” Nói, “Tôi biết đó là ông khi tôi
thấy ông đang đến.” Thấy không?Ồ, bà làmột trongnhữngngười
ấy. Đúng thế! Ồ, Đức Chúa Trời tốt lành biết bao!
85 Bây giờ tôi tin điều gì đó…[Anh Branham đọc một ghi chú
được đưa cho anh—Bt.] “Một bé gái đã được anh cầu nguyện
cho—cho, tối Chúa nhật, ở Bedford, được cho là vừa mới chết.
Điều nầy không thể…Xin vui lòng cầu nguyện.” Một bé gái mà
chúng ta…Họ đã cầu nguyện cho cô ấy ở đây tối Chúa nhật, đến
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từ Bedford, “đã—đã vừa mới chết,” họ nói. Chúng ta hãy cầu
nguyện:

86 Lạy Chúa Jêsus, con cầu xin Ngài không biết vì lý do gì, cách
nào đó, lạy Chúa, xin cho những lời cầu nguyện của chúng con
đi qua đứa trẻ đó. Chúng con xin giao em bé này cho Ngài, Đức
Chúa Trời Cha chúng con ôi. Và chúng con nghĩ về những người
đang ở đây và đang cầu nguyện và kêu xin cho đứa bé đó. Ôi Đức
Chúa Trời là Cha, con cầu xin rằng—rằng lời báo cáo này có thể
là không phải vậy, Cha ôi; chúng con không biết, nhưng con cầu
xin rằng Ngài sẽ thương xót và ban cho sức lực và để đứa bé nầy
được sống lại và sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhơn
Danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng con cầu xin điều nầy. A-men.
Cầu xin Chúa Jêsus gia thêmơn phước củaNgài.

87 Bây giờ, một hội thánh. Bây giờ, tên hội thánh phù hợp với
bản chất đặc tính của nó. Anh em có để ý không Si-miệc-nơ có
nghĩa là “cay đắng”? Và anh em để ýmỗi hội thánh bây giờ, đó là
tên hội thánh có điều gì đó liên quan với tính cách của hội thánh.
Tôi có thể nói điều gì đó ở đây; nhưng tốt hơn là tôi không nói,
bởi vì anh em có thể hiểu sai về tôi. Hiểu không?

88 Tên của anh em cũng vậy. Anh em có thể không biết điều đó,
nhưng nó cũng vậy. Ồ, vâng. Anh em nói bây giờ, “Nó thì nhiều
vô số.” Không, không nhiều. Khi Gia-cốp được sanh ra họ gọi ông
Gia-cốp là “người chiếm chỗ;” nhưng khi ông vật lộn với Thiên
sứ, Đức Chúa Trời đã đổi tên ông thành Y-sơ-ra-ên, “một hoàng
tử.” Đúng thế không? Sau-lơ là “Sau-lơ thành Tạt-sơ,” có nghĩa
là một người thấp kém; nhưng, khi ông đến với Chúa Jêsus, ông
được gọi là “Phao-lô.” Tên của Si-môn là “Si-môn”; nhưng khi ông
đến với Chúa Jêsus, ông được gọi là Phi-e-rơ, “một hòn đá nhỏ.”
Ồ, vâng, thưa quý vị. Tên…Tên của anh em liên kết những gì anh
em…Nó tạo ấn tượng về tính cách của bạn.

89 Và hội thánh nầy được gọi là Si-miệc-nơ bởi vì nó sắp chết.
Si-miệc-nơ có nghĩa là “sự cay đắng.” Nói cách khác, rễ đắng đã
sanh ra đang đến và bóp chết nó, nó đang đi đến với một dược.
Đó là những gì người ta dùng để ướp xác chết, một dược, đấy.
Nó là một dược, hương trầm, như một thứ thuốc mỡ. Một dược
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thường được dùng để—để xức xác chết sau khi họ ướp chúng, và
đại loại nhưvậy. Kết hợpvới sự chết, và hội thánhđanghấphối.
90 Và, ồ, các bạn không thể thấy, ngày nay, thưa các bạn, Ngũ
Tuần vĩ đại hoạt động mà đã có Sự Sống cách đây vài năm, các
bạn không thể thấy bây giờ nó được xức bằng một dược chăng?
Thấy không? Thứ dầu giống như vậy trong hội thánh này ở đây
đã chết và sự xức dầu nầy đã nằm im ở đây; sự chết đi ra vì họ
đang trở lại với những quần áo rách rưới giáo hội, và cởi bỏ chiếc
áo dài trắng, các thánh đồ của mình. Những con người nhỏ bé
đứng ngoài đó, và một Đức Thánh Linh chân thật, nói tiếng lạ,
và biểu lộ Đức Chúa Trời. Và, thưa anh em, họ thật thà và, “hoàn
toàn tốt và trung thực.” Họ—họ tuyệt đối chân thật, anh em có
thể tin cậy họ bất cứ nơi nào. Bây giờ anh em không biết gì để tin
và ai để tin. Hiểu không? Có điều gì đó đã xảy ra. Điều gì đó đã
xảy ra. Nó là gì? Họ đang được xức bằng một dược, của sự cay
đắng. Đang sống lại. Một…
91 Điều gì đã gây ra điều đó? Một người đến, có một—một giáo
hội, đầu tiên, được gọi là Hội đồng Chung. Sau đó họ đã gọi nó
là Phúc Âm Ngũ Tuần. Từ Phúc Âm Ngũ Tuần ra đến Hội Thánh
Đức Chúa Trời. Từ Hội Thánh Đức Chúa Trời, rồi họ bắt đầu nhìn
nhau, nói, “Anh là tín đồ Ngũ Tuần.” Người khác nói, “Anh em là
tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời.” Rồi ra từ đó đến Giáo hội Ngũ
Tuần Liên hiệp của Đức Chúa Trời, cùng ra đời. Và thế thì, điều
trước tiên anh em biết, thay vì chấp nhận Sự Sáng và bước đi
trong Nó, ồ, họ đã lập tổ chức của chính mình cho đến khi họ
không thể chấp nhận Sự Sáng.
92 Bây giờ, khi phép—phép báp-têm nhơn Danh “Đức Chúa
Jêsus Christ” được đưa ra thay vì “Cha, Con, và Thánh Linh” đối
với Phúc ÂmNgũ Tuần, chính họ đã thả neo trong đó rồi đến nỗi
họ không thể thay đổi được. Và họ biết Đó là Lẽ thật! Tôi thách
người nào chỉ ra Nó không đúng với Kinh Thánh. Nó tuyệt đối là
Lẽ thật. Nhưng họ có thể làm gì? Họ không thể làm điều đó. Đấy,
họ sẽ phá vỡ tín điều của họ, họ không thể.
93 Rồi những người Một Ngôi đã làm gì? Thay vì chấp nhận Nó
và đi tiếp, họ đã cứng nhắc: “Chúc tụng Đức Chúa Trời đời đời!
Chúng tôi đã có Sự Sáng, còn các anh chưa có. Chúng tôi là…”
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Họ có thể làm gì? Họ đã tổ chức nó. Anh em không thể thành
lập tổ chức Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thậm chí không có
hình dạng, Kinh Thánh đã nói. Không, không có hình thức về
Đức Chúa Trời.

94 Bây giờ, rồi Ngũ Tuần đã cố gắng tổ chức Ngài và làm họ…
của họ…của họ thành—thành—thànhHội thánh thật. Và rồi Một
Ngôi cứ thế mà đi, cố gắng tổ chức giáo hội của mình, và họ đã
có “Sự Sáng nhiều hơn.” Vì vậy họ đã làm gì? Họ đã thổi tắt nó
bằng sự ích kỷ của chính mình, đi về phía đường lối cay đắng.
Thay vì đưa nó ra với muối và sự êm dịu, họ đã cố gắng làmmất
đi tình thân hữu với người khác, chẳng có gì liên quan với họ. Và
đó chính là những gì họ đã làm. Thế thì, nó đã quét đi. Điều trước
tiên anh em biết, khi đến gần người khác, họ đã có điều nầy, và
bây giờ họ phá vỡ. Người thì nói, “Ngài đến trên con bạch mã.”
Người khác nói, “Ngài sẽ đến trong đám mây trắng. Chúa ban
phước, tôi sẽ bắt đầu một tổ chức ở trên đây.” Hãy xem cách họ
thực hiện là gì? Nó rải ra một dược—một dược. Nó đã làm gì? Nó
làm ngăn cách tình anh em.

95 Nhiều bà, nhiều ông, tối nay, ở trong Phúc Âm Ngũ Tuần,
muốn đến làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ,
biết rằng Đó là Lẽ thật của Đức Chúa Trời. Họ sẽ bị dứt phép
thông công nếu họ làm điều đó.

