
TẦM VÓC CỦA MỘT

NGƯỜI TRỌN VẸN

 Cảmơn anh, AnhNeville. Chúa ban phước cho anh.

Thật dễ chịu được trở lại đền tạm lần nữa sáng nay. Chúc
“một buổi sáng tốt lành,” đầy ân điển đến với tất cả anh chị em.
Và tôi tin rằng đây sẽ làmột ngày vĩ đại cho tất cả chúng ta, trong
sự—sựHiện diện của Chúa chúng ta. Và bây giờ tôi đã cómột bài
học sáng nay. Tôi muốn đi ngay thẳng đến với bài học này, bởi
vì nó là một…Tôi nghĩ nó thì quan trọng. Và nó là một…Và để
giữ đám đông khỏi tình trạng quá bối rối, anh chị em biết đấy,
phải ở lại lâu, vì nhiều người đang đứng. Tôi sẽ đi thẳng vào bài
học ngay.
2 Và bây giờ, tối nay, tôi muốn nói về chủ đề của Đấng Dẫn
Đường Của Đời Tôi. Và tôi hi vọng rằng nhiều người mà có thể,
nhiều như có thể được, sẽ có mặt vào lúc đó, cho tối nay. Tuy
nhiên, nếu bạn có một hội thánh của riêng mình, chúng tôi thì…
dĩ nhiên, chúng tôi muốn bạn có mặt ở—ở hội thánh của mình.
Đó là bổn phận của bạn là ở đó, nơi mà có chức vụ của bạn, để
ánh sáng của bạn chiếu ra.
3 Bây giờ, chúng tôi cứ hi vọng rằng, mỗi lần khi các bạn đến
lại, chúng ta sẽ có thêm một phòng nhỏ nữa ở gần đây. Nhưng
chúng tôi đang gặp khó khăn với nó, ồ, ở mọi nơi. Ban trị sự họ
chắc chắn đã nghiên cứu trong mọi việc. Và họ gởi đến một nơi,
người ta sẽ đồng ý điều đó; sau đó gởi nó đến nơi nào khác, và
người ta bác bỏ nó. Và gởi trả lại, và họ đồng ý điều đó trên đây,
và trở về. Ồ, thật chúng tôi đã có một thời gian đáng kể! Nhưng,
các bạn biết đó, Sa-tan luôn luôn là kẻ chiến đấu chống lại những
gì đúng. Chỉ nên nhớ, các bạn luôn luôn đúng về…
4 Tôi đang tự hỏi anh ở đâu, Anthony. Tôi thấy anh đã gặp cha
của anh. Và tôi nhìn qua, trong cử tọa. Ông ấy nói anh đang ngồi
ở đó. Chúng tôi vui mừng vì sự có mặt của anh và cha anh ở đây
với chúng tôi, Anh Milano đến từ New York. Hi vọng, đi nước
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ngoài lần này, tôi có được bước nhảy vọt, ở đâu ngoài đó, từ New
York, nếu Chúa muốn.

5 Và vì thế chúng tôi rất vui mừng vì sự có mặt của mỗi một
anh chị em. Thật—thật tốt vì các bạn cómặt ở đây.

6 Và chúng ta đã có một thời gian tuyệt vời tối hôm qua, hay
ít nhất tôi đã có như vậy. Tôi đã có một…[Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] “Và Ê-sai ở trong đền thờ.” Và vì thế anh chị em…

7 Và sáng nay, chúng tôi muốn nói về chủ đề, hay là dạy, thì
đúng hơn, nếu chúng ta có thể, “Xây một Đền tạm sống động;
việc xây dựng—việc xây dựngĐền tạm sống của nơi ngự củaĐức
Chúa Trời hằng sống, Con người trọn vẹn; Đền tạm sống của Đức
Chúa Trời hằng sống, nơi Ngài cư ngụ.” Và nếu…

8 Tôi hiểu rằng họ cómột số người hát hay này ở đây. Tôi không
đến để nghe nó. Và tối nay, tôi sẽ cố gắng để đi xuống ở đây. Vợ
tôi đã kể với tôi về một Anh Ungren, tôi tin đó là tên của anh ấy,
từ ở—ở Tennessee xuống. Vậy thì, anh ấy đã ở đây tối qua. Tôi
không thấy anh ấy sáng nay, nhưng tôi cho rằng anh ấy ở đâu
đó ở đây. Và tôi muốn nghe anh hát tối nay, nếu có thể, mà, cũng
là Từ Dưới Sự Vinh Hiển Ngài, hay Lớn Bấy Duy Ngài. Tôi muốn
nghe bài đó. Bao nhiêu người muốn nghe Anh Ungren hát? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Ồ, tôi—tôi thích nghe giọng hát hay. Và
Meda đã nói rằng anh ấy có giọng nam trung. Và điều đó nhắc
tôi về Anh Baxter của chúng ta; anh ấy, cũng là một ca sĩ, như
tất cả chúng ta đều biết. Và Từ Dưới Sự Vinh Hiển Ngài, hay Lớn
Bấy Duy Ngài. Tôi tin tôi đã đặt mình vào vị trí của anh bây giờ,
ở trên…Điều đó được chứ, Anh Ungren, tối nay, nếu anh muốn,
anh sẽ ở lại hát chứ? Anh sẽ ở lại, hay cố gắng để ở lại qua buổi
nhóm tối nay chứ? Ồ, tôi—tôi…Ồ, đừng…Tôi nói với anh, điều
này như thế nào, nếu chúng ta…Tôi không muốn gây với bất cứ
ai sự xích mích nào. Nhưng tại sao không, thế thì, nếu chúng ta
muốn, trong suốt thời gian giảng về Bảy Ấn, khi chúng tôi giảng
điều đó, nếu anh đến. Tôi muốn tắt băng ghi âm, anh em biết
đấy, để nghe bài hát đó, Lớn Bấy Duy Ngài, và, cũng, Từ Dưới Sự
Vinh Hiển Ngài, trong lúc đó.
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9 Ồ, được hầu việc Chúa há chẳng tuyệt vời sao? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu tôi không
phải là một Cơ-đốc nhân!…?…Thật quá tốt được làmmột Cơ-đốc
nhân. Tôi thật cảm thấy chỉ thích nhảy lên nhảy xuống và la hét,
với tất cả sức lựcmình. Làmột Cơ-đốc nhân, hãy suy nghĩ về điều
đó, neo hoàn toàn vào trong Đấng Christ!

10 Tôi biết tôi gọi tên của người này đều sai mỗi lần. Nó là S.T.
hay T.S., hay cái gì giống như thế. Sumners, Anh Sumner. Anh
ấy…Tôi muốn cảm ơn anh và người vợ bé nhỏ yêu quý của anh
ấy. Tôi nghĩ rằng chị ấy đã dành khoảng, trông có vẻ như, gần
sáu tháng, để đánh máy ra quyển Bảy Thời Đại Hội Thánh này.
Và bây giờ chúng ta đã nhận lại nó ở đây, đánh máy ra, sẵn sàng
để kiểm chứng, và sẽ đi vào khuôn sách, Bảy Thời Đại Hội Thánh.
Chị Sumner, dù chị ở nơi nào, chắc chắn chị sẽ cho phép chúng
tôi trả cho chị vì điều đó. Điều đó, điều đó phải mất nhiều công
việc. Tại sao, nó dày như thế . Nó hẳn chiếm mất của tôi khoảng
sáu tháng để đọc từ đầu đến cuối, chưa nói đến phải lấy ra nó từ
băng ghi âm, và sau đó vặn lại và lấy ra những sự lặp lại, và làm
cho nó thành quyển sách. Chúng ta sẽ sẵn sàng và gởi nó đi để
ấn hành ngay lập tức, vì chúng tôi nghĩ đó là việc mà mọi người
sẽ tiến hành ngay bây giờ, và anh chị em có thể nghiên cứu điều
đó. Và Billy vừa chỉ cho tôi, khi tôi vào lại đó, cách đây vài phút,
rằng—rằng—rằng nó thì—nó thì sẵn sàng bây giờ để đi đến thợ
in. Vì thế, thưa chị, đền tạm sẽ thanh toán cho chị về việc đó. Tôi
không trông mong chị làm việc đó vì điều gì. Và—và chúng tôi
cũng vậy…Nếu chúng ta có quyển sách đó và phải làm một giá
cho nó, hay điều gì đó, chúng ta sẽ đặt một giá mà các bạn nhận
được cái gì đó bất cứ khi nào họ bán nó, bất cứ là giá nào. Bạn
chỉ việc nói với ban ấy, ban trị sự, hay một số người trong họ ở
đó, và họ sẽ lo liệu việc ấy cho bạn. Cầu Chúa ban phước cho chị
thật nhiều.

11 Anh và Chị Kidd cao niên thânmến đang ngồi ở đây, gầnmột
trăm tuổi, chỉmột chút xíu nữa. Và tôi đã gặp chị ấy cách đâymột
lát, và chị nói, “Ồ, đây có lẽ sẽ là lần cuối tôi đến gặp anh, Anh
Billy à.” Nói, “Tôi già quá rồi.”
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12 Tôi đáp, “Ồ, chao ôi! Tôi không muốn nghe chị nói thế. Anh
chị thật sự giống như cha mẹ già thân yêu.” Chúng ta yêu mến
Anh và Chị Kidd. Chúng ta, mọi người, đều yêu mến. Và điều đó
thật sự…
13 Thật là điều gì đó với tôi khi thấy họ bước vào nhà thờ, và
một cặp lớn tuổi như thế. Và chỉ suy nghĩ, họ đang giảng Phúc
âm trước khi tôi ra đời. Và tôi hiện là một người già. Vâng, cứ
suy nghĩ, họ đang giảng trước khi tôi được sanh ra. Và ở đây tôi
bây giờ, tôi đang suy nghĩ mình đang bắt đầu quá già. Tôi gần
như nghĩ về sẵn sàng để nhường lại. Tôi thấy Anh và Chị Kidd
bước vào, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Halêlugia!” Tôi nói,
“Không, mình cảm thấy khỏe.” Vâng, thưa quí vị. Để thấy họ, họ
có thể như thế nào, họ thật truyền cảm hứng cho các bạn như
thế nào!
14 Sau đó các bạn nhận biết rằng, gần với thời đại của tôi, lần
nữa, và rồi vẫn tiếp tục trên cánh đồng truyền giáo. Đi xuống
sáng hôm nay và yêu cầu về những quyển sách, nếu họ có thể
lấy những quyển sách và bán chúng. Cần có những băng ghi âm,
để họ có thể đi ra, giành những linh hồn bằng việc nghe những
băng ghi âm này, ở tuổi gầnmột trăm. Bây giờ chúng ta đang nói
chuyện về “hai cánh” của bạn ở đâu tối hôm qua? Vâng. Tôi bắt
đầu nghĩ về, “Hai cánh tôi ở đâu?” khi anh ấy nói điều đó—điều
đó ngày hôm qua. Chị bao nhiêu tuổi, Chị Kidd? [Chị Kidd nói,
“Tôi tám mươi mốt tuổi.”—Bt.] Tám mươi mốt. Anh bao nhiêu
tuổi, Anh Tom? [Anh Kidd nói, “Tám mươi hai.”] Tám mươi mốt
và tám mươi hai tuổi, và vẫn dùng đôi cánh của mình, để hầu
việc, vẫn đang đi.
15 Bất cứ điều gì trở nên sai trật ở Ohio, mà Chị Kidd biết về,
điện thoại đến nhà. Ngày nọ, chị bấm chuông, và một đứa bé,
một bé gái, tôi tin là thế, ra đời, và ruột ở bên ngoài nó. [Chị Kidd
nói, “Bàng quang.”—Bt.] Bàng quang, ở bên ngoài của đứa bé.
Và bác sĩ không biết làm gì về điều đó, và ông ta sợ đảm nhận ca
mổ. Chúng tôi đã cầu nguyện. [“Đã mổ, Anh Branham à, và đặt
nó vào lại, bởi vì, họ nói, ‘Nó không thể sống.’ Và họ chỉ đặt ruột
của nó vào lại bên trong.”] Đặt ruột trở lại vào bên trong, với
một ca giải phẫu, và mặc dù nó không thể sống. Và nó đã sống.
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[“Không có lối đi.”] Không có lối đi lúc đó cho—cho sự…từ trực
tràng, cho thức ăn đi qua. Và Chị Kidd đã gọi đến lần nữa. Chúng
tôi lại dâng lời cầu nguyện, và bây giờ cómột ống thông qua bình
thường. Và chị đây này, như là người làm chứng; bác sĩ, cũng vậy.
Hiểu không? Nó là lời chứng về Đức Chúa Jêsus, Đấng Tạo Hóa
vĩ đại! Thấy những gì Sa-tan đã cố gắng làm không? Cắt đứt sự
sống của đứa bé đó. Và rồi, đấy, rồi tôi tin người đàn bà đó đến
với Chúa. [“Chị ấy đã trở lại với Chúa, ngay tại nhà tôi.”] Trở lại
với Chúa. Chị Kidd đã hướng dẫn chị ấy trở lại với Đấng Christ,
sau khi phép lạ phi thườngnày xảy ra với đứa con của chị ấy.

16 Tôi đã cómột cú điện thoại từ California, ngày hôm qua, một
anh emmục sư trẻ tuổi ở ngoài đó, mà đã ở với tôi khi lần đầu tôi
đến California, cách đây nhiều năm. Cháu nội của anh ấy được
sanh ra có—có bốn…ba van tim khép kín trong tim của nó. Và tôi
đã bảo anh ấy về trường hợp đó. Tôi nói, “Đức Chúa Trời mà đã
có thể tạo nên điều khác này và làm nó thích hợp, chắc chắn có
thể chữa lành cháu nội của anh.” Chỉ nói về cậu con trai là một
sự khích lệ lớn.

17 Và chàng trai đó đã ở buổi nhóm khi lần đầu tiên tôi đến
California, cách đây khoảng mười tám năm trước, nó đã được,
mười sáu năm trước. Và tôi đã ở California. Và anh ấy đã-…Buổi
nhómquá tác động đến chàng trai đó cho đến khi…Khi họ có đứa
con, và nó được sanh ra, và họ đã thấy có điều gì đó không ổn,
nó xanh lét, và họ đã cố gắng bơm ôxy vào cho nó, và vân vân.
Và nó đã không giống như còn sống, và rồi các bác sĩ đã khám
nghiệm, và thấy rằng có ba van khép kín trong trái tim của nó.
Không mở ra chút nào, đấy, chỉ—chỉ có một van tim đang đập.
Và anh ấy đã gọi cho cha mình, và nói, “Ba ơi, hãy gọi cho Anh
Branham, ngay lập tức. Nói với anh ấy rằng tất cả…‘Chỉ cầu xin
Đấng Christ. Ngài sẽ làm điều đó.’” Đúng thế. Ồ, chao ôi! Sự ảnh
hưởng đó, những gì họ đã thấy, đấy, chúng ta đã nói về, tối hôm
qua. Sự việc tốt ở thời gian thích hợp.

18 Ồ, chúng ta cứ nói chuyện, thì không bao giờ đi vào bài học,
phải không? Điều đó giống như mật đường vào một buổi sáng
lạnh lẽo, nó thật dày hết sức, anh em biết đấy, và tất cả quyện



6 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

lấy nhau. Chúng tôi rất vui mừng có một tình thông công như
thế. Vâng, thưa quí vị.
19 Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tự lắng dịu, bây giờ, và đi vào
bài học bây giờ. Có lẽ sẽ…Tôi không biết các bạn có thể thấy điều
đó, trên bảng hay không. Có lẽ nếu tôi quay cái đó lên như thế,
trong vài phút, ồ, chúng ta sẽ có thể, bây giờ, một số bạn, để…
[Anh Edgar “Doc” Branham nói, “Muốn có một vết ở trên đó
không?”—Bt.] Nói gì? [“Anh muốn có một vết trên đó không?”]
Không, tôi không nghĩ vậy, ngay bây giờ, Doc à. Có lẽ chỉ trong
một chút. [“Ngay trên nền nhà, tôi có thể đặtmột vết trên đó.”] Ồ,
chúng ta sẽ—chúng ta sẽ làm điều đó khi tôi có được vài…Cómột
vết ở đây không? Được rồi. Chúng ta hãy cứ bật nó lên trên đó.
Các bạn phía sau đó có thể thấy rõ không? Các bạn có thể thấy
không? Nếu các bạn có thể thấy, hãy giơ tay lên, nếu các bạn có
thể thấy cái bảng đen đó, đọc điều đó trên đó. Không. Được rồi.
Có cái vết. Bây giờ, trong lúc họ đang sẵn sàng cho điều đó…
20 Tôi đã bắt đầu hơi trễ sáng nay; hay là, không, không, sớm
khoảng mười lăm phút. Và vì vậy, thế thì, chúng ta sẽ chỉ mất
thời gian của chúng ta bây giờ, bởi vì chúng ta không muốn đi
vào vội vàng. Khi bạn vội vàng, thì bạn chỉ làm hỏng những gì
bạn dự định nói. Bấy giờ, tôi đang lắng nghe một băng ghi âm,
ngày nọ, như tôi đã nói với các bạn, và tôi tự thấy rất xấu hổ;
không phải những gì tôi đang nói, nhưng cách tôi đang nói nó
quá nhanh, và nó thật là một giọng nói đầy căng thẳng. Tôi cảm
thấy thích chờ đợi. Nó…
21 Tôi—tôi vừa thấy ngày nọ nơi mà họ định xây dựng một sở
thú lớn, ở đây tại giữa Louisville. Và Ông Brown, tôi tin là vậy,
ở nơi đó, đã dâng một triệu đô-la cho sở thú. Ồ, nếu tôi có số
tiền đó, tôi hầu như tặng người ta để họ thả những con thú ra.
Tôi—tôi không tin vào việc nhốt bất cứ vật gì vào chuồng như
thế. Tôi chỉ…Tôi đi tới sở thú và thấy chúng là những con vật già
đáng thương, gấu, và sư tử, và những con vật khác, đi lui đi tới,
bị giam cầm sự sống, các bạn thấy. Làm cho bạn cảm thấy tồi tệ.
Rốt lại, chúng đã bị bắt vì sự thôngminh của con người mà khôn
ngoan hơn chúng. Hiểu không? Và họ đã bắt chúng và đặt chúng
trong tình trạng bị giam cầm.
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22 Và tôi nghĩ về: ma quỷ làm điều đó. Nó lấy những con người
quí giá mà nên đi rong chơi những nơi tuyệt diệu của Đức Chúa
Trời, và những cánh đồng, và—và những việc như thế, rồi đưa
người ấy vào trong nhà tù của giáo phái nào đó, hay tín điều nào
đó, hay điều gì đó, và trói buộc người ấy vào trong đó. Và thật là
một điều kinh khủng.
23 Và tôi không thích những sở thú. Nhưng tôi cảm thấy điều
gì giống như một trong những con vật kia, khi tất cả các bạn bị
nhốt lại và chỉ cố gắng thoát ra khỏi, các bạn biết, để—để thoát
ra để làm điều gì đó.
24 Bây giờ, trước khi chúng ta đến với Lời, chúng ta hãy đến với
TácGiả của Lời, khi chúng ta cúi đầu cầunguyện giờ nầy.
25 Lạy Cha nhơn từ của chúng con ở trên Trời, chúng con nhóm
nhau lại sáng nay nhân Danh Chúa Jêsus, Con yêu dấu của Ngài.
Đức Chúa Trời, hiện thân làm người, đã đến trái đất, để làm dịu
đi tội lỗi của chúng con, và đã chết, Đấng Công Bình; hầu cho
chúng con, là những người bất nghĩa, bởi sự công bình của Ngài
có thể được làm nên hoàn hảo trong Ngài. Chúng con đến xưng
nhận rằng chúng con không xứng đáng, Chúa ôi. Chẳng có điều
gì tốt về chúng con. Và tất cả chúng con ở trong một nhà giam
to lớn. Cho dù chúng con đứng ở góc độ gì đi nữa, tất cả chúng
con vẫn ở trong nhà tù. Con người không thể giúp đỡ người khác.
Nhưng, Đức Chúa Trời, trong sự thương xót vô hạn của Ngài, đã
xuống và mở các cửa nhà giam, để chúng con được tự do. Bây
giờ chúng con không bị nhốt nữa. Chúng con không còn ở trong
sở thú của thế gian, nhưng bây giờ chúng con được tự do. Chúng
con được ở bên ngoài.
26 Ồ, thật chúng con yêu mến Ngài và kính phục Ngài biết bao!
Làm sao chúng con có thể đi qua những cánh đồng vĩ đại của lời
hứa Ngài, và thấy chúng đã được bày tỏ trước chúng con! Và bởi
chính đôi mắt của chúng con, thấy Đức Chúa Trời vĩ đại của cõi
Vĩnh hằng bày tỏ chính Ngài trước chúng con, và bày tỏ chính
Ngài là thật, như Ngài đã làm với những vị tiên tri thời xưa. Biết
điều này, để họ yên nghỉ trong sự đảm bảo, rằng ngày nào đó
chúng con sẽ được khôi phục lại, sau khi cuộc đời này chấm dứt,
về sự sống lại, đến với một Sự sống Đời đời mà sẽ không bao giờ
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tàn héo. Thân thể của chúng con sẽ không trở nên già nua. Và
chúng con sẽ không bao giờ chết. Và chúng con sẽ không bao giờ
đói. Và chúng con sẽ không bao giờ thiếu thốn. Nhưng chúng con
sẽ bước đi với Ngài. Chúng con muốn nghe Ngài phán, “Hãy đến
hưởng sự vui mừng của Chúa, mà đã sửa soạn cho ngươi từ khi
sáng thế.” Trở lại trước khi tội lỗi bước vào, Ngài đã thực hiện
sự chuẩn bị như thế nào, giống như cho A-đam và Ê-va, để họ sẽ
không bao giờ bị đau ốm hay gặp một khó khăn nào. Và bây giờ
Ngài đã chuẩn bị điều đó cho chúng con, và Ngài đã biết trước
chúng con đang đến. Tội lỗi đã gây nên sự cản trở lớn lao, và
giờ đây tội lỗi đã được cất đi, bởi Huyết của Chúa Jêsus. Bây giờ,
chúng con được ràng buộc vào miền Đất hứa, bằng lời hứa của
Đức Chúa Trời, mà là Đời đời.