96 Và nhiều tín đồ Một Ngôi của…Bây giờ, tôi không phải là tín
đồMộtNgôi. Tôi không tin “một ngôi” theo cách họ tin. Tôi không
tin vào Jêsus như họ sẽ nói, “Jêsus”; có nhiều rất Jêsus. Chỉ cóĐức
Chúa Jêsus Christ. Đúng thế. Vậy thì, và tôi không…Tôi tin đó là sự
khác biệt với những gì họ làm. Họ làm phép báp-têm nhơn danh
Jêsus, nhơn danh của Jêsus cho sự tái sanh, rằng “Được báp-têm
(tái sanh) mang Đấng Christ đến với bạn vì phép báp-têm bằng
nước của anh em.” Tôi không tin điều đó. Tôi tin sự tái sanh đến
từ Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ qua Đức Thánh Linh. Đúng
thế. Phép báp-têm chỉ là một hành động bên ngoài của công việc
bên trong về sự tái sanh đã được làm xong. Hiểu không? Vì vậy,
tôi không đồng ý với điều đó. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng
mà tất cả họ là anh em của tôi.
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97 Khi tôi đầu tiên khởi sự như một nhà truyền giáo Báp-tít,
họ đến chung quanh nói, “Anh Branham, anh qua đây đi, chúng
tôi—chúng tôi—chúng tôi đã có Điều đó và chúng tôi đã thực
hiện Điều đó ở đây.”
98 Tôi nói, “Không một nhóm nào trong các anh, tôi đứng giữa
hai nhóm và nói, ‘Chúng ta là anh em!’” Đừng quan tâm đến
điều gì, tôi không quan tâm nếu có người không đồng ý, điều
đó không tạo nên chút khác biệt nào với với tôi, người đó vẫn là
anh em của tôi.
99 Tôi đã có một anh em thích ăn bánh nhân táo; Tôi thích ăn
bánh anh đào nhất, nhưng tôi sẽ không đánh mất tình thân hữu
với anh ấy. Anh ấy có thể ăn bánh nhân táo của mình còn tôi
ăn bánh anh đào của tôi. Và tôi thêm vào kem trứng đường trên
bánh của tôi, nếu anh ấy không muốn, ồ, anh ấy có thể lấy nó.
Anh em biết rằng…Nó là cái gì? Thứ kem đánhmà họ đã đặt trên
nó, anh em biết đấy, “kem đánh.” Tôi thích nó. Bây giờ đã quá già
để ăn kem, nhưng nó là một…Nhưng tôi—tôi—tôi…Đó là thứ tôi
thích. Nếu anh ấy không thích, anh ta không phải ăn nó. Điều đó
tốt thôi, tôi sẽ ăn cái của tôi. Nhưng anh ấy vẫn là anh em của
tôi! Đúng thế.
100 Và vì thế tôi—tôi thích điều đó, tôi thích sự thông công.
Nhưng khi tôi vẽ những hàng như thế này, và nói, “Không, đây là
giáo phái của chúng ta,” và sẽ không vươn qua bắt tay với người
tiếp theo, và nói, “Chúa ban phước, người anh em!” Chao ôi! Đó
là khi anh em kêu gọi sự thông công. Nếu không, anh em có rễ
đắng giống như những người Si-miệc-nơ lúc đó, và anh em gây
ra việc giống nhưvậy. Được rồi, vì thế tên họ là “cay đắng.”
101 Những người Ni-cô-la tiếp tục bóp chết họ cho đến tận những
Thời kỳ Hắc ám. Thời đại của Luther đã mang ra bước đầu tiên
của ân điển, một Ánh sáng nhỏ nhoi bắt đầu chiếu rọi. Rồi đến
sau đó, đến John Wesley với sự nên thánh, sáng hơn lên một
chút. Và rồi đến phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh với những
người Ngũ Tuần, mang trở lại đức tin của các tổ phụ. Nhưng họ
không thể giữ theo cách đó, vì thế họ phải tổ chức nó, và rồi họ
lại bắt đầu trở lại vào học thuyết Ni-cô-la lần nữa. Thật chính xác
với những gì Kinh Thánh đã nói họ sẽ làm.
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102 Bây giờ, tôi phải theo dõi ở đây hay là tôi phải đưa nó ra…
mất quá nhiều thời giờ. Chúng ta hãy lấy câu 2, hay câu…đó là
câu thứ 8, 9. Được rồi, bây giờ sự bách hại, câu thứ 9:

Ta biết công việc ngươi, sự hoạn nạn của ngươi,…sự
khốn khó, (dầu ngươi giàu có mặc lòng)…(Ồ, chao ôi!)…
Ta… (Bây giờ Ngài đang phán với Hội thánh bây giờ, Hội
thánh thật, không phải với những người khác; họ ghét
những việc làm đó của đảng Ni-cô-la.) …Ta biết lời gièm
pha của những người tự xưng mình là người Giu-đa, mà
kỳ thực không phải, nhưng chúng vốn thuộc về hội của
Sa-tan.

103 Bây giờ, họ đang than trách. Họ là những người nghèo xơ
xác. Họ…Người ta đã lấy tất cả cái họ có. Họ đã xây dựng nhà
thờ nhỏ như thế này, và sống như một nhóm nhỏ xíu như vậy,
người ta đã đẩy họ ra ngoài, giáo hội lớn đó, chỉ bóp nghẹt họ. Và
Ngài phán, “Ta biết. Ta biết ngươi phải nhóm lại trong góc phố
đó, ngươi nhóm lại trong những ngõ hẻm, hay bất cứ nơi đâu có
thể nhóm được.” (Và tôi đã ở trong những hầm rượu nơi mà họ
phải nhóm lại; đi xuống dưới mặt đất và nhóm lại, và mọi thứ ở
đó.) “Ta biết sự hoạn nạn của ngươi, và Ta biết sự khó khăn của
ngươi, và đại loại như thế, nhưng ngươi làm cho mình giàu có
qua những hoạn nạn kia.” Ồ, chao ôi! Nói cho tôi bất cứ lúc nào
một sự bắt bớ đến trên Hội thánh, điều đó làm cho Nó mạnh mẽ
lên. Luôn luôn điều đó làm mạnh mẽ Hội thánh, trong những
sự hoạn nạn. “Ta biết những sự hoạn nạn của ngươi, dầu ngươi
giàu có.” Tại sao? “Ngươi đã giữ danh Ta; ngươi trở nên giàu có.
Nhưngnhững sựhoạnnạn củangươi khônghại đếnngươi.”
104 Bây giờ, họ…Anh em chú ý không? Đảng Ni-cô-la chính họ
cũng có một nhà hội bấy giờ. Kinh Thánh đã nói vậy ở đây. Anh
em để ý điều đó ở đây trong câu 9 không?

Nơi…mà…không phải, nhưng là nhà hội của Sa-tan.
105 Ừ-m, Hội thánh thật đã bị đẩy ra. Đảng Ni-cô-la cầm quyền,
và chúng…chúng đã đẩy những người có Đức Thánh Linh ra
ngoài, vì vậy nên chúng—chúng đã không dùng họ. Nếu Si-miệc-
nơ, ở châu Á, chỉ biết rằng những việc…mà mão triều thiên của
những người tử vì đạo sẽ chờ đợi họ, họ sẽ rúng động. Hiểu



30 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

không? Vậy thì, nói cách khác, những gì…khi lời tiên tri này được
viết ra và gởi xuống, và hội thánh đã giữ nó, và người ta đã thấy
họ là những người sẽ đội mão triều thiên của người tử vì đạo,
ồ, họ sẽ…ồ, nó đã làm họ sợ đến chết. Người ta đang tìm kiếm
điều đó bất cứ lúc nào. Nó đã không đến trong thời đại của họ.
Thế rồi có lẽ một số người của họ nói, “Thôi được, anh biết—
anh biết đó, tôi nói cho anh biết, nhà tiên tri đó đã sai. Giăng đã
sai, ông—ông ấy…bởi vì nó đã không xảy ra với chúng ta ở Si-
miệc-nơ đây.” Ồ, nó đã ứng nghiệm hàng trăm năm sau đó. Hiểu
không? Bởi vì khi Đức Chúa Trời phán điều gì, thì nó phải ứng
nghiệm.
106 Đó là chỗ để chúng ta dầm thấm đức tin củamình, ngay trên
Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giữ mọi lời hứa. Cho dù…Anh
em có thể nghĩ nó phải xảy ra ngay ở đây, nhưng có lẽ đó không
phải là thời điểm của Đức Chúa Trời cho nó xảy ra. “Nhưng Lời
Ta sẽ không trở về luống nhưng, nhưng Nó sẽ hoàn thành điều
mà Nó được có mục đích cho.” Đức Chúa Trời luôn tôn cao Lời
Ngài và trong thời điểm tốt đẹp của ChínhNó, Nó sẽ gặt hái.
107 Vì thế những người nầy là một, hội thánh đầu tiên, nhưng
trong hội thánh đó là nét đặc trưng mà sẽ ra đời trong hội thánh
Si-miệc-nơ sau đó. Bây giờ, rồi họ được đội mão triều thiên của
người tử vì đạo, nhiều người trong số họ đã bị giết.
108 Bây giờ chúng ta hãy lấy câu—câu thứ 10, khi chúng ta đọc
điều này:

Ngươi chớ ngại những điều này (hội quỷ Sa-tan) mà
ngươi sẽ chịu khổ: nầy, ma quỷ sẽ quăng…các ngươi vào
ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; và hầu cho các
ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày: khá giữ trung tín
đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự
sống.

109 Ồ, chao ôi! Họ được bảo đừng sợ khi họ bị gọi đến để chết
vì tín ngưỡng của—của mình. Giờ đây, Chị Wood, dù chị ở bất
cứ nơi nào, tôi hi vọng điều nầy giúp ích cho chị. Chị Wood đã
nói với tôi, ngày nọ, chị hầu như không thể hiểu được tại sao
một số người có thể được giải cứu và một số khác thì không.
Đôi khi anh chị em phải biết…Đức Chúa Trời đã bảo với những
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người nầy, “Bây giờ, các ngươi đừng sợ về điều đó, vì Sa-tan sẽ
ném các ngươi vào đó, vì đảng Ni-cô-la nầy trang bị điều sẽ đến
và đẩy ngươi vào đó, vì Ta sẽ để ngươi chết vì cớ Ta. Nhưng Ta
sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của Sự Sống vào ngày đó.” Vì
thế đừng…
110 Bây giờ hãy xem, Ngài đã phán…Bây giờ, nếu anh em chú ý
khi chúng ta đọc câu thứ10nầy. Chophép tôi đọc nó lại lầnnữa:

Ngươi chớ ngại những điều này mà ngươi sẽ chịu khổ:
nầy, ma quỷ sẽ quăng các ngươi vào ngục, hầu cho các
ngươi bị thử thách; và các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong
mười ngày: nhưng khá giữ trung tín đến…(Anh em có để
ý rằng không phải cho đến không? Không phải cho đến
chết, nhưng “đến” chết. Anh em hiểu điều đó không?) …
khá giữ trung tín đến chết,…(Hiểu không? Và họ đã vậy.)

111 Bấy giờ Ngài phán, Sa-tan…Anh em có để ý Ngài—Ngài phân
loại ai sẽ làm điều đó không? Vậy thì, hội quỉ Sa-tan nầy là “đảng
Ni-cô-la.” Chúng ta biết điều đó. Phải không? Thế thì nó là một tổ
chức, một chức thầy tế lễ đang nổi lên mà sẽ khiến những người
nầy chịu khổ, mà sẽ khiến những người nầy chịu khổ, và họ sẽ
trung tín với Phúc âm đến chết. Anh em để ý trong một lễ cưới
không? không phải cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, nhưng
“đến khi cái chết chia lìa chúng ta.” Hiểu không? Bây giờ, đến và
cho đến thì khác nhau. Vậy thì, họ đã trung tín với Đấng Christ
đến chết. “Đi ngay tới cái chết với điều đó. Đừng sợ, vì Ta sẽ ban
mão triều thiên cho ngươi.”
112 Bây giờ “mười ngày” nầy mà họ được nói đến ở đây, mười
ngày. Một ngày trong Kinh Thánh tượng trưng cho một năm. Và
mười ngày là của “mười năm” thống trị cuối cùng của D-i-o-c-l-e-
a-t-i-o-n, Diocletian. Diocletian. Diocletian, đó là hoàng đế vĩ đại
đó mà đã cai trị trong giai đoạn cuối cùng…Ồ, có nhiều hoàng
đế cai trị trong suốt Thời đại Hội thánh Ê-phê-sô. Và Nero, tôi
tin, là một. Và Diocletian nầy ở đây là người cuối cùng đã cai
trị, trong mười năm cuối cùng, và ông là người bắt bớ đẫmmáu
nhất trong tất cả các vua thời đó. Ông đã đứng về nhóm nầy và
chúng—chúng đã tàn sát những Cơ-đốc-nhân, và giết chết họ,
chúng đã đốt cháy họ, chúng—chúng đã làm mọi thứ, và đó là
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mười năm tàn sát đẫm máu nhất. Và thời gian của ông và sự
cai trị của ông từ năm 302 đến 312. Đó là thời kỳ cuối cùng của
Thời đại Hội thánh Si-miệc-nơ, để đi vào thời của Constantine.
Và ông ấy bắt đầu ở năm 312, Constantine. Đó là mười ngày của
những sự hoạn nạn. Và nó đã bắt đầu với Nero và chấm dứt với
Diocletian. Và nó đã bắt đầu vào khi Nero, vào khoảng năm 64
SC khi Nero lên ngôi.
113 Bây giờ, câu thứ 11 làmột lời hứa. Bây giờ chúng ta sẽ có điều
nầy ngay trước khi kết thúc:

Ai có tai, hãy để người ấy nghe lời Thánh Linh phán
cùng các hội thánh; Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về sự
chết thứ hai.

114 Bây giờ, tôi phải nói điều nầy ở đây, mà để cho…Nếu tôi nghĩ
điều đó, trong lòng, và không nói ra, thế thì tôi là một người giả
hình. Hiểu không? Tôimuốn anh emđể ý đôi điều ở đây trong lời
Kinh Thánh nầy, và tôi nghĩ nó là một trong những câu khó hiểu
lớn nhất đối với tôi quá lâu cho đến khi tôi tìm ra. Bây giờ chúng
ta hãy đọc câu đó thật kỹ, bây giờ. Hiểu không?

Ai có tai, (Nói cách khác, “có tai để nghe,” đấy, nó mở
ra đối với Thánh Linh.) hãy để người ấy nghe lời Thánh
Linh phán cùng các hội thánh;…

Bây giờ đấy, cùng một điều nầy, sự bách hại nầy cùng mọi
việc đến. Mỗi phần của nó bao trùm lên trong mọi hội thánh.
Các hội thánh.

…Thánh Linh phán cùng các hội thánh; Kẻ nào thắng…
(Trong hội thánh nào? Ê-phê-sô? Vâng. Được rồi. Si-
miệc-nơ? Đúng, hết thảy các hội thánh.) …Kẻ nào thắng
trong hết thảy các hội thánh sẽ chẳng bị hại gì về sự chết
thứ hai.

115 Người ở trong hội thánh Lao-đi-xê thắng điều gì? Thắng đảng
Ni-cô-la, thắng mọi sự ở thế gian, thắng những giáo phái nầy,
thắng những chức thầy tế lễ nầy, thắng mọi sự ở thế gian và bán
hết, và yêu Đấng Christ. Anh em sẽ chẳng bị hại gì về sự chết thứ
hai. Tại sao? Người đó đã có Sự sống Đời đời. Sự sống Đời đời
không thể chết. Chúa Jêsus đã phán, “Kẻ nào nghe lời Ta có Sự
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sống Đời đời, sẽ không bao giờ chết. Ta sẽ làm cho người đó sống
lại trong ngày sau rốt.”
116 Vậy thì, bây giờ, ở đó…Bây giờ, anh em sẽ…Có nhiều người
không đồng ý với điều nầy, nhưng tôi muốn anh em nghĩ thật kỹ
trước khi anh em quyết định. Hiểu không? Tôi sẽ nói đôi điều
bây giờ:
117 Đó là lý do tôi không tin có một địa ngục Đời đời. Không thể
có một địa ngục Đời đời. Bởi vì nếu đã từng có một địa ngục Đời
đời, thế thì luôn luôn có một địa ngục Đời đời, bởi vì Đời đời…
Chỉ có một hình thức duy nhất của Sự sống Đời đời, đó là những
gì mà tất cả chúng ta đang phấn đấu. Và nếu anh em sẽ bị thiêu
đốt mãi mãi và Đời đời, thế thì anh em sẽ phải có một Sự sống
Đời đời đang cháy, và thế thì nó sẽ là Đức Chúa Trời đang cháy.
Anh em không thể cómột địa ngục Đời đời, vì Kinh Thánh nói rõ
ràng rằng “địa ngục đã được tạo dựng nên.” Và nếu nó đã được
tạo nên, thì nó không phải là Đời đời. Bất cứ điều gì là Đời đời
thì không bao giờ được tạo dựng nên; nó luôn luôn đã có, nó là
Đời đời. Và Kinh Thánh nói rằng “Địa ngục đã được tạo nên cho
ma quỷ cùng các quỷ sứ của nó.” Địa ngục đã được dựng nên, thì
nó không phải là Đời đời. Và tôi không tin rằng một người sẽ bị
hình phạt Đời đời.
118 Tôi tin rằng Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng ở đây, rằng, “Kẻ
nào thắng sẽ không bị hại về sự chết thứ hai.” Bây giờ “sự chết.”
Từ sự chết đến từ…là đây, là “sự phân cách.” Vậy thì, khi chúng ta
bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, vì tội lỗi, chúng ta đã chết rồi;
Kinh Thánh nói vậy. Chúng ta xa lạ với Đức Chúa Trời, chúng ta
bị cắt đứt, chúng ta bị chết trong tội lỗi và sự lầm lạc; chúng ta là
người xa lạ với Đức Chúa Trời và với sự thịnh vượng chung của
Ngài. Và vậy thì khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Trời và có Sự
sốngĐời đời, chúng ta là con cáiNgài và làmột phần củaNgài.
119 Con trai nhỏ của tôi ở đó, Giô-sép, là một phần của tôi, cho
dù tôi…nó có thể từng làm gì đi nữa. Nó…Tôi có thể…Nó có thể
không có…Nếu tôi làmột người thật giàu có và để lại rất nhiều tài
sản, nó có thể, nó thậm chí thừa hưởng bất cứ thứ gì; nhưng nó
vẫn là con trai, nó là một phần của tôi. Chắc chắn vậy, nó là một
phần của tôi. Vậy thì, tôi không thể chối bỏ nó hơn là tôi có thể
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từ bỏ chính mình, bởi vì nó là một phần của tôi. Sự xét nghiệm
máu sẽ cho thấy nó là con của tôi. Hiểu không?

120 Sự xét nghiệm Huyết cho thấy bạn thuộc về Đức Chúa Trời
hay không. Hiểu không? Bạn là con cái Đức Chúa Trời và bạn có
Sự sống Đời đời. Nhưng linh hồn nào phạm tội, thì linh hồn sẽ
đó bị phân cách. Đúng thế không? Thế thì nó sẽ không còn nữa.
Bây giờ hãy xem. Bất cứ điều gì có sự bắt đầu thì có sự chấm
dứt, bởi vì bất cứ điều gì có sự bắt đầu đều là một sự dựng nên.
Nhưng Đức Chúa Trời đã không được dựng nên, Ngài luôn luôn
là Đức Chúa Trời. Không có chỗ nàoNgài được dựng nên. Và cách
duy nhất mà chúng ta có thể từng có Sự sống Đời đời là làmmột
phần của sự sáng tạo đó. Vinh quang thay! Ồ, nếu chúng ta có
thể thấy được Điều đó! Thấy những gì Đức Thánh Linh làm cho
bạn không? Chính là Đức Thánh Linh, Chính Đấng Tạo Hóa, Đức
Chúa Trời là Cha trong hình thức của Thánh Linh, được gọi là
“Đức Thánh Linh” bởi vì Đó nhờ vào thân thể gọi là Chúa Jêsus,
Con Ngài; mà Ngài đã tạo nên Chúa Jêsus, thân thể, đó là lý do
Ngài phải chết. Đức Chúa Trời đã ngự trong xác thịt con người
nầy, và tế bào máu của Ngài đã bị vỡ ra, và Sự Sống của tế bào
máu trở lại.