27 Xin ban phước cho chúng con giờ này, Cha ôi, khi chúng con
học hỏi Lời Ngài. Chúng con muốn biết chúng con phải là loại
người gì, để được ở nơi Đó. Xin giúp đỡ chúng con ngày nay trong
trường học này, hầu cho chúng con có thể có Giáo Sư Thầy vĩ đại
ở với chúng con, là Đức Thánh Linh, mà sẽ ngự xuống và bày tỏ
chính Ngài cho chúng con, bằng Lời của Ngài. Vì chúng con cầu
xin điều đónhơnDanhNgài và vì sự vinhhiểnNgài. A-men.

28 Bây giờ, trước hết, tôi muốn các bạn lật lại với tôi tới Phi-e-rơ
Nhì, chương thứ 1. Tôi muốn đọc một phần của lời Kinh Thánh
này, Phi-e-rơ Nhì, chương thứ 1. Và bây giờ với những bạnmà đã
có giấy và viết của mình…

29 Và tôi tin tôi được kể sáng hôm nay rằng—rằng lúc nào đó,
đã quay đầu ra khỏi nơi đó, nó làm cho băng ghi âm nghe không
rõ. Tôi thật sự không có ý làm thế. Và tôi tin, ở thời điểm nào đó,
nếu chúng ta trông đợi vào việc có được một—một mạng lưới
micrô, và treo nó trên trần nhà ở đây. Thế thì cho dù các bạn ở
nơi đâu, các bạn sẽ nghe được. Nó sẽ hoàn hảo, thật sự tất cả các
nơi, chỉ một micrô trên trần nhà.

30 Và bây giờ, như trong lúc tôi đang nói; và nếu các bạn, sau
buổi nhóm, hoặc muốn làm, có thể phác họa ra nét đại cương
nầy ở đây. Thế thì tôi cũng đã đánh máy nó ra ở đây. Tôi sẽ lấy
một cái đinh mũ và đóng nó ở phía trước đây, nếu các bạn thích
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làm điều đó lúc nào đó. Hãy đến sớmmột chút chiều nay, để mà
chúng ta sẽ hiểu.

31 Bây giờ chúng ta đang đến Bảy Ấn. Chúng ta vừa kết thúc
Bảy Thời Đại Hội Thánh. Và đây là một Sứ điệp về sự dạy dỗ, mà
trói buộc con người vào, để sẽ được cứu chuộc bởi Huyết của
Đức Chúa Jêsus, và sẽ ở trong thời đại Hội thánh đó, thời đại Hội
thánh Đời đời đó ở cuối của các Ấn. Bây giờ chúng ta biết rằng
chúng ta có Bảy Tiếng Kèn, Bảy Tai nạn, những Bát thạnh nộ,
và vân vân, mà chúng ta đi sâu, khi chúng ta tiếp tục. Nhưng
chúng ta đang chờ đợi cho có nhiều chỗ hơn để dân sự có thể
được ngồi.

32 Bây giờ, và tôi nghĩ điều này sẽ thật sự liên quan đến chỗ
mà tôi đang mong đợi. Tôi đã không mong đưa ra một nét đại
cương này, nhưng ngày nọ tôi đã ở với một số những người bạn
yêu quí của tôi, Coxes, ở dưới Kentucky. Tôi đã đi xuống, nghĩ có
thể đi săn con sóc một ngày nữa trước khi mùa săn chấm dứt.
Và tôi đã lên những cánh rừng với bạn tôi, Charlie, đang đứng ở
đó, và Rodney, anh trai của cậu ấy. Thậm chí tôi đã không thấy
một con sóc. Tôi nghĩ tôi đã làm tất cả bọn chúng hoảng sợ bỏ
chạy, khi tôi cất tiếng la lớn lên ở đó trong rừng. Đây là những
gì xảy đến với tôi, các bạn ạ, và—và Chị Nellie và Margie, và khi
tôi đã kể với các bạn tôi sẽ kể với các bạn vào Chúa nhật khi tôi
đã có được điều đó. Đó là những gì đến với tôi, về một sứ điệp
mà tôi đã định nói về. Và phần còn lại của nó đã liên quan như
thế nào vào ngay trong đó! Và, ồ, tôi thích điều đó. Đã có một—
một linh—linh chân thật của sự la lớn, trong những cánh rừng
trên đó.

33 Vậy bây giờ, chúng ta hãy đọc nào, Phi-e-rơ Nhất, hay…đúng
hơn là, Phi-e-rơNhì, chương thứ 1,một phần củaNó.

Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus
Christ, gởi cho họ là những kẻ đã lãnh phần đức tin đồng
quí báu với chúng tôi qua sự công bình củaĐức Chúa Trời
và của Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ:
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34 Tôi thích cách mà được trình bày ngay ở đó, bởi vì toàn bộ
đề tài của tôi sáng hôm nay được dựa trên đức tin. Hiểu không?
Cho phép tôi đọc lại câu đó lần nữa. Lắng nghe cho kỹ.

Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus
Christ, gởi cho họ là những kẻ nhận—đã nhận lãnh đức
tin quí báu…qua sự công nghĩa của Đức Chúa Trời…Cứu
Chúa và Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta:

35 Để ý, ông đang nói, rằng, “Tôi đã nhận lãnh đức tin này, và tôi
đang gởi thẳngđiềunàyđếnhọ là nhữngngười đãnhận lãnhđức
tin quí báu giống như thế.” Tôi muốn…Điều đó không phải dành
cho thế gian bên ngoài. Điều này đối với Hội thánh, đấy, những
người mà ở trong Đấng Christ.

Nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho
anh em qua sự nhận biết Đức Chúa Trời, và (qua) Đức
Chúa Jêsus Christ là Chúa của chúng ta,

Theo như quyền phép thiêng liêng của Ngài đã ban cho
chúng tamọi điều…quyền phép thiêng liêng của Ngài bây
giờ đã ban cho chúng ta mọi điều mà thuộc về sự sống…
sự tin kính, qua sự hiểu biết về Ngài mà đã gọi chúng ta
đến vinh hiển và nhân đức:

Bởi đó chúng ta được ban cho đến với…được ban cho
đến với những lời hứa rất quí và rất lớn: hầu cho nhờ
những điều này (những lời hứanày) chúng ta có thể được
trở nên những người dự phần bổn tánh thiêng liêng,…

36 Bây giờ chúng ta hãy để điều đó thấm thật sâu giờ này. Không
giảng sáng nay; chúng ta chỉ đang tìm hiểu bài học này. “Bản
tánh thiêng liêng.” Chúng ta hãy đọc lại câu thứ 4 giờ này, để
chúng ta sẽ không bỏ lỡ nó. “Bởi đó chúng ta được ban cho…”

Bởi đó những lời hứa rất quí và rất lớn được ban cho
chúng ta: hầu cho nhờ những điều này (những lời hứa
này) chúng ta có thể trở nên những người dự phần bổn
tánh thiêng liêng, lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư
dục đến.

37 Đấy, “thế gian,” chúng ta đã thoát khỏi điều đó lúc nầy. Ông
đang giảng điều này với Hội thánh. Đó là lý do chúng ta ở đây
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sáng nay, là để khám phá đường lối đó là gì, sự đòi hỏi của Đức
Chúa Trời là gì. Không có một người nào ở trong đây, mà yêu
mến Đức Chúa Trời, ngoài trừ những ai muốn—muốn trở nên
giống như Đấng Christ hơn. Bây giờ hãy đặt nó ra ở đây. Mỗi tín
đồ Đấng Christ! Tôi là một cựu chiến binh. Hãy xem Anh và Chị
Kidd ở đây, có lẽ họ già nhất trong tòa nhà. Nhưng nếu tôi hỏi họ,
“Ước muốn trong lòng của anh chị là gì?” Đó sẽ là, “Gần hơn với
Đức Chúa Trời.” Khi bạn học vềĐấng Christ, có điều gì đó vềNgài
màquá yêu thương, bạn chỉ cố gắng đếnngay trongNgài.
38 Xin lỗi vì sự biểu lộ tình cảm này. Tôi đã nói với vợ tôi, ở đây
cách đây không lâu, cô ấy…cả hai đang già đi, và tôi đã nói với cô
ấy, tôi nói, “Em có còn yêu anhnhư trước đây không?”