121 Đó là lý do mà người thờ phượng xưa trong thời Cựu Ước
không thể đi ra…người đó đi ra với sự kết tội giống như người
đó đã có khi người đó đến. Nhưng trong Tân Ước, Hê-bơ-rơ nói,
rằng, “Người thờ phượng đãmột lần được làm sạch rồi thì lương
tâm không còn biết tội nữa.”

122 Bấy giờ, thời Cựu Ước; người có tội mang đến một chiên con,
người ấy đặt nó xuống, đặt tay mình trên nó, người thờ phượng;
thầy tế lễ cắt cổ nó, người đó cảm nhận dòng máu chảy ra, và
nghe tiếng chiên kêu. Rồi nó chết, và anh ta cảm thấy thân thể
nhỏ bé của nó cứng lại, và nó đã chết. Anh ta biết rằng đáng lẽ
mình phải chết; con chiên đã chết thế anh. Thầy tế lễ lấy huyết
đó, tưới lên bàn thờ và—và hơi nóng bốc lên, và đó là lời cầu
nguyện của sự tha thứ cho người thờ-…[Băng trống—Bt.] …và sự
sống con vật đó không thể đến lại trên con người và đồng nhất
với linh con người, bởi vì nó là linh loài vật. Sự sống thú vật và
sự sống con người, nó không thể làm điều đó. Nhưng khi một…
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Đó là lý do anh ta rời khỏi nơi đó với cùng một ước muốn phạm
tội, giống như cũ. Đi vào với tội tà dâm, và dâng của lễ củamình,
và đi ra lại với cùngmột tâm trí tội lỗi đó. Đúng thế.

123 Nhưng ở đây khi người thờ phượng…Ồ, hỡi Hội thánh của
Đức Chúa Trời, đừng quên nắm lấy điều nầy! Người thờ phượng,
đã từng thật sự bước tới với Con Đức Chúa Trời và bằng đức tin
đặt tay mình trên Ngài (Ô, chao ôi!), hãy nhìn ở đó vào mặt Ngài
bị nhổ nước bọt trên mặt Ngài, Máu đang chảy xuống mặt Ngài,
cảm nhận sự đau đớn của “Đức Chúa Trời Tôi ôi! Đức Chúa Trời
Tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ Tôi?” Ồ, hỡi anh em, khi anh em thấy giá
phải trả để chết thay cho anh em, và Đó là Ai, Em-ma-nu-ên, Đức
Chúa Trời chết thay cho anh em.

124 Rồi điều gì xảy ra? Sau đó người thờ phượng, khi tế bào
Huyết đó bị vỡ ra trong Con Đức Chúa Trời…Tế bào huyết đó
đã làm gì?

125 Bạn là gì? Bạn là một tế bào nhỏ bé đến từ cha của mình.
Phái nữ không có hemoglobin. Phái—phái nữ chỉ tạo ra trứng;
lồng nuôi trẻ, nàng mang con—con—con cái. Nhưng máu đến
từ phái nam, đó là nguyên nhân đứa trẻ lấy họ của cha. Và rồi,
nhưng, người nữ kết hôn với người nam, lấy tên người nam, cả
những đứa con; người nữ trở nênmột người nuôi dưỡng con cái
mà nàng sẽ sanh cho người nam. Nhưng như tôi đã nói: gà mái
có thể đẻ trứng, nhưng nếu nó không ở với chim trống, nó sẽ
không nở.

126 Đó là, tôi đã nói, đó là lý do chúng ta có quá nhiều giáo hội
hình thức, già cỗi, nguội lạnh ngày nay. Họ đã thực hiện quan
điểm Ni-cô-la nầy, đã có một cái tổ đầy trứng thối, và chúng sẽ
không bao giờ nở bởi vì chúng không…Anh em có thể làm bất cứ
điều gì với họ (gọi họ là giámmục, chấp sự, và bất cứ cái gì khác),
họ sẽ không bao giờ tin vào những dấu hiệu theo sau những kẻ
tin, vì họ không bao giờ ở với Bạn Đời, là Đức Chúa Jêsus Christ.
Nếu họ đã từng thụ tinh với Bạn Đời quyền năng đó của Đức
Chúa Trời…

127 Khi tế bào Máu đó vỡ ra trên đồi Calvary, và Sự Sống ở trong
đó, Giê-hô-va bé bỏng…Ồ, nó có thể phải gây sự chú ý!
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128 Anh embiết,mọi người đang tìmkiếmdấuhiệu. Phải không?
Mọi người nói, “Ồ, hãy chỉ cho tôi thấy một dấu hiệu.” Người Do
Thái nói, “Hãy cho tôi thấymột dấu hiệu.”

129 Cho phép tôi đưa cho anh em một dấu hiệu. Đức Chúa Trời
đã ban cho anh em một dấu hiệu đúng lúc. Họ đã xin một dấu
hiệu. Y-sơ-ra-ên đã cầu xin một dấu hiệu. Ngài đã nói với đấng
tiên tri, “Ta sẽ cho họ dấu hiệu đời đời: một nữ đồng trinh sẽ
chịu thai. Một trinh nữ sẽ chịu thai và sẽ sanh một Con Trai.”
(A-men.) “Ngài sẽ được xưng là Em-ma-nu-ên, ‘Đức Chúa Trời ở
cùng chúng ta.’” Dấu hiệu lớn nhất đã được ban cho.

130 Khi Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của trời và đất, đã dựng
nên hệ mặt trời. Đứng ra đó tại Núi Palomar và nhìn qua viễn
vọng kính đằng xa kia, và anh em có thể thấy cách xa một trăm
hai mươi triệu năm ánh sáng. Đi xuống nhiều dặm ở dưới, và
vượt xa ngoài giới hạn đó là mặt trăng tĩnh lặng, và các ngôi
sao, và thế giới, và Ngài đã làm nên hết thảy chúng. Chỉ thổi bay
chúng ra khỏi tay Ngài ra, như thế . Vâng!