Cô ấy đáp, “Chắc chắn còn.”
39 Và tôi nói, “Em biết đấy, anh yêu em nhiều đến mức anh
muốn nắm lấy em và kéo em vào lòng anh, để chúng ta có thể
thật sự là, thật sự, là một, nữa.”
40 Bây giờ, điều đó, hãynhânđiềuđó lên gấpmột trăm triệu lần,
và rồi bạn sẽ thấy cách mà người tin, người mà yêu Đấng Christ,
muốn ở trong Ngài như thế nào, bởi vì đó là một tình yêu. Và ở
đây Ngài đang đến để tỏ ra cho chúng ta thấy điều đó như thế
nào, qua những lời hứa này, chúng ta có thể là những người dự
phần vào bản tánh Thiêng liêng của Đấng Christ. Những thân
thể phàm trần, này, làm sao mà chúng ta có thể là những người
dự phần.
41 Tôi có thể nói điều gì đó ở đây. Lý do tôi tin…Bây giờ người
nào đó đã bảo tôi sai trật tất cả, ở đây cách đây không lâu. Tôi đã
nhận một bức thư của hội mục sư truyền đạo, mà đã nói rằng
tôi tin rằng đã có…“Chúng ta là những bạn tâm giao. Và chúng
ta phải rời khỏi những người bạn đồng hành của chúng ta nếu
chúng ta không là bạn tâm giao với họ, để cưới một người khác
mà chúng ta kết bạn tâm giao với.” Ồ, chao ôi!
42 Tôi nói, “Tôi không phạm tội dị giáo giống như thế.” Tôi luôn
luôn chống lại điều đó. Tôi—tôi không tin vào điều đó. Chắc chắn
không. Tôi tin rằngĐứcChúaTrời đã ban cho chúng tamột người
bạn. Điều đó là thật. Và rồi chúng ta trở nênmột phần của nhau.
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Đúng thế. Và trước khi một người nam kết hôn, anh ta nên suy
gẫm những điều này, học hỏi nó.
43 Ngày nọ một thanh niên đã hỏi tôi, nói, “Anh nghĩ tôi có
thể, nên kết hôn, với một cô gái như vậy như vậy không, Anh
Branham?”

Tôi nói, “Anh nghĩ về cô ấy nhiều không?”

Anh ta nói, “Ồ, chao ôi, tôi thật sự yêu cô ấy.”

Tôi nói, “Ồ, nếu anh không định sống mà không có cô ấy, thế
thì tốt hơn anh nên cưới cô ta. Nhưng nếu anh có thể sống không
có cô ấy, thì tốt hơn anh đừng. Vì vậy, nhưng nếu điều đó sẽ giết
anh, tốt hơn anh nên—tốt hơn anh nên tiến tới và kết hôn,” tôi
nói. Và vì vậy những gì mà tôi đang cố gắng để anh ta nắm lấy,
điều này, rằng, nếu anh yêu cô ấy thật nhiều!
44 Vậy thì, ngay bây giờ, trước khi bạn kết hôn, mọi việc thật tốt
và tuyệt diệu. Nhưng sau khi bạn kết hôn, thì những cạm bẫy và
những thử thách của cuộc sống sẽ đến. Đó là khi bạn phải là vậy
trong tình yêu để bạn hiểu nhau. Rồi bạn làm cô ấy thất vọng, cô
ấy làm bạn thất vọng, các bạn vẫn hiểu nhau.
45 Đó là cách xảy ra với Đấng Christ. Hiểu không? Chúng ta phải
được ở trong tình yêu như vậy với Ngài, cho đến nỗi khi chúng
ta cầu xin điều gì đó, và Ngài không ban nó cho chúng ta, điều đó
không làm chúng ta rúng động một chút nào. Hiểu không? Hiểu
không? Tại sao? Và cách duy nhất bạn có thể làm điều đó, là để
trở nên những kẻ dự phần vào bản tánh Thiêng liêng của Ngài,
sau đó bạn sẽ hiểu lý do Ngài không thể ban nó cho bạn. “Những
kẻ dự phần vào bản tánh Thiêng liêng củaNgài.”
46 Và nhìn ở đây, “Thoát khỏi sự hư nát mà hiện có trong thế
gian qua tư dục.” Đã thoát khỏi nó! Thấy đó là với ai không? Đó là
với Hội thánh, họ là người ở trong Đấng Christ, đã được làm cho
tôn cao trên những điều này. Không phải người đó tự tôn mình
lên, nhưng Đấng Christ đãmang người đó lên.
47 Với những anh chị em damàu của tôi là những người có mặt
sáng nay, tôi không muốn nói điều này để làm tổn thương chút
nào. Nhưng, là trong một buổi nhóm cách đây đã lâu, tôi không
biết tôi đã từng nói điều đó ở đền tạm hay không. Tôi đã nói điều
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đó ở nhiều nơi. Có một chị em da màu đã nói, “Tôi có thể có lời
làm chứng, hay là làm chứng không?”

“Chắc chắn được, chị à, cứ nói đi.”
48 Chị ấy nói, “Tôi muốn có lời làm chứng này về sự vinh quang
của Đức Chúa Trời.” Chị ấy đã nói, “Anh biết không, tôi—tôi
không phải là những gì tôi nên có,” và chị ấy nói, “tôi—tôi không
phải là những gì tôi muốn là, nhưng,” chị ấy nói, “một điều chắc
chắn là, tôi không là những gì mà tôi đã có trước đây.” Hiểu
không? Chị ấy đến từ nơi nào đó. Chị ấy đã được dạy dỗ.
49 Đó là cách chúng ta biết chúng ta đã từ sự chết bước qua Sự
sống như thế nào. Chúng ta nhìn lại cái hố mà mình đã được
tạo ra từ đó. Hiểu không? Chúng ta không là những gì chúng ta
muốn là; thậm chí chúng ta không nên là những gì chúng ta nên
là; nhưngmột điều chúng ta biết ơn vì, chúng ta không là những
gì chúng ta thường là trước đây. Đúng thế. Chúng ta đang ở trên
con đường.
50 “Và đã thoát khỏi sự hư nát của thế gian.” Đã thoát khỏi điều
đó, tư dục và sự hư nát của thế gian, anh em ở trên điều đó. Bây
giờ đó là—bây giờ đó là loại người mà Ngài đang nói đến, người
màđã tránhkhỏi nhữngđiềunày, đấy, sựhưhoại của thế gian.

Và bên cạnh điều này, anh em cố gắng hết sức, thêm
cho đức tin mình sự nhơn đức; và thêm cho nhơn đức sự
hiểu biết;

Và thêm cho sự hiểu biết sự tiết độ;…cho sự tiết độ sự
kiên nhẫn;…cho sự kiên nhẫn sự tin kính;

Và thêm cho sự tin kính tình yêu thương anh em; và
thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.

51 Vậy thìNgài đã ban cho chúng ta đặc điểmchínhởđâynhững
gì để làm, biết cách để làm điều đó. Bây giờ, như tôi đã nói, tất
cả chúng ta đang cố gắng đến gần Đức Chúa Trời hơn. Đó là lý
do tôi đã chọn Sứ điệp này sáng nay, cho hội thánh, biết rằng
nhiều người đang đi lại. Vì tối hôm qua, tôi đã nói, “Bao nhiêu
người ở đây, ở ngoài thành phố?” Khoảng chín mươi tám phần
trăm người, từ ở ngoài thành phố. “Bao nhiêu người ở cách đây
một trăm dặm?” Ồ, tôi đoán, nó vượt lên trên, tám mươi phần
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trăm. “Bao nhiêu người ở cách đây trên năm trăm dặm?” Và gần
một—một phần ba số người đã ở đây ở cách xa trên một trăm,
năm trăm dặm. Hãy suy nghĩ về điều đó, về dân sự đi lại. Ồ,
những người kia không đến nhà thờ giống như thế chỉ để được
thấy. Không có…như những gì ở thế giới bên ngoài sẽ thấy sự
đẹp đẽ nào ở xung quanh nơi này. Hết thảy họ đều là những
người bình thường, đáng thương, ăn mặc bình thường. Không
có những bài thánh ca vĩ đại từ một số người-làm ra vẻ-là ban
hợp xướng Thiên thần, những tiếng đàn organ êm dịu, và một
số những cửa sổ kính màu. Bạn có một thì giờ khó khăn để kiếm
được một chỗ ngồi trên một chiếc ghế dài và đứng chung quanh
tường. Người ta không đến vì điều như thế. Nhưng họ đến vì
bên trong họ là điều gì đó để thấy sự đẹp đẽ mà đôi mắt xác thịt
không thấy được. Đó là đôi mắt thuộc linh mà nắm được vẻ đẹp
của Đấng Christ. Đó là lý do họ đến.
52 Vì thế, trong nhiều ngày trước khi chúng ta có buổi nhóm
này, tôi cầu nguyện liên tục. Đi vào những khu rừng, lấy trong
túi của tôi…Nói với vợ tôi, “Anh sẽ ra ngoài đi săn sóc sáng nay.”
Và tôi để bút chì vàmột cái bảng giấy trong túi. Chẳng bao lâu khi
trời khá sáng đủ để thấy, tôi đang ngồi tựa vàomột thân cây ở nơi
nào đó, đôi tay giơ lên, và nói, “Lạy Chúa, con có thể làm gì ngày
hômnay?Ngài sẽ ban gì cho condành cho con cái củaNgài?”
53 Thế rồi khi tôi chú ý điều gì đó dường như lụi dần, đến điều
gì đó giống như thế này. Khi sự Hiện diện của Ngài trở nên gần
hơn, tôi bắt đầu nghe điều gì đó giống như ở đằng xa, điều gì đó
như kiểu này. “Hai lần hai là bốn.” Gần hơn, “Hai lần hai là bốn.
Hai lần hai là bốn. Hai lần hai là bốn.” [Anh Branham nói mỗi
lần lặp lại nhanh hơn một chút—Bt.] Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục,
giống như thế. Nó đang đến ở trong sựHiện diện củaNgài.
54 Đầu phục chính anh em, và sau một lúc anh em thoát khỏi
chính mình. Ở đó khải tượng đến, “Hãy đi đến một nơi như thế
như thế, và một việc như thế như thế .” Hiểu không? Bắt đầu ra
khỏi, hướng sự suy tư tâm trí củamình về Đức Chúa Trời, ra khỏi
thế gian, tránh xa thế gian, đi vào đồng vắng, với chínhmình.
55 Và Điều đó bắt đầu đến, “Một, một…” Tôi nói, bất cứ số nào,
hay bất cứ điều gì, một điều gì đó thật sự bắt đầu dần dần, đến
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một cách yếu dần. Sau đó nó đến nhanh hơn, nhanh hơn. Bạn
ngồi ở đó và giơ hai tay lên, không nói một lời, chỉ giơ hai tay lên
trên không. Điều trước tiên bạn biết, toàn bộ hữu thể của bạn bị
lấy đi. Rồi bạn thấy những điều mà Ngài muốn bạn biết, chỉ ra
cho bạn những điều phải đến.

56 Đôi khi nó lên tới một điểm, cho đến một điểm nào đó, và
rồi ngừng lại. Nó không đi vào một khải tượng. Sau đó lời Kinh
Thánh cứ tuôn đổ với nhau. [Anh Branham bật ngón tay mình
ba lần—Bt.] Tôi chộp lấy cây viết chì, để tôi sẽ không quên điều
đó, và viết nó xuống, viết nó xuống.

57 Và tôi trở về nhà và xem lại, và nghiên cứu nó. Và đôi khi
thậm chí nó vô nghĩa với tôi khi tôi đang đọc lướt qua nó. Và rồi,
sau đómột lát, nó đây rồi! Điều đó đến, và nó lại bỏ đi. Rồi tôi lấy
một quyển sách nhỏ như thế này, và thật sự bắt đầu vẽ xuống nét
đại cương, thật khó hết sức, những gì Ngài đã phán với tôi. Tôi
nghĩ, “Lạy Chúa, con sẽ đi xuống đền tạm và nói với họ. Con…
‘Cứ đi xuống.’ Con đã có điều gì đó cho họ.” Ồ, đó là cách nó đến.
Điều đó chính xác. Cho tới khi, trước hết, Ngài ban nó cho tôi, tôi
không thể công bố ra.

58 Vì thế, sau đó, dựa trên những nét phác thảo nhỏ này mà
anh em thấy tôi đang nhìn xuống trên. Và điều này, trước tiên,
tôi đã bắt đầu, tôi đã không nhận được phần này ở đây cho tới
khi chỉ cách đây khoảng một hay hai ngày, trên đó trong những
cánh rừng.

59 Vậy thì, những người này là—là…Phi-e-rơ đang nói, ở đây,
cách mà chúng ta phải là những người dự phần vào bản tánh
Thiêng liêng của Ngài như thế nào. Bây giờ, mỗi một người
trong chúng ta đang cố gắng để lớn lên thành tầm vóc của Đức
Chúa Trời.

60 Bây giờ, sau khi chúng ta thông suốt với Bảy Ấn này, rồi, vào
lúc đó về âm thanh của Bảy Ấn, hoặc sự tháo ra…Dĩ nhiên, chúng
ta biết một ấn có nghĩa là gì, là mở ra chức vụ, mở ra Bảy Ấn. Và
chúng ta sẽ thấy điều đó ở ngay trên biểu đồ. Là đang mở ra một
Sứ điệp, điều gì đómà đã được đóng ấn.
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61 Tối Chúa nhật vừa rồi, tôi đã giảng về, “Chìa Khóa.” Và chìa
khóa là đức tin. Đức tin nắm giữ chìa khóa, và chìa khóa là lời
Kinh Thánh. Và Đấng Christ là Cái Cửa. Hiểu không? Vì thế đức
tin nắm lấy những bản lềmấu chốt nhỏ bé của lời Kinh Thánh và
giải phóng những sự vinh hiển và tốt lành của Đức Chúa Trời, ra
cho dân sự Ngài. Hiểu không? Vì vậy, đó là, đức tin nắm giữ chìa
khóa đểmở raĐấng Christ với dân sự;mởnó ra, bày tỏ nó.
62 Vì vậy, hôm nay, chúng ta sẽ cố gắng lấy cùng một chìa khóa
đó, để mở ra cách để trở nên một tín đồ Đấng Christ có tiếng tốt
mang tầm vóc của Đức Chúa Trời, mà, và là một Đền tạm sống
động cho Đức Chúa Trời hằng sống ngự vào.
63 Nên nhớ, Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài trong ba cách.
Trước tiên, Ngài bày tỏ chính Ngài trong một Trụ Lửa, đó được
gọi là cương vị làm Cha. Rồi cũng một Đức Chúa Trời đó, đã biểu
lộ trong Đức Chúa Jêsus Christ, mà Ngài đã dựng nên một thân
thể, đã tạo nên thân thể này. Thứ ba, qua cái chết của thân thể
đó, Ngài đã thánh hóa Hội thánh để Ngài có thể ngự vào. Đó là
Đức ChúaTrời ở trên chúng ta; Đức ChúaTrời ở với chúng ta; Đức
Chúa Trời ở trong chúng ta; cùngmột Đức Chúa Trời đó.
64 Đó là nguyên nhân nó được gọi là Cha, Con, Thánh Linh.
Không phải ba Đức Chúa Trời; mà là ba chức vụ của một Đức
Chúa Trời. Họ có thể đã chỉ nghĩ ra điều đó ở Hội đồng Nicene,
chúng ta sẽ không được lẫn lộn tất cả với nhau, phải không?
Đúng thế. Không phải ba thần. Người ta không thể hiểu Chúa
Jêsus đã nói chuyện với Cha như thế nào, và Ngài với Cha là
Một. Ồ, toàn bộ sự việc là ở đó. Chắc chắn, chỉ mở nó ra. Chắc
chắn. Hiểu không? Không phải ba Đức Chúa Trời. Ba chức vụ!
Ba sự biểu-…
65 Đó là gì? Đức Chúa Trời hạ mình với sự sáng tạo của Ngài.
Đức Chúa Trời muốn được thờ phượng. Từ Đức Chúa Trời có
nghĩa là “đối tượng của sự thờ phượng.” Và chính Đức Chúa Trời
đang cố gắng huấn luyện dân sựNgài, để Ngài có thể nhận từ nơi
họ những gì Ngài đã tạo ra vì họ. Ngài không bao giờ tạo ra bạn
để là một cái gì đó khác ngoài là con trai và con gái Đức Chúa
Trời. Nếu bạn bỏ lỡ điều đó, thuộc về con trai và con gái của Đức
Chúa Trời, bạn đã bỏ lỡ mục tiêu.
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66 Và “bỏ lỡ,” chữ s-i-n có nghĩa là “bỏ lỡ mục đích,” bỏ lỡ mục
đích. Thế thì, nếu tôi đang bắn vào một cái đích, để cái đinh mũ
chạm đích ở năm mươi thước, và tôi bắn; lấy súng tôi xuống và
bắn, và tôi bắn trượt nó, bốn hay năm in-sơ, điều gì đã xảy ra?
Khẩu súng của tôi cần chỉnh lại. Có cái gì đó sai. Và nếu tôi bỏ
lỡ đức tin vào Đức Chúa Trời, nếu tôi bỏ lỡ được là một Cơ-đốc
nhân…Đức Chúa Trời đặt để bạn ở đây để là một Cơ-đốc nhân.
Nếu bạn chạy ra tới một phía, hãy trở lại và điều chỉnh. Và chỉ có
một điều duy nhất có thể điều chỉnh bạn, đó là lời Kinh Thánh.
Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh, điều chỉnh bạn, mang bạn
trực tiếp đến đúng vớimục tiêu lần nữa. Đúng thế.
67 Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu Lời Ngài. Ê-tiên đã nói, trong
Công vụ 7, và cũng trong…Chúng ta hãy cứ đọc điều đó. (Đang
nói về bây giờ, chúng ta đang nói về một Đền tạm của Đức Chúa
Trời.) Bấy giờ, Ê-tiên đã nói…(Là, nó sẽ là một Đền tạm hằng
sống của Đức Chúa Trời hằng sống.) Ê-tiên đã nói, trong Công
vụ chương thứ 7, và tôi tin chúng ta…trong Công vụ 7, bắt đầu
khoảng câu thứ 44:

Tổ phụ chúng ta đã có đền tạm chứng cớ trong đồng
vắng, như Ngài đã truyền lịnh, phán cho Môi-se, rằng
người phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy.

Mà tổ phụ chúng ta cũng đã, tổ phụ chúng ta mà đến
nhận lấy rồi đồng đi với… Jêsus đem vào xứ họ đã chiếm
lấy của các dân Ngoại, mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi
trước mặt tổ phụ của chúng ta, cho đến ngày của Đa-vít;

Là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, và đã xin
tìm một đền tạm cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một cái nhà.

Nhưng Đấng Chí Cao chẳng ở trong những đền thờ bởi
tay người ta làm ra; như đấng tiên tri đã nói,

Trời là ngai Ta, và đất là bệ chơn Ta: nhà nào các ngươi
sẽ cất cho Ta? Chúa phán: hay là có nơi nào cho Ta yên
nghỉ?

68 Bây giờ trong…Bây giờ, “đền tạm,” là, dĩ nhiên, là một nơi
chúng ta đến để nghỉ ngơi, bây giờ, để làm tươi mới, và vân vân,
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giống như sự nghỉ ngơi từ giấc ngủ, hay là đại loại như vậy. Bây
giờ, Hê-bơ-rơ 10, và câu thứ 5, Phao-lô đưa nó vào.

Bởi vậy cho nên khi Ngài đến trong thế gian, Ngài
đã phán rằng, Của lễ…(Đó là Đấng Christ.)…Ngài chẳng
muốn của dâng và Của lễ, nhưng Ngài đã sắm sẵn một
thân thể cho ta:

69 Vậy thìmột Đền tạm là gì?Một Thân thể, Đức Chúa Trời đang
ngự trong một Thân thể.

70 Đức Chúa Trời đã từng, ở trên cao, khi Ngài ngự xuống trên
núi, ngay cả đến một—một con bò đực hay bò cái chạm đến núi,
nó phải bị giết. Đức Chúa Trời là thánh khiết.

71 Tối hômqua, khi những Thiên sứ kia bao phủmặtHọ. Những
Sê-ra-phim thánh khiết với những gương mặt thánh, thậm chí
không biết tội lỗi là gì, và Họ phải che mặt của Họ, trong sự
Hiện diện của Đức Chúa Trời; che phủ đôi chân của Họ, trong
sự khiêm nhường.

72 Vậy thì, Đức Chúa Trời thánh khiết không thể bỏ qua tội
lỗi, vì vậy không một vật gì có thể chạm đến núi nơi Đức Chúa
Trời ngự.