131 Và Đấng Tạo Hóa vĩ đại đó đã trở nên Đấng Cứu Rỗi của tôi.
Giáng xuống trong một tế bào Huyết nhỏ bé, không bởi người
nam, nhưng đến đồng trinh với một người nữ; và lấy sự thụ
tinh nhỏ bé này từ người nữ đồng trinh, và hình thành chính
Ngài trong ngôi nhà nhỏ bé và sống trong đó. Ồ, điều đó—điều
đó—điều đó phải là thật ấn tượng! Giê-hô-va! Giê-hô-va, cất tiếng
khóc, trên đống phân trong chuồng gia súc đó. Giê-hô-va, trong
máng cỏ. Đó là dấu hiệu đời đời, cho một số người tự cao nầy!
Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, một Hài Nhi đang khóc (Halêlugia!)
trong chuồng ngựa hôi thối. Và rồi chúng ta nghĩ mình là người
quan trọng, nghếch mũi lên; nếu trời mưa, nó có thể nhấn chìm
bạn; và rồi cứ hãnh diện nghĩ bạn là người quan trọng. Và Giê-
hô-va nằm trong chuồng ngựa, trên một—một đống phân, khóc
nhưmột em bé…bất cứ em bé nào. Điều đó phải thật nổi bật! Đó
là một dấu hiệu. Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ cho các ngươi một
dấu hiệu đời đời.” Đó là dấu hiệu thật. Giê-hô-va, chơi đùa như
một cậu bé. Giê-hô-va! Giê-hô-va, làm việc trong một xưởng thợ,
cưa gỗ như người thợ mộc. Halêlugia! Chao ôi, ồ, chao ôi! Giê-
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hô-va, rửa chơn cho những người đánh cá. “Ta sẽ cho các ngươi
một dấu hiệu.”
132 “Ồ, nhưng chúng tôi phải có hàng giáo phẩm, anh biết đấy,
mặc áo dài và tất cả loại dây, cổ áo tròn, và…”Hiểu không?Ồ!
133 “Ta sẽ ban cho các ngươi một dấu hiệu đời đời.” Giê-hô-va,
đứng trong trường án bị nhổ nước bọt trên mặt Ngài. Giê-hô-
va, bị căng ra trần truồng, trong một thân thể, giữa trời và đất.
Ngài bị khinh dể xấu hổ trên thập tự giá. Chúng ta có hình tượng
Ngài ở đó với một miếng giẻ nhỏ quấn quanh Ngài; dĩ nhiên đó
chỉ một điêu khắc gia làm điều đó. Họ đã lột trần Ngài, làm cho
Ngài xấu hổ! Ồ, đám người đạo đức giả đó khi giờ ấy đến! Đây là
ngày của con người, ngày của Chúa đang đến. Giê-hô-va! Giê-hô-
va, đang chết, vâng, không có điều gì xảy ra. Giê-hô-va, đang cầu
nguyện, không điều gì đã xảy ra. Ừm. Đúng thế. Nó phải rất ấn
tượng! Đó là dấu hiệu đời đời. Đó là dấu hiệu tất cả mọi người sẽ
biết. Rồi Ngài đã chết, Giê-hô-va đã chết. Sau đó trái đất bắt đầu
rúng động. Ồ, chao ôi!
134 Rồi Ngài đã sống lại từ mộ phần và được cất lên Cao. Giê-
hô-va, đang trở lại trong hình thức của Đức Thánh Linh sống
trong Hội thánh của Ngài, giữa dân sự Ngài. Vinh hiển thay!
Giê-hô-va, đang bước xuống qua hội thánh, phân biệt những ý
tưởng của tâm trí. Giê-hô-va, đang chữa lành người đau. Giê-hô-
va, đang nói quamôi miệng đến nỗi người đó không thể tự kiểm
soát chính mình. Giê-hô-va, trở lại trong tiếng Anh và đang dịch
nó. Anh emmuốn có một dấu hiệu không? A-men! Giê-hô-va đó
giáng xuống với một gái điếm, đỡ cô ấy dậy, từ chỗ quá—quá
thấp hèn đến nỗi những con chó cũng không thèm nhìn cô ấy,
và rửa sạch cô trắng như tuyết và ban cho cômột tâm hồn thanh
khiết như hoa huệ. Ồ, chao ôi! Giê-hô-va, lấy một người say nằm
ởđó trongngõhẻmvà ruồi buđầymiệng, và biếnngười đó thành
người rao giảng Phúc-âm…?…Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ
tẩy sạch chúng ta!
135 Khi Ngài còn ở trên đất, Ngài đã đi đến thành phố thấp hèn
nhất, và đến với những người thấp hèn nhất, và người ta cho
Ngài cái tên thấp hèn nhất ở đó. Đúng thế. Họ đã đối xử với Ngài
tồi tệ nhất, và gọi Ngài bằng cái tên xấu xa hết sức, “Bê-ên-xê-
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bun,” một con quỉ. Điều thấp hèn nhất người ta có thể cho Ngài,
con người cho Ngài.
136 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, ban cho Ngài
một Ngôi quá cao đến nỗi Ngài phải nhìn xuống để thấy Thiên
đàng. A-men! Vinh hiển thay! Và ban choNgàimột Danh trên hết
mọi danh mà được nhắc đến trên Thiên đàng và trái đất, và mọi
gia đình trên Trời và dưới đất đều được đặt tên theo tên Ngài.
Đó là những gì con người nghĩ về Ngài; đó là những gì Đức Chúa
Trời nghĩ về Ngài. Ôi Đức Chúa Trời, xin cho con nghĩ giống như
Ngài, Cha ôi. Vâng, thưa quý vị. Ồ Danh tôn quý!
137 Bây giờ, “Kẻ nào tin Ta thì có Sự sống Đời đời.” Vậy thì, nếu
chỉ có một hình thức của Sự sống Đời đời, và anh em kiếm nó và
chúng ta đang tìm kiếm nó qua Đức Chúa Jêsus Christ, đó là Sự
Sống của Đức Chúa Trời. Thế thì khi tế bào Huyết đó vỡ ra trên
Con của Đức Chúa Trời, và Giê-hô-va nhỏ bé đó bị giam giữ bên
trong của Người được gọi là Jêsus nầy (khi ở trong Ngài ngự đầy
đủ bổn tánh Đức Chúa Trời), và giờ đây khi chúng ta tin nhận
Huyết đó để được tha tội mình, rằng Thánh Linh đó đã ở trên
không phảimột người, nhưng ở trênĐức Chúa Trời…Vinh quang
thay! Kinh Thánh nói, “Huyết của Đức Chúa Trời.”
138 Người nào đó nói, “Anh nên nhớ, Ngài…Đừng nói gì về người
Do Thái, bởi vì Ngài là người Do Thái.” Ngài không phải là người
Do Thái. Ngài cũng không phải là dân Do Thái hay dân Ngoại,
Ngài là Đức Chúa Trời. Đúng thế. Ngài là Huyết sáng tạo. Đức
Chúa Trời đã tạo ra nó đặc biệt. Nó là của Chính Ngài, và qua
Huyết sáng tạo đó chúng ta tin nhận Nó như sự tha tội mình
bởi vì Ngài đã chết thay cho chúng ta. Tế bào Huyết đó đã vỡ ra,
ban Đức Thánh Linh trở lại trên chúng ta, và bây giờ chúng ta
là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời qua sự sanh ra
bởi Thánh Linh. Thế thì Sự Sống đó là của Đức Chúa Trời, mà
đã không có bắt đầu cũng sẽ không có kết thúc, là của tôi và của
anh chị em bởi ân điển của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus
Christ. Thế đấy.
139 Bây giờ, “địa ngục,” chúng ta sẽ đi trở lại với điều đó một lát.
Tôi nói với anh em rằng—rằng không thể có…Tôi thật sự tin có
một hỏa ngục. Vâng, thưa quý vị, Kinh Thánh đã nói vậy, hồ lửa.
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Bây giờ, nhưng đó không thể là một địa ngục đời đời-…nó không
thể là Đời đời. Nó có thể là…Kinh Thánh không bao giờ nói nó là
Đời đời, Nó nói là một địa ngục “vĩnh cửu”. Không nói chữ Đời
đời, nó nói một địa ngục “vĩnh cửu”. Vậy thì, nó được chuẩn bị
cho ma quỉ và các quỉ sứ của nó; một địa ngục mãi mãi, không
phải địa ngục Đời đời. Vậy thì, sau khi…Linh hồn đó có thể bị đau
khổ ở đó vì việc làm của mình trong mười triệu năm, theo như
tôi biết. Tôi không biết vĩnh cửu có thể là gì trong mắt Đức Chúa
Trời. Nó có thể trong năm phút, nó có thể là một triệu năm, nó
có thể là mười triệu năm, nhưng sẽ đến một lúc mà linh hồn đó
sẽ không còn tồn tại.
140 Đây là những gì Kinh Thánh nói, hãy xem:

…Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại bởi sự chết thứ hai.
141 Sự chết thứ nhất đang phân rẽ chúng ta khỏi những người
yêu dấu của chúng ta. Chúng ta sẽ đi vào sự Hiện diện của Đức
Chúa Trời, không bao giờ ở ngoài sự Hiện diện của Ngài. Hiểu
không? Bây giờ, nếu có sự chết thứ hai, thế thì nó phải là sự chết
của linh hồn. Và thế thì người nào thắng thế gian, hay thắngmọi
sự của thế gian, thì có Sự sống Đời đời và sẽ không bị sự chết thứ
hai đụng đến. Thế đấy, Sự sống Đời đời. Nhưng tội—tội nhân…
Kinh Thánh nói, “Người đàn bà ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng
như chết.” Đúng thế không? “Linh hồn nào phạm tội, chắc chắn
nó sẽ chết.” Chết là gì? “Phân cách” hoàn toàn, “không còn nữa.”
Hiểu không? Vậy thì, nó bị cắt đứt, là đúng. Nó bị cắt đứt, nó
không còn nữa. Sẽ mất bao lâu để làm điều đó? Nó sẽ trải qua
tiến trình giống như nó đến, và nó sẽ đến một nơi cho đến khi ở
đó nó sẽ chẳng còn để lại gì. Nó sẽ chỉ trở lại chỗ mà nó đã từng
được tạo ra.
142 Chúng ta có thể lấy tế bào, và làm vỡ nó thành một tế bào
khác, thành tế bào khác, cho đến khi anh em có thể trở lại với tế
bào đầu tiên; phá vỡ tế bào đó, rồi anh em lấy thành phần hóa
học của máu; anh em đi vào những thành phần hóa học khác
nhau của máu, và rồi anh em đến với một phần nhỏ trong tế
bào đó: đó là sự sống. Người ta không thể tìm thấy điều đó. Họ
không biết gì về nó. Vậy thì, sự sống đó rốt cuộc sẽ đến chỗ một
cái chấm cho đến khi nó không còn nữa; bất kể thành phần hóa
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học gì của sự sống đó, tôi không tin nó có bất cứ thành phần hóa
học nào. Nó sẽ là vấn đề thuộc linh.

143 Và thế thì, trong điều đó, cuối cùng nó sẽ hoàn toàn tan rã và
không còn nữa. Đó là những gì Kinh Thánh nói, “Linh hồn nào
phạm tội, thì nó sẽ chết.” “Và kẻ nào thắng trong những thời đại
hội thánh nầy ở đây sẽ không bị hại bởi sự chết thứ hai.” Thân
thể chết trước tiên, linh hồn chết kế tiếp và nó sẽ không còn nữa.
Hiểu không? Đó là…anh em có tin rằng là Kinh Thánh nói điều
đó không?

144 Bây giờ nên nhớ, nếu địa ngục là Đời đời, thế thì Kinh Thánh
sai khi nó nói “địa ngục đã được tạo nên.” Và rồi nếu một người
bị đốt cháy Đời đời, trong hỏa ngục, thì người đó phải có Sự sống
Đời đời để ý thức, mình bị thiêu đốt. Đúng thế không? Ồ, có bao
nhiêu hình thức Sự sốngĐời đời?Một. Đúng thế. Chỉmột Sự sống
Đời đời.

145 Bây giờ, đừng bỏ đi và nói, “Anh Branham không tin vào địa
ngục.” Anh Branham thật sự tin vào địa ngục. Kinh Thánh dạy
có một địa ngục. Thật chắc chắn như có một—một nơi dành cho
sự yên nghỉ, có một nơi của—của sự trừng phạt. Và Đức Chúa
Trời chắc chắn sẽ làm cho linh hồn mà phạm tội chống lại Ngài
bị hình phạt. Và vì chối bỏ Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu
Rỗi của bạn, bạn chắc chắn sẽ bị hình phạt vì điều đó. Nhưng
sẽ có một lúc bạn sẽ không còn nữa. Nhưng sẽ mất bao nhiêu
triệu năm cho bạn đi trở lại với điều đó, tôi không biết. Nhưng
đôi khi…

146 Bạn là sinh vật sống tạm thời cho đến khi bạn được tái sanh,
rồi bạn là một sinh vật Đời đời. Cách duy nhất để bạn có thể có
được Nó là có phần bản chất của Đức Chúa Trời ở trong bạn, là
Sự sốngĐời đời. Bạn hiểu điều đó không? Chắc chắn vậy.

Ai có tai, hãy để người ấy nghe lời của Thánh Linh phán
cùng các hội thánh;…

147 Tôi yêu Ngài. Còn anh chị em? Tôi rất vui mừng vì có Sự sống
Đời đời. Điều đó không khiến tôi băn khoăn nữa, bởi vì rằng
chúng ta có Sự sống Đời đời bây giờ. Và tôi biết điều đó, và tôi tin
rằng hết thảymọi người sẽ có Nó, tất cả chúng ta.
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148 Irenaeus, vâng, tôi đã có một ghi chú ở đây về Irenaeus, về,
“để hiểu sâu lịch sử này.” Đó là lý do Irenaeus được chọn bởi vì
ông có những dấu hiệu của Hội thánh Ngũ tuần (nguyên thủy)
đi cùng với ông.

149 Bây giờ, nếu Đức Chúa Trời…Bao nhiêu người tin rằng Hội
thánh bắt đầu vào lễ Ngũ tuần? Được rồi. Bao nhiêu người tin
rằng Đức Chúa Trời chứng thực Hội thánh ở lễ Ngũ tuần? Được
rồi, thưa quý vị. Thế thì nếu đó là Hội thánh đầu tiên của Đức
Chúa Trời, và đó là những gì Ngài đã gọi là một “Hội thánh,” và
Ngài là Gốc Nho bây giờ, chúng ta là nhánh, nếu Gốc Nho từng
sanh ra nhánh khác, nó sẽ là gì? Ngũ Tuần. Vâng! Bây giờ, có thể
không bởi tên. Bây giờ chúng ta có những cái tên thuộc về Ngũ
tuần, nhưng điều đó không có gì hơn là Giám Lý, Báp-tít, Trưởng
Lão, Ngũ Tuần. Điều đó không có nghĩa là một sự việc, đấy, đó
chỉ làmột cái tên. Nhưng chừng nào anh em cóKinh nghiệmNgũ
tuần trong lòng, Ngũ tuần trong linh hồn anh em, đang ban cho
anh em Sự sống Đời đời, thì Đức Chúa Trời đã hứa với anh em
rằng, “Các ngươi sẽ không bao giờ bị hại đến sự chết thứ hai;”
rằng, anh em đã có Sự sống Đời đời và không thể bị hại đến bởi
sự chết thứ hai. Hiểu không?Anh emđã có…anh em là…

150 “Chớ làmbuồn lòng choĐức ThánhLinh củaĐức ChúaTrời.”
Bây giờ, đừng làm buồn lòng Ngài (làm những việc sai quấy).
Nếu làm thế, anh em sẽ trả giá cho điều đó; bởi vì Kinh Thánh
đã nói, “Chớ làm buồn lòng cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa
Trời bởi vì nhờ đó mà anh em được ấn chứng cho đến ngày anh
em được cứu chuộc.” Đúng thế không? “Chớ làm buồn lòng Đức
Thánh Linh.”

151 Ồ! Đó sẽ là một ngày tuyệt vời, một buổi sáng nào đó, một
số trong những thời gian nầy. Tỏ cho anh em thấy rằng sự phục
sinh sẽ phổ biến, “Có hai người ở ngoài đồng, và Ta sẽ lấy đi
một người; và hai người nằm chung giường, và Ta sẽ lấy đi một
người.” Đấy, đó sẽ là một đêm một nơi, và ánh sáng ban ngày ở
phía bên kia của trái đất; sẽ là sự phục sinh chung, sự Cất lên
đó. Tiếng kèn của Đức Chúa Trời sẽ vang lên, vàmỗi người trong
những người nầy, thuộc hội thánh nhỏ nầy ở đây, ở đây, ở đây, và
ngay cảnhómnhỏkia đãđi qua đó, sẽ bước raởđây, ở đây, ở đây.
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152 Khi người nữ đồng trinh đó, người nữ đồng trinh đó khi nàng
thấy trong canh thứ bảy mà…Bây giờ, nên nhớ, có bảy người nữ
đồng trinh. Đúng thế không? Hay là, tôimuốn nói, nămngười nữ
đồng trinh đi ra…Mười người nữ đồng trinh đi gặp Chúa, năm
người khôn và năm người dại. Đúng thế không? Và bây giờ, mặc
dù đang trong những giờ thức canh, có bảy canh giờ. Và ở cuối
của canh thứ bảy (một số đã ngủ gục từ canh nầy, canh nầy, canh
nầy, và canh kia,…), canh thứ bảy, có tiếng vang lên, “Nầy, Chàng
Rể đến, hãy đi gặp Người.” Và họ thức dậy và thắp đèn mình. Và
tất cả những người khác cũng thức dậy ở đây. Ồ, đó không phải
là thời giờ tuyệt diệu sao!

Ồ, chúng ta thường hátmột bài ngắn:

Thật là một thì giờ tuyệt vời cho bạn,
Thật là một thì giờ tuyệt vời cho tôi;
Nếu chúng ta sẵn sàng gặp Chúa Jêsus Vua
chúng ta,

Đó sẽ là thì giờ tuyệt vời biết bao.

Ở đây, chúng ta hãy hát lại câu đó:

Thật là một thì giờ tuyệt vời cho bạn,
Thật là một thì giờ tuyệt vời cho tôi;
Nếu chúng ta sẵn sàng gặp Chúa Jêsus Vua
chúng ta,

Đó sẽ là một thì giờ tuyệt vời biết bao. (Điều đó
sẽ tuyệt vời phải không?)

Ồ, há chẳng tuyệt vời ở đó sao,
Khi không còn phải mang gánh nặng?
Hát vui mừng với tiếng chuông lòng ngân
vang,

Ồ, chẳng tuyệt diệu ở đó sao?

153 Bao nhiêu anh chị em biết rằng mình sẽ về nhà? Bao nhiêu
anh chị em biết mình sẽ đi ra cánh cửa đó? Anh chị em không
biết. Bao nhiêu người biết nếu mình đi ra anh chị em sẽ đến lần
nữa? Anh chị em không thể nói được. Vì thế đừng để buổi tối
này trôi qua; đừng quay lưng với Đức Chúa Trời trong tối nay,
vì tối nay có thể là buổi tối cuối cùng bạn có thì giờ hoặc một cơ
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hội. Bạn là ai, dù sao đi nữa? Bạn từ đâu đến? Bạn đang đi đâu?
Quyển sách duy nhất có thể nói cho bạn biết đó là gì, là quyển
Kinh Thánh cổ đầy phước hạnh nầy ở đây. Và đó là quyển Kinh
Thánhmà chúng ta tin, đó làĐức ChúaTrờimà chúng ta tin.

154 Và nếu bạn không đi vào trong Nàng Dâu đó, ở trong đám
người ít ỏi nầy, con đường xuống ở đây đang bị bóp nghẹt bởi
những tín điều và các giáo phái, và vân vân, nếu—nếu—nếu bạn
không ở trong nhóm nhỏ đó…Bây giờ, bạn phải không gia nhập
đền tạm nầy, bạn không phải gia nhập bất cứ cái gì, bạn chỉ phải
được sanh lại để vào Vương Quốc đó. Vậy thì, nếu bạn muốn có
sự thông công trong giáo hội Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, bất
cứ nơi nào bạn muốn, điều đó tùy bạn. Thấy đó, bạn trao tình
thân hữu cho bất cứ ai bạn muốn. Nhưng tôi sẽ nói với bạn một
điều: khi bạn được sanh lại, bạn biết đấy, “những con chim có
cùng bộ lông…” Chao ôi!

155 Người nào đó đã hỏi tôi lần nọ, nói, “Anh Branham, anh đã
nói vớimọi người, ‘Cứ trở lại với giáo hội GiámLý.’”

Tôi nói, “Tất nhiên. Hãy để người ta ném họ ra, và họ không
có chỗ nào để đi.” Vì thế nên chúng ta sẽ thấy…

Điều đó được thôi, cứ trở lại, sẽ không lâu đâu, anh em thấy
đấy. Nó sẽ không kéo dài, họ sẽ quay trở lại ngay.

156 Anh em biết đấy, có lần trong con tàu…Nô-ê…con tàu, nơi an
toàn, Nô-ê, có một trận lụt lớn đến. Và vì thế Nô-ê đã thả con quạ
ra khỏi tàu, và nó cứ kêu và nhìn quanh. Ồ, nó đã thỏa mãn, bởi
vì nó là con vật sanh ra để ăn xác chết. Nó có thể bay từ một xác
chết thối rữa nầy, và ăn đầy bụng con la này, rồi bay đậu qua
đó trên—trên con chiên già này và lại ăn một bụng con vật đó,
cùng những thứ khác, nơi có tất cả các loại xác chết đang nằm
chung quanh.

157 Vì thế con quạ sẽ chỉ đậu xuống và kêu vang, “Các bạn ơi, tôi
đang cómột lễ hân hỉmộtmình!” cứ kêu lên.

158 Nhưng khi họ thả chim bồ câu ra, nó có bản chất khác. Thứ
hôi thối đó, nó “không thể chịu đựng được. Hừm!” Tại sao? Chim
bồ câu không có túi mật nào; nó là giống chim duy nhất không
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có túi mật. Nó không thể tiêu hóa thứ đó, vì thế điều duy nhất nó
có thể làm là trở lại ngay với chiếc tàu và đập vào cửa.

159 Cứ đi bất cứ nơi nào các bạnmuốn. Điều duy nhất tôi yêu cầu
các bạn làm là thật sự bước vào Vương Quốc, và tôi biết anh em
sẽ đi đâu. Anh em sẽ không thể chịu đựng nó nữa, thưa anh em,
anh em sẽ nói, “Tôi đã vượt qua hàng rào phân rẽ đó, tôi đã để lại
thế giới này phía sau.” Vâng, thưa quý vị. Chắc chắn vậy.

Ồ, họ nhóm nhau lại trong phòng cao,
Hết thảy nhơn Danh Ngài cầu nguyện,
Họ đã chịu báp-têm bằng Đức Thánh Linh,
Và quyền năng hầu việc đã đến;
Bây giờ những gì Ngài đã làm cho họ ngày ấy
Ngài cũng sẽ làm cho bạn ngày nay,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ. (Còn bạn?)

Một trong họ, tôi là một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói…một người
trong họ, Halêlugia;

Một trong họ, tôi là một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

Baonhiêungười vuimừng về điều đó tối nay?Ồ, chao ôi!