73 Thế rồi Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng
ta, trong hình dạng Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, sự sáng tạo của
Ngài. Rồi Con đó đã ban cho sự sống của Ngài, và những tế bào
Huyết của Đức Chúa Trời đã vỡ ra, để Sự sống đó có thể tuôn
chảy Huyết ra, đến với chúng ta.

74 Qua dòng Huyết đó chúng ta được tẩy sạch. Và giờ đây huyết
của chúng ta, sự sống của chúng ta, mà đã đến bằng sự sống qua
ham muốn tình dục, đã đưa sự sống của chúng ta vào thế gian.
Dòng Huyết của Chúa Jêsus Christ tẩy sạch chúng ta, biến đổi
bản tánh chúng ta, bằng cách gởi đến cho chúng ta Đức Thánh
Linh; rồi chúng ta trở thành bản tánh Thiêng liêng của Đức Chúa
Trời, rồi chúng ta trở nênmột nơi cư ngụ choĐức Chúa Trời. Đức
Chúa Jêsus phán, “Vào ngày đó các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong
Cha, và Cha ở trong Ta; Ta ở trong các ngươi, và các ngươi ở trong
Ta.” Hiểu không?
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75 Hãy biết cáchmà Đức Chúa Trời ở trong Hội thánh Ngài như
thế nào. Hội Thánh bây giờ được cho là nơi ở của Đấng Christ,
đang xúc tiến chức vụ của Ngài. “Người nào tin Ta, cũng sẽ làm
công việc Ta đã làm. Tuy nhiênmột ít lâu, và thế gian không thấy
Ta nữa; tuy nhiên các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi,
ở ngay trong các ngươi, cho đến tận thế.” Hiểu không? Thế đấy,
đang xúc tiến công việc của Ngài.
76 Vậy thì, Đức Chúa Trời, hay là Kinh Thánh đã nói ở đây, điều
đó. Ê-tiên đã nói về việc Sa-lô-môn xây cấtmột đền thờ, “Và Đấng
Chí Cao không ngự trong những đền thờ bằng tay người ta dựng
nên. ‘Vì Trời là Ngai Ta, và đất là bệ chơn của Ta. Và nơi nào cho
Ta yên nghỉ?’ ‘Ngoài một Thân thể mà Ngài đã sắm sẵn cho Ta.’”
A-men. Thế đấy.
77 “Một Thân thể mà Ngài đã sắm sẵn cho Ta.” Đức Chúa Trời
cư ngụ trong tầm vóc của một con người, phản chiếu chính Ngài
trong Bản thể đó. Sự thờ phượng hoàn hảo! Đức Chúa Trời ở
trong chúng ta, là Đền tạm của Ngài, Đức Chúa Trời đang biểu
lộ. Ồ, làm sao chúng ta có thể ở lại trên đó cho tới khi bạn gần
như nghẹt thở ở đây, vì sự nóng nực. Để ý, rằng, Đức Chúa Trời
luôn luôn, ởmọi lúc, đã phản chiếu chínhNgài trong conngười.
78 Đó là Đức Chúa Trời ở trong Môi-se. Hãy nhìn vào ông, sanh
ra để làmột nhà lãnh đạo; Đấng Christ. Trong thời ông được sanh
ra có một sự bách hại trẻ em, đang cố gắng tìm kiếm ông; cũng
giống như đã có với Đấng Christ. Và ông được—ông được sanh ra
trong thời đại đó; Đấng Christ cũng vậy. Môi-se là người ban luật
pháp; Đấng Christ cũng vậy. Môi-se đã đi lên núi, bốnmươi ngày,
và đã nhận những điều răn, và đi xuống. Đấng Christ đã đi vào
ở trong đồng vắng, bốn mươi ngày, và trở lại, phán, “Các ngươi
đã nghe người xưa nói, ‘Ngươi chớ phạm tội tà dâm.’ Nhưng,
Ta phán cùng các ngươi, bất cứ người nào nhìn một người đàn
bà, mà động lòng ham muốn người đó, thì đã phạm tội tà dâm
cùng người đó rồi.” Hiểu không? Tất cả sự khác nhau này, mà,
Đức Chúa Trời đang phản chiếu chính Ngài.
79 Hãy nhìn Giô-sép, sinh ra là một đứa con thuộc linh ở giữa
một—một đám anh em mình. Tất cả họ đều là những người tốt,
tất cả họ là những tộc trưởng. Nhưng, khi Giô-sép đến, ông thì
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khác. Ông có thể thấy khải tượng, thông giải giấc mơ, và ông bị
anh emmình ghét bởi vì điều đó. Bởi vì chính công việc mà Đức
Chúa Trời đã đặt ông trên đất để thực hiện, các anh em của ông
ghét ông vì điều đó. Hiểu không? Và tất cả điều đó đang chỉ về
thập tự giá. Và, nhìn xem, ông đã bị bán gần như vì ba mươi
miếng bạc, bởi anh em mình. Bị ném vào một cái hố, bị chết,
bởi anh em mình. Đã được đem lên khỏi hố đó, và đi và được
ngồi bên tay hữu của Pha-ra-ôn. Và không một người nào có thể
đến gần Pha-ra-ôn, người mà đã điều khiển thế gian vào thời đó,
không ai có thể đến với Pha-ra-ôn, chỉ qua Giô-sép. Không ai có
thể đến với Đức Chúa Trời, chỉ qua Đấng Christ. Và khi Giô-sép
rời cung điện, trước khi ông rời khỏi, có tiếng kèn vang lên, và
người đưa tin chạy trước ông, la lớn, “Hãy quì gối xuống! Giô-sép
đang đến!” Dù cho bạn ở đâu, hay là bạn đang làm gì, công việc
của bạn quan trọng như thế nào; bạn phải quì gối xuống cho tới
khi Giô-sép đã ở đó.

80 Và khi tiếng Kèn vang lên, một trong những ngày này, mọi
đầu gối sẽ quì xuống và mọi lưỡi sẽ xưng tội. Khi Đấng Christ,
Giô-sép của chúng ta, sẽ rời nơi Vinh hiển và đến, công việc của
bạn sẽ không quan trọng lúc ấy. Mọi đầu gối đều sẽ quì xuống,
và xưng nhậnNgài là Con củaĐức Chúa Trời. Đúng thế.

81 Ồ, thật chúng ta thấy Ngài trong Đa-vít! Cách mà Đa-vít, một
vị vua bị chối bỏ, bị loại khỏi ngai vàng của chính ông, bởi anh
em mình, bởi con trai của chính ông, ngồi trên Núi Ô-li-ve, khi
ông đi lên, đỉnh Núi Ô-li-ve, đã nhìn xuống lại thành Giê-ru-sa-
lem và khóc; vì ở đó dân sự của chính ông, mà ông đã phục vụ
họ và dạy dỗ cho họ về Đức Chúa Trời, và dân sự của chính ông
lại quay lưng với ông và ném các thứ đó vào ông, nhổ vào mặt
ông và làm trò cười, khi ông bắt đầu đi lên đồi và bị chối bỏ.
Ôi, thật tuyệt vời làm sao về Con của Đức Chúa Trời, tám trăm
năm sau; một vị Vua bị chối bỏ, ở giữa dân sự của Chính Ngài,
ngồi trên núi và khóc về thành Giê-ru-sa-lem, như một Vua bị
chối bỏ.

82 Đó là gì? Đức Chúa Trời đang phản ánh chính Ngài trong
những nhà tiên tri đó, đang phản chiếuĐấng Christ.
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83 Sau đó đã đến Một Người mà là sự trọn vẹn của Đức Chúa
Trời. Ấy là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta.
84 Và từ lúc đó, Ngài đã phản chiếu chính Ngài trong Hội thánh
của Ngài, phía bên này của Đồi Sọ. Vì thế, bạn thấy, tất cả chúng
ta đang cố gắng để đến nơi cư ngụ này, Đền tạm của Đức Chúa
Trời hằng sống. Bây giờ cómột số người…
85 Chúng ta chú ý ở đây, ông nói, “Trước hết chúng ta có đức tin,
lòng nhơn đức, sự hiểu biết, sự tiết độ, lòng kiên nhẫn, lòng tốt
hay sự tin kính, và tình yêu thương anh em.” Tốt lắm. Lòng tử tế
anh em, và rồi thêm vào đó tình yêu thương. Cho phép tôi đọc,
tất cả điều này, lại lần nữa, để anh em chắc chắn hiểu nó bây giờ.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở câu thứ 5.

Và ngoài điều này, phải gắng hết sức, thêm cho đức tin
mình sự nhân đức; và thêm cho sự nhân đức sự hiểu biết;

Và thêm cho sự hiểu biết sự tiết độ; và thêm cho sự tiết
độ sự kiên nhẫn; và thêm cho sự kiên nhẫn sự tin kính;

Và thêm cho sự tin kính tình yêu thương anh em; và
thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến, là tình
yêu thương.

…nếu các điều này có trong anh em, và đầy dẫy nữa, thì
ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong
sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.

86 Bấy giờ, Phi-e-rơ đang phác thảo điều gì đó ở đây cho chúng
ta, mà cách để đến chỗ đó.
87 Bây giờ tôi muốn nói điều này, rằng, có một số người mà
có một phần của sự nhân đức, sự tri thức, sự khôn ngoan, sự
kiên nhẫn này, và vân vân, mà thậm chí không xưng nhận là tín
đồ Đấng Christ. Bây giờ chúng ta chỉ…chúng ta đang dạy trường
Chúa Nhật. Và điều đó là đúng. Một số người có một phần của
điều này, mà thậm chí không giả vờ là tín đồ Đấng Christ. Nhưng
điều đó không…Điều đó sẽ không đủ. Nó giống nhưmột con chim
két đang cố gắng đặt những cái lông chim công vào đôi cánh của
mình, để làm mình trở thành một con công. Người đó chỉ làm ô
nhục chính mình. Tốt hơn là ở lại với chim két. Hiểu không? Khi
người đó cố gắng thực hành những điều này mà không phải là
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một Cơ-đốc nhân, tất cả những gì người đó làm chỉ đơn giản là
không đúng chỗ.

88 Nó thì giống như một cây sung đang cố gắng sanh ra trái
táo. Nó không thể làm điều đó được, đấy, mặc dù nó là một cây.
Nhưng nó không thể sản sinh ra những trái táo.