Hãy đến, hỡi anh em, tìm kiếm ơn phước nầy
Sẽ tẩy sạch lòng anh em khỏi tội,
Sẽ bắt đầu vang lên tiếng chuông lòng vui vẻ
Và sẽ giữ linh hồn anh em được cháy luôn;
Ồ, giờ đây lửa ấy đang cháy trong lòng tôi,
Ô, vinh hiển thay Danh Ngài,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói…một người
trong họ.

Tôi là một trong họ, tôi là một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói…một người
trong họ, Halêlugia;
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Một trong họ, tôi là một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

160 Bây giờ trong khi chúng ta hát câu tiếp theo này, tôi muốn
anh embắt tay, như anh em làmmỗi đêm, hết thảy anh emGiám
Lý, và Báp-tít, và Trưởng Lão. Hãy bắt tay nhau, và thậm chí khá
thân mật để có thể nhai kẹo cao su của nhau, nếu anh em có
thể. Bây giờ thật sự thânmật, chân thật, cởi mở bây giờ trong lúc
chúng ta hát bài đó:

Tôi là một trong họ, một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong số họ;

Một trong họ, một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

Dầu những người này có thể không được học
hành,

Hay tự hào về danh vọng thế gian,
Hết thảy họ đều nhận được lễ Ngũ tuần của
mình,

Chịu báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus;
Và giờ đây họ đang nói về, chiều rộng và chiều
sâu,

Quyền năng Ngài không hề đổi thay,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói…

Bây giờ chúng ta hãy thật sự hát nó:

Ồ, một trong họ, một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói…một trong họ,
Halêlugia;

Một trong họ, một trong họ,
Tôi rất vui đến nỗi tôi có thể nói tôi là một
người trong họ.

161 Bạn có muốn làm một người tử vì đạo cho Ngài với những
tín đồ Si-miệc-nơ không? Nếu đến lúc bạn bị đặt vào chỗ phải
đối diện với cái chết hay nhận lại điều đó, bạn có muốn đương
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đầu với nó không? Vâng, thưa quý vị. Ôi Đức Chúa Trời, đó sẽ là
một sự vui thích. Vâng, thưa quý vị. Đó là con đường tôi muốn
đi, ngay trên bục giảng. Đúng thế. Tôi nghĩ tôi đã có nó và họ đã
có điều đó ở nước Đức cách đây không lâu. Ồ, họ đã định bắn tôi
bằng súng ngắm ban đêm, và những người lính nước Đức chạy
xung quanh tôi và giữ lại như thế . Tôi nghĩ, “Thật tuyệt vời biết
bao được chết cho Chúa ngay ở trên cánh đồng ở đây.” Ồ, chao
ôi! Thật là—thật là điều tuyệt vời dường nào.

162 Ồ, cho phép tôi hát tặng các bạn một bài ngắn. Được không?
Các anh em còn—anh em còn thời gian dành cho chỉ một bài
hát ngắn không? Được lắm. Tôi không thể hát nó, tôi nói nó. Ồ,
tôi luôn muốn hát. Và một trong những ngày này khi anh em
vượt qua để đến với nhà lớn trên đó ở Lạc Viên, con đường phía
dưới ở tận cuối những cánh rừng có một căn nhà gỗ nhỏ ở đó,
nơi Russell Creech và tôi sẽ dành cho việc săn bắn này, anh em
biết đấy. Con đường ở cuối khu rừng có một nhà gỗ nhỏ trên
đó mà Anh Neville hát về, Dựng Cho Tôi một Căn Nhà Gỗ trong
Góc, (Tôi nghĩ anh ấy đang nói về chỗ của tôi)…trong Xứ Vinh
hiển. Một trong những buổi sáng nầy khi anh em bước ra mái
hiên lớn của mình ở trên đó, và nhìn chung quanh như thế, lối
đi xuống đó trong góc ấy anh emnghe ai đó hát:

Ân điển lạ lùng, nghe thật dịu êm,
Đã cứu kẻ khốn khổ như tôi!

163 Anh em nói, “Ồ, chúc tụng Chúa, Anh Branham thân yêu đã
hát đó. Anh ấy đấy, tôi nghe anh ấy đang đứng hát ở đó ngay lúc
nầy, hát bài Ân Điển Lạ Lùng.”

164 Thật sẽ là ân điển lạ lùng đãmang tôi đến đó. Đúng thế.

Nhưngmáu đang nhỏ xuống, vâng, (Đó là lý do
tôi đang giảng Điều này.) nó đang nhỏ máu,

Phúc Âm Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,
Máu của những môn đồ đã chết vì Lẽ thật,
Phúc Âm Thánh Linh nầy vẫn đang nhỏ máu.

Người trước tiên chết cho kế hoạch Đức Thánh
Linh nầy,
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Là Giăng Báp-tít, nhưng ông chết như một con
người;

Rồi đến Chúa Jêsus, họ đã đóng đinh Ngài,
Ngài đã dạy rằng Thánh Linh sẽ cứu con người
khỏi tội.

Có Phi-e-rơ, Phao-lô, và Giăng thiêng liêng,
Họ đã từ bỏ đời sống mình để Phúc âm được
chiếu sáng;

Họ hòa lẫn huyết mình, như những đấng tiên
tri xưa,

Để Lời thật của Đức Chúa Trời có thể được nói
chân thật.

Có những linh hồndưới bàn thờ, (Những thánh
tử vì đạonày) đang kêu khóc, “Chođến chừng
nào?”

Vì Chúa trừng phạt những kẻ đã làm sai trật
kia; (Hãy nghe! Nhanh lên!)

Nhưng sẽ có nhiều người nữa sẽ dâng huyết sự
sống mình

Vì Phúc Âm Thánh Linh nầy và dòng huyết đỏ
thắm của Nó.

Nó đang nhỏ máu, vâng, nó đang nhỏ máu,
Phúc Âm Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,
Máu những môn đồ đã chết cho Lẽ thật,
Phúc Âm Đức Thánh Linh nầy vẫn đang nhỏ
máu.

165 Ồ, sắp có…

[Một chị nói tiếng lạ, một anh em thông giải. Một anh em nói
tiếng lạ khác, một chị nói tiếng lạ khác. Băng trống. Một anh em
đưa ra lời thông giải—Bt.] Vinh hiển thay. A-men. A-men. Ừm.
Ừm. Vinh hiển thay. A-men. Vâng.

166 A-men. “Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các
hội thánh.”

Tôi yêu Ngài…
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Bây giờ hãy thờ phượng, thấy những gì Ngài sẽ làm. Nếu
trước đây bạn chưa bao giờ yêu Ngài, bạn có muốn yêu Ngài
bây giờ không? Mời bạn đứng lên và nhận biết Ngài, nhận Ngài
làm Đấng Cứu Rỗi của mình?

…tôi, (Chúa ban phước cho anh, anh ơi.)
Và mua-…

Người nào khác muốn đứng lên không, nói, “Tôi muốn có
Ngài, ngay bây giờ, tôi muốn yêu Ngài”?

…-cứu rỗi
Trên cây Thập tự…

Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Chúa ban phước lại cho cô
phía sau đó, quý cô.

Tôi yêu Ngài…

Ai có tai, hãy để người ấy nghe lời Thánh Linh phán cùng
hội thánh.

…Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập tự.

167 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, như Ngài thấy ba
người này đang đứng trên chân họ, Ôi Đức Chúa Trời, con cầu
xin Ngài thương xót, Ôi Đấng Đời Đời, và ban sự tha thứ cho họ
về mọi tội, và sự cứu chuộc, Đức Thánh Linh trong đời sống, để
họ sẽ không bị hại bởi sự chết thứ hai. Họ nhận thức, Chúa ôi, tối
nay, khi họ đứng đó, rằng—rằng có điều gì đó đang đến gần. Đức
Thánh Linh đã đưa ra lời cảnh cáo. Để thấy Thánh Linh của Đức
Chúa Trời giáng xuống giữa họ, thấy Ngài đang hành động theo
lời Kinh Thánh, chỉ ba sứ điệp và khép lại. Ôi Đức Chúa Trời, mỗi
sứ điệp được giao chomỗi người.
168 Giờ đây, Cha ôi, chúng con cầu xin Ngài thương xót. Xin để
Thánh Linh quý báu đó ở lại giữa chúng con. Xin cho chúng
con tôn kính Điều đó, Đức Chúa Trời ôi; xin nhậm lời. Xin giao
những linh hồn này vào tay Cha, Cha ôi, họ là kết quả của Sứ
điệp tối nay, và của sứ điệp từ Đức Thánh Linh đã được nói ra
giữa chúng con. Và chúng con cầu xin, Đức Chúa Trời là Cha ôi,
rằngNgài sẽ ở cùng họ suốt những ngày trong đời sống họ. Và xin
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cho “trong thế giới bất tận” chúng con có thể gặp nhau trong đó,
những người đã được cứu bởi Huyết và ân điển của Đấng Christ.
Chúng con xin dâng họ cho Ngài giờ này, Cha ôi, xin ban cho họ
đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì chúng con cầu xin nhơn Danh Chúa
Jêsus. A-men.

169 Cầu xin Chúa ban phước cho anh em, hỡi các anh em của tôi.
Ai đang đứng gần những người đó, những Cơ-đốc-nhân, hãy bắt
tay họ khi họ ngồi xuống, trao cho họ…cầu chúc cho họ sự thịnh
vượng của Đức Chúa Trời.

170 Thấy thuận phục Thánh Linh là thế nào không, cách Điều đó
làm cho nó ở phần cuối đúng như thế nào? Thấy không? Kinh
Thánh nói, “Hãy để họ…ví bằng có người nói tiếng lạ chỉ nên hai,
hay không…ba người là cùng,” anh em thấy đó. Sứ điệp được ban
ra không chỉ trong lúc tôi đang nói, mà sau đó truyền đi khắp
nơi. Đó là cách nó phải như vậy, mọi người thật sự cung kính
và lắng nghe những gì Thánh Linh phán. Sau đó điều gì đã xảy
ra? Tội nhân đã đứng dậy ăn năn. Ồ, hãy suy nghĩ. Chính Đức
Thánh Linh, không phải việc nhận lấy nó…ngay cả qua Lời, đã
đến và biểu lộ.