89 Nó thật giống như con la đang cố để sản xuất ra len, đang cố
gắng làmmột con cừu khi nó là một len, hay là, nó là một con la.
Bạn biết đấy, nó không thể tạo ra len. Nó không thể làm điều đó.
Len là một tặng phẩm đối với con cừu, không phải với con la. Nó
phải cố gắng để hành động như một con cừu, nhưng nó vẫn là
con la. Hiểu không? Vì thế, nó nói, “Ồ, tôi có thể ăn như một con
cừu. Tôi có thể làm điều này giống như một con cừu.” Và cho dù
bạn có thể làmgì đi nữa, bạn phải làmột con cừuđể có len.

90 Và cho phép tôi ngừng ở đâymột phút. Con cừu không thể tạo
ra len. Nó có lông bởi vì nó là một con cừu. Nhiều người đang cố
nói, “Ồ, tôi sẽ cố gắng để trở nên tốt. Tôi sẽ cố gắng làm điều này.”
Đừng chế tạo ra điều gì cả. Không, bạn không thể làm điều đó.
Một con cừu không, không được đòi hỏi, không được mong đợi
để sanh ra len. Nó sanh ra len, và nó làm điều đó vì nó là một
con cừu.

91 Và khi bạn là một tín đồ Đấng Christ, bạn phải sanh ra trái
của Thánh Linh. Bạn không—bạn không tạo ra nó. Bạn không cố
gắng tạo ra nó. Bạn cố gắng…Đừng tự làm cho chính mình một
điều gì mà bạn không phải. Bạn chỉ trở nên những gì mà bạn
tưởng vậy, và rồi tự quan tâm đến nó. Bạn có nghe nhiều người
nói không, “Ồ, tôi nói cho bạn biết. Tôi thì…Tôi đã gia nhập giáo
hội. Tôi—tôi thật sự nên bỏ sự nói dối này”? Bạn đang cố gắng
tạo ra lạimột điều gì đó lần nữa, bây giờ. Bạn không thể làm điều
đó, vì thế không cần cố gắng để, không hơnmột—hơnmột—một
con la có thể tự làmđể có lennữa. Nó không thể làmđiều đó.

92 Hay là, một con chim kên kên đang cố gắng để ăn với một
chim bồ câu, một chim kên kên đang cố gắng—một chim kên
kên đang cố gắng để là một chim bồ câu. Bạn có thể tưởng tượng
một chim ó ở ngoài đó, nói, “Anh biết đó, tôi là một chim bồ câu,”
và đặt một vài cái lông trên mình nó, nói, “Thấy không, tôi trông
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giống như…” Hiểu không? Tất cả điều đó nó chỉ làm hình dáng
bên ngoài. Đó là một—một người mà tự nhận mình là cái gì đó
trong khi người ấy khôngphải. Đấy, bạnkhông thể làmđiềuđó.

93 Bạn không thể nói, “Bây giờ hãy xem, tôi được cho là có lòng
nhân đức, vì thế tôi sẽ có lòng nhân đức. Tôi được cho là sống
tin kính, vì thế tôi sẽ thật sự có điều đó.” Ồ, bạn chỉ đang cố gắng
đặt những chiếc lông chim. Mặc dù chúng ở trong tầm tay bạn,
nhưng bạn không thể đặt lông trên một con chim không đúng.
Hiểu không? Nó thật sự sẽ không có tác dụng. Và nó chỉ tỏ ra
những gì một kẻ giả hình là con chim đó. Hiểu không? Bạn có
thể tưởng tượng không một con chim ó già đang cố gắng để có
một cặp lông chim bồ câu, nói, “Hãy nhìn đây, đấy, tôi là một
chim bồ câu”? Hiểu không? Tại sao, tất cả chúng ta biết nó là
một con chim ó. Hiểu không? Hiểu không? Đó là tất cả. Chúng ta
có thể nói rằng nó làmột con chim ó.

94 Ồ, bây giờ đó là cách nó thể nào, đang cố gắng để—để tạo
ra Cơ-đốc giáo. Bạn không thể làm điều đó. Điều trước tiên bạn
phải làm, là được sanh lại. Bạn phải được thay đổi. Hiểu không?
Và khi bạn được thay đổi, bạn trở nên một tạo vật mới. Bây giờ
bạn đang trở nên tốt, bây giờ. Hiểu không? Bây giờ bạn không
phải lo lắng về những cái lông, tự nó sẽ sanh ra, khi—khi bạn
được tái sanh. Vâng, thưa quí vị.

95 Giống như tôi luôn luôn nói. Bạn lấy ví dụmột—một con heo,
kỳ cọ cho nó và mặc một bộ áo lễ phục cho nó, hay, đúng hơn là,
một bộ đồ lễ phục cho nó, và đuổi nó ra đó; nó sẽ chạy ngay đến
hố bùn và đầm lầy. Bởi vì, bạn biết đấy, điều đó sẽ không có ích gì.
Nó làmột con heo. Đó là bản chất của nó. Dầmmình trong bùn là
bản tính của nó. Bạn phải thay đổi bản tính của nó, và (nó) phần
còn lại của nó sẽ tự lo liệu chomình.

96 Bây giờ, để ý. Bạn phải được tái sanh, đó là, được biến đổi.
Phải có một sự thay đổi.

97 Bạn nói, “Ồ, Anh Branham, tôi biết một người đàn bà nào đó
ở trên đây, sao, bà ấy không bao giờ làm điều gì sai trái. Bà ấy là
một phụ nữ tốt. Hay là, một người đàn ông như vậy như vậy này,
ông ta là một người tốt. Ông ta không bao giờ làm bất cứ điều gì.



24 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Anh biết đấy ông ấy không bao giờ làm tổn thương một người
nào.” Điều đó không có nghĩa là một điều gì cả. Ông ta có thể là
một người hàng xóm tốt, nhưng ông ta không phải là một tín đồ
Đấng Christ cho đến khi ông ta được tái sanh.

98 Chúa Jêsus phán, “Nếu một người chẳng sanh lại,” Tin lành
Giăng 3, rằng, “thì người ấy thậm chí không thể thấy được Nước
trời.” Vậy thì, điều đó có nghĩa là, thấy, nó có nghĩa là “hiểu.”

99 Bạn nhìn vào bất cứ cái gì, nói, “Tôi thật sự không thấy nó.”
Bạnmuốn nói là bạn không hiểu điều đó.

100 Một người không thể hiểu tại sao dân sự la lớn. Một người
không thể hiểu tại sao ngôn ngữ của một người sẽ thay đổi và
người đó có thể nói tiếng lạ. Con người xác thịt không thể thấy
cách mà sự vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ đến thế nào trên
con mắt của một người, và người đó có thể thấy khải tượng và
nói với con người về những việc nào đó, và điều gì để làm; bảo
họ những điều sẽ xảy ra, và những điều sắp ứng nghiệm, giống
như Chúa thậm chí, đã làm cho chúng ta ở đây tối hôm qua. Hiểu
không? Hiểu không? Tâm—tâm trí xác thịt cố gắng tìm hiểu. “Ồ,
người đó đã làm gì? Hay là, ông ta đang chơi trò đánh lừa gì? Ông
ta đã có mánh lới gì?” Thấy một người nói tiếng lạ, họ sẽ nói…
và người nào đó thông giải và nói lại thật chính xác đối với một
thuộc viên nào đó của Thân thể những gì họ đã làm, và những gì
họ không nên làm. Hiểu không? Hiểu không? Họ nghĩ đó là một
loại trò lừanàođó. “Có điều gì đó đã sắpđặt giữahọ với nhau.”

101 Họ không thể hiểu điều đó cho tới lúc người đó được sanh
lại. Rồi khi người đó được sanh lại, thì người đó ở trong hàng
ngũ của sự thông công, bởi vì người đó là một tạo vật mới. Bản
chất cũ nghi ngờ, không tin đó người ấy đã có, thì chết. Giờ đây,
người đó là một tạo vật mới. Vì thế, bạn thấy, người đó không
phải thêm vào bất cứ điều gì với mình, bây giờ, vì nó sẽ tự động
được thêm vào.

102 Để ý, bạn phải được sanh lại. Và khi bạn được sanh lại, bạn
không thể được sanh lại mà không có đức tin. Đúng thế. Vì vậy,
bạn thấy, trên biểu đồ của tôi ở đây, tôi đã có được chính nền
tảng đó, đức tin là nền tảng của tất cả điều đó. “Vì không có đức
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tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kẻ đến gần Đức
Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng Hay
Thưởng cho những kẻ siêng năng tìm kiếm Ngài.” Hiểu không?
Người ấy phải là vậy. Và khi bạn là người hay nghi ngờ về Kinh
Thánh, khi bạn là người nghi ngờ về Lời là đúng, bạn chỉ có thể
cũng ở lại phía sau cho tới khi bạn tin nó trước đã.
103 Tội lỗi là gì? Sự không tin. Có hai yếu tố duy nhất mà kiểm
soát nhân loại. Đó là sự nghi ngờ hay là đức tin, cái này hoặc cái
kia. Bạn được sở hữu một điều mà thống trị đời sống bạn. Chỉ
tùy thuộc vào bạn có đức tin nhiều thế nào, bạn có thể lớn lên
cao thế nào.
104 Nhưng, trước hết, nó phải là đức tin. Xin để tôi ở lại trên nền
tảng đó một lát. Vậy thì, đức tin là những gì bạn phải tin. Đức
tin là những gì…“Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những
điều mình đang trông mong.” Đó là, bạn đã có nó rồi khi bạn
có đức tin, bởi vì nó được bày tỏ ra trong đức tin. “Đức tin là sự
biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong,”
Hê-bơ-rơ 11, đấy, “bằng cớ.” Nó là gì? Loại bằng cớ gì? Một bằng
cớ thiêng liêng.
105 Dođó, khi bạnnói, “AnhBranham, tôi tin rằngĐức Chúa Trời
là Đấng Chữa Lành.” Tốt, nếu bạn tin điều đó, và rồi chấp nhận
Ngài nhưĐấng Chữa Lành của bạn, và không nói dối, nhưng thật
sự tin rằng bởi lằn roi của Ngài mà bạn được chữa lành, không
có chuyện bạn quay bỏ điều đó. Nó đã được giải quyết. Vậy thì
bạn có thể có hi vọng, chỉ giữ sự né tránh với điều này và né tránh
với điều kia. Nhưng khi bạn đã có đức tin, bạn biết điều đó, bởi
vì nó là bằng chứng. Bạn đã có nó rồi. Tôi đã…
106 Bao nhiêu người, người nào, đã từng nghe Oral Roberts sáng
nay, khi ông đang giảng sáng nay, Oral Roberts? Tôi—tôi đã nghe
ông ấy nóimột điều gì đó hay điều khác gần như rằng cómột đức
tin, mà của sự giải cứu, cầu nguyện lời cầu nguyện bằng đức tin,
để được giải cứu. Ông ấy nói, “Bạn tiếp xúc bằng việc chạm vào
máy phát thanh, bạn tiếp xúc bằng việc chạmvào vật gì đó, để…”
Con người đang làm điều đó, để nó sẽ cho người ta điều gì đómà
họ có thể chạm bằng bàn tay của họ. Điều gì đó, bạn nói, “Tôi đã
có nó bây giờ, bởi vì ông ấy đã bảo tôi hãy đụng vào máy phát
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thanh của tôi. Tôi đã có nó.” Hiểu không? Vậy thì, điều đó được
thôi. Nhưng, bây giờ, đức tin chân thật không phải đụng vào thứ
đồ đạc nào. Bây giờ, tôi không đang chê trách Anh Oral, không
chút nào. Anh ấy đang làm một công tác vĩ đại, và là một người
tin kính, và tôi—tôi chắc chắn nghĩ nhiều về Oral Roberts. Thật
quá tệ chúng ta không có nhiều hơn họ.
107 Nhưng những gì tôi đang cố gắng nói, rằng—rằng, đức tin
không cần bất cứ điều gì. Hiểu không? Đức tin là tin vào Lời của
Đức Chúa Trời. Vì đức tin có đến bằng “sự đụng chạm” không?
Không. “Đức tin đến bởi người ta nghe, và nghe Lời Đức Chúa
Trời.” Điều đó neo chặt nó. Nó ở đó. Hiểu không? Và đức tin, như
nó đã nói, không có khoảng cách với điều đó. Đức tin là ngay
bây giờ. Đức tin là ở đây. Bây giờ giống như nếu có một người
nào đó…
108 Đứa bé ấy, ngày nọ. Người mẹ đó mà Chị Kidd và họ đã nói
về, rằng có đứa bé ấy có ruột ở bên ngoài, với việc không mở ra
ở trực tràng, để thức ăn đi qua. Bây giờ, người phụ nữ này, nghe
Chị Kidd và họ làm chứng, tin rằng nếu bà có thể đến liên hệ, và
tôi cầu nguyện cho đứa bé đó. Bây giờ, đấy, Đức Chúa Trời ban
cho chúng ta những người…
109 Một số người chúng ta có những kinh nghiệm với Đức Chúa
Trời, rất—rất thật đến nỗi Đức Chúa Trời trở nên thật giống như
đang ở đây, giống như, và đang nói chuyện với Anh Neville hay
người nào đó mà anh em đã quen biết với. Và đôi khi chúng ta
yêu cầu những người đó cầu nguyện cho chúng ta. Đó là những
gì chúng ta được cho là làm. Rồi nếu chúng ta đã có đức tin
mà người đàn ông đó hay người đàn bà đó, bất cứ ai đang cầu
nguyện cho chúng ta, đang nói chuyện với Đức Chúa Trời, thì
đức tin chúng ta được nắm chặt. Nó được nắm vững. Nó đã được
giải quyết.
110 Ở đây. Thầy đội Rô-ma đi ra để gặp Chúa Jêsus. Và ông đã
nói, “Tôi—tôi không xứng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của
tôi. Tôi không xứng đáng. Tôi—tôi không xứng đáng. Và tôi—tôi
đã không…Tôi—tôi không kể đến chính mình cách đó. Nhưng,”
nói, “con trai của tôi đau nặng. Và Ngài chỉ phán ra Lời, đấy, và
con trai tôi sẽ sống.”
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111 Đó là gì? Khoảng cách không có làm nên sự khác biệt. Hiểu
không? Bởi vì, Đức Chúa Trời là vô sở bất tại. Đức Chúa Trời là
vô sở bất năng. Và mọi nơi Đức Chúa Trời ở, quyền tuyệt đối thì
ở đó. Và Đức Chúa Trời, là vô sở bất tại, điều đó làm cho nơi đâu
cũng có Đức Chúa Trời, ở khắp nơi. Hiểu không? Đức Chúa Trời
thật sự vĩ đại ở nước Đức, ở Thụy Sĩ, và xuống tận Phi Châu, ngay
phút này, nhưNgài ở ngay đây. Ồ! Thế đấy.
112 Vì thế bây giờ ông nói, “Tôi không xứng đáng để Ngài đến
mái nhà tôi. Xin chỉ phán Lời.” Đó là gì? Đó là đức tin của thầy
đội Rô-ma. Ông đã tin điều đó.

Và Chúa Jêsus phán, “Hãy đi đường ngươi. Con trai của
ngươi sống.”
113 Và ông đã đimất, cuộc hành trình hai ngày. Và ngày hôm sau,
trước khi ông về đến nhà, ông gặp một số đầy tớ của mình đang
đến. Và họ nói, “Con trai ông sống.”
114 Và thầy đội Rô-maquá xúc động, đếnnỗi ôngnói, “Nóbắt đầu
khỏe hơn lúcmấy giờ? Giờ nào trong ngày?”

Người ấy trả lời, “Khoảng mười một giờ, cậu ấy bắt đầu
bình phục.”
115 Và thầy đội Rô-ma biết rằng đó chính là giờ mà Đức Chúa
Jêsus đã phán, “Con trai ngươi sống,” và ông đã tin. A-men.
116 Có quyền tuyệt đối, ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, vô
hạn, đó là Đức Chúa Trời. Vì thế, khi họ gọi điện đến và nói, “Hãy
cầu nguyện!” Điều đó đụng chạm đến! Và đức tin của anh em
mang anh em đến Đức Chúa Trời. Nó là điều mà mang lời cầu
nguyện và Đức Chúa Trời, đến với nhau, trong bối cảnh. Lời cầu
nguyện! Đức tin thay đổi từ đây đến đây. Nó mang điều đó lại
với nhau.
117 “Xin phán một Lời. Tất cả điều tôi muốn Ngài làm là nói Lời,
rồi mọi việc ổn thỏa.” Đấy, Ngài đã không phải có mặt ở đó. “Chỉ
phán một Lời.” Tại sao? Đức Chúa Trời có mặt ở mọi nơi. Ngài là
tất cả quyền năng. Ngài thật sự đầy quyền năng ở dưới thế gian
khi Ngài ở trên đỉnh của thế gian, hay ở bất cứ mặt nào. Ngài là
Đức Chúa Trời. “Và điều duy nhất Ngài phải làm là chỉ phán Lời,”
ông đã nói.
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118 Và, vậy thì, đức tin làmphần còn lại của nó. Đức tin làmphần
còn lại. Vì thế bạn phải có đức tin cho một nền tảng. Tất cả Cơ-
đốc giáo, tất cả bạn hiện có, tất cả bạn sẽ được có, là đặt cơ sở đức
tin trong Lời. Đó là lý do tôi tin vào Lời. Hiểu không?
119 Tôi không thể đặt đức tin của tôi trên điều gì khác. Nếu tôi
đặt đức tin trên giáo hội, giáo hội nào tôi sẽ đặt đức tin vào: Công
giáo, Lutheran, Giám Lý, Báp-tít, Ngũ Tuần? Tôi sẽ đặt đức tin
trên nơi đâu? Tôi không biết. Tất cả họ đều quá thận trọng và
mọi thứ khác, những hàng lối xuyên tạc, vàmọi thứ khác.
120 Nhưng khi tôi đặt đức tin của tôi vào Lời Ngài, nó được neo
chặt. Không ai thông giải Nó. Nó đây này, CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.
Thế thì tôi tin Điều đó. Đó là nền tảng.
121 Một bác sĩ tốt trẻ tuổi trong thành phố ở đây, một trong
những người bạn thân của tôi, Bác sĩ Sam Adair. Chúng tôi chơi
với nhau khi còn trai trẻ. Tất cả các bạn biết Sam. Và anh ấy nói
với tôi, anh nói, “Bill…” Sau khi khải tượng đó đến, đã bảo anh
ấy sẽ xây dựng chỗ của mình ở đâu, nó sẽ trông như thế nào.
Bây giờ đi vào đó, lúc nào đó hỏi anh ấy điều đó có không đúng
không. Hai hay ba năm trước khi nó xảy ra, đã bảo anh ấy nó
sẽ ở đâu. Tôi nói, “Anh sẽ lấy hầu hết khu phố đó.” Và không có
gì ngoài một việc giữa anh và điều đó, và đó là trung tâm phục
hồi chức năng đó. Bác sĩ Adair đã có được phần còn lại của nó,
và nhà bào chế thuốc. Chỉ thế thôi. Bác sĩ Adair làm trọn điều
đó, khải tượng đó thật chính xác. Nơi mà, một nơi mà anh đã
nói, “Nó thậm chí không thể được đụng đến trong hai mươi lăm
năm. Theo lệnh tòa án.”
122 Tôi nói, “Bác sĩ à, Chúa ban nó cho anh, bởi vì sự khiêm
nhường của anh đấy.”

Anh ấy đã nói, “Tôi không tốt.”
123 Tôi nói, “Anh làmột con rùa. Anh có cái vỏ bên ngoài, một cái
mai rùa để anh sẽ nhìn xem bạn bè của anh ở ngoài đây, nhưng
bên trong anh đích thực là một người đàn ông. Hãy bước ra khỏi
cái vỏ đó.” Tôi nói, “Đức Chúa Trời ban nó cho anh.”
124 Anh ấy nói, “Tôi không bao giờ nghi ngờ anh, Billy à, nhưng
tôi sẽ phải nghi ngờ điều đó.”
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Tôi nói, “Cứ đi tới văn phòng của anh.” Và vì vậy anh ấy tiếp
tục đi ra.
125 Sáng hôm sau, anh ấy đã gọi tôi dậy, nói, “Tôi đang lạnh
muốn chết.”
126 Tôi hỏi, “Việc gì vậy?” Lúc đó khoảng thángBảy. Tôi nói, “Việc
gì vậy, Bác sĩ