171 Tôi biết một số người đang nói tiếng lạ, tôi biết cả ba người
mà đã nói; và tôi—tôi biết những người đã thông giải; tôi biết
đời sống họ không có tội trướcmặt Đức Chúa Trời. Anh Neville ở
đây,mục sư của chúng ta, nhà truyền đạoGiámLý; đó làmột nhà
truyền đạo Giám Lý, đang ngồi ở đây, đã nhận lãnh Đức Thánh
Linh. Junie, ở trên đây, Anh Jackson, nhà truyền giảng Giám Lý
khác, đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đúng thế, có ân tứ nói tiếng
lạ và thông giải.

172 Và anh em nhận thấy cách chúng ta cư xử trong hội thánh
thế nào, mọi người đều cung kính; Đức Chúa Trời đang phán.
Anh em thấy Ngài phán thật chính xác theo như Kinh Thánh;
một lần; một sứ điệp không được hiểu rõ, Ngài phán lần nữa,
nhưng Ngài sẽ không phán quá ba lần; xem đấy, theo lời Kinh
Thánh ở đó. Đấy, Ngài sẽ đưa ra sứ điệp đó; và Ngài không bao
giờ làm cho nó lộn xộn, “vì tâm thần các đấng tiên tri suy phục
đấng tiên tri.”Mọi người lắng nghe vàmột cách yên lặng…
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173 Vậy thì đó là cách hội thánh phải ở trong trật tự. Bây giờ đối
với anh em là những người có thể từ bên ngoài đến đây, đã nghe
tôi nói điều đó, đó là cách nên làm như vậy. Thấy đó, sứ điệp sẽ
tiếp tục. Thấy những kết quả không? Nó xảy ra ngay lúc đó. Điều
gì đó xảy ra, thật sự chính xác như sự phân biệt hoặc linh nào
khác. Ngài thật tuyệt vời phải không? Ồ, tôi rất vui khi biết rằng
điều giống như vậy đã được Thánh Phao-lô định ra, ngay ở đây,
đã tồn tại cho đến ngay ở đây. Nó vẫn giống vậy. Ồ, tôi rất vui
mừng tôi có thể nói tôi là một trong số họ. Còn anh em thì sao?
Được lắm.
174 Bây giờ, tối mai lúc bảy giờ, chúng ta sẽ nói về thời đại hội
thánh Lao-đi-xê, và đó là thời đại kết hôn. Tôi muốn anh em đến
nếu có thể được. Tối nay tôi hơi kéo dài một chút, bởi vì có lẽ Đức
Thánh Linh đang phán và đại loại như vậy. Nhưng trời còn sớm,
chỉmới chín giờ haimươi. Và tôi thường ở đây cho đếnmười hay
mười một giờ, vì vậy thật sự vẫn còn sớm ở đây. Vậy anh em có
thích những—những—những sứ điệp của Chúa không? Có thật
sự không? Nó đang nuôi dưỡng linh hồn anh em.
175 Xin Chúa ban phước cho anh chị em, hỡi con cái của tôi. Anh
chị em biết, tôi yêu anh chị em hết lòng. Và thỉnh thoảng khi
Thánh Linh nắm giữ tôi, cắt đi cả…Đó là đường lối của Lời, Nó
sắc như gươmhai lưỡi. Nó cắt sự đến, sự đi, bên trong, bên ngoài,
mọi cách. Nhưng đó là phép cắt bì chúng ta. Sự cắt bì chỉ cắt đi
xác thịt dư thừa, những cáimà chúng ta không nên có.
176 Bây giờ, tôi muốn anh em để ý. Anh em có nghe Thánh Linh
thông giải tối nay không? “Hãy dừng việc dại dột đó!” Điều đó
cắt bì. Hãy thành thật! Hết thảy chúng ta đi ra khỏi hàng ngũ,
nhưng Đức Chúa Trời biết cách để cạo những khối u đó ra khỏi
chúng ta. Ngài phải thế không? Ngài chắc chắn làm vậy. Tôi cảm
ơn Ngài vì điều đó. Còn anh em?
177 Anh là người chơi đàn piano ở đây phải không? Tôi không
thấy…Teddy…? Tôi không thấy anh ấy ở đâu cả. Có—có phải
đây…? Được rồi, thưa chị, nếu chị muốn. Chị là con gái của anh,
phải không Anh Daulton? Con dâu. Được rồi. Một người nữ trẻ
đẹp mạnh mẽ, rất vui vì chị là một Cơ-đốc-nhân. Được rồi, bài
hát kết thúc cổ, rất hay của chúng ta là bài gì? Chúng ta hãy thử
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hát một bài, ngay trước khi chúng ta ra về, bây giờ. Chỉ một phút
thôi, chị ơi, trước khi chúng ta hát bàiMangDanh JêsusVới Anh.

178 Bao nhiêu người biết bài Đừng Quên Cầu Nguyện Gia Đình?
Bao nhiêu người cầu nguyện trong gia đình mình, gia đình cầu
nguyện? Ồ, điều đó tốt. Chúng ta hãy thử hát một lần, giống như
những lần trước nào:

Đừng quên sự cầu nguyện gia đình,
Chúa Jêsus muốn gặp anh ở đó;
Ngài sẽ chăm sóc mọi sự cho anh,
Ồ, đừng quên sự cầu nguyện gia đình.

Anh em thích điều đó không?Hãy thửhát lại lần nữa:

Đừng quên sự cầu nguyện gia đình,
Chúa Jêsus muốn gặp anh ở đó; (Anh em đã có
hẹn, bây giờ.)

Ngài sẽ chăm sóc mọi sự cho anh,
Ồ, đừng quên sự cầu nguyện gia đình.

179 [Một chị nói, “Thưa Anh Branham, tôi có thể nói đôi điều
không?”—Bt.] Chắc chắn được, thưa Chị. [Chị ấy bắt đầu nói.
Băng trống.] Chị Nash, điều đó rất tốt. Ồ, nếu chị thật sự:

Nếu chúng ta tin cậy và không hề nghi ngờ,
Ngài chắc chắn sẽ giúp anh;

Chỉ mang gánh nặng đến với Chúa rồi để ở đó.

Để ở đó, để ở đó,
Trao gánh nặng cho Chúa và để chúng ở đó;
Nếu chúng ta tin cậy và không hề nghi ngờ,
Ngài chắc chắn sẽ giúp anh;

Trao gánh nặng cho Chúa và để ở đó.

180 Anh em có thích những bài thánh ca cổ không? Ồ, tôi thật…
Tôi tin những người đã lấy cây viết và được hà hơi bởi Đức Thánh
Linh để đọc điều đó.

181 Như Fanny Crosby mù lòa khi những con người thế gian của
thời ngày đó cố làm cho bà viết những bài hát thế gian, đã nói,
“Ồ, bà sẽ trở thành người giàu có.”
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Bà nói, “Tôi đã dâng cuộc đời tôi cho Đấng Christ, và hết thảy
các tài năng của tôi.” Bà bị mù, anh em biết đấy. Nói, “Tôi—tôi
giao cuộc đời cùng hết thảy choĐấng Christ.” Bà nói…

182 Và rồi họ hầunhư tức giận bởi vì bà đã bỏ quamột cơ hội như
vậy. Bà không bán quyền thừa kế của mình như Ông Presley và
những người khác đã làm, nhưng bà—bà duy trì sự chính trực
của mình. Vì thế bà—bà…Họ—họ đã rời bỏ bà, nói, “Thế thì khi
bà lên Thiên đàng, nếu có nơi như vậy,” nói, “nếu bà giống như
bà ở đây, bà sẽ bị mù.” Nói, “Điều gì sẽ xảy ra nếu bà bịmù,” nói,
“làm sao bà biết Ngài?”

Bà đáp, “Tôi sẽ biết Ngài. Tôi sẽ biết Ngài.”

Nói, “Điều gì sẽ xảy ra nếu bà bị mù? Điều gì sẽ xảy ra nếu
bà bịmù?”

Bà đáp, “Tôi sẽ cảm nhận được vì những dấu đinh.” Rồi bà
quay lại, bà bắt đầu quay bước đi, và bà nói:

Tôi sẽ biết Ngài, tôi sẽ biết Ngài,
Và được cứu chuộc tôi sẽ đứng bên cạnh Ngài;
Tôi sẽ biết Ngài, tôi sẽ biết Ngài
Bởi những dấu đinh nơi bàn tay của Ngài.

183 Ô Chúa Jêsus của tôi, với năm vết thương quý báu kia, đang
chảy máu vì tôi nơi xa kia, làm sao tôi có thể chối bỏ Đấng quý
báu đó? Hãy để tôi chết, để cho tôi đi…Hãy để tôi đi bằng bất cứ
cách nào, nhưng đừng bao giờ để tôi chối bỏ Đấng chảymáu quý
giá nơi xa kia đã chết vì tôi. Vâng.

184 Và khi các bạn rời đây tối nay, các bạn muốn: Mang Danh
Chúa Jêsus Đi Với Anh. Được rồi, chị ơi. Bây giờ chúng ta đứng
dậy, tất cả cùng nhau.

…Danh Jêsus với anh,
Nầy ai sống trong lao khổ và ưu sầu;
Danh ấy sẽ ban cho anh sự vui mừng và an ủi,
Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.

Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
(Ô thật dịu dàng)

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
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Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu và hát êmdịu:

Nhờ Danh Jêsus ta đến cúi đầu,
Sấp mình nơi chân Ngài,
Chúng ta sẽ tôn cao Vua của các vua trên Trời,
Khi hành trình của chúng ta được hoàn tất.

Danh tôn quý, Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh tôn quý, Ô thật dịu dàng! (Thật dịu dàng!)
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời. 
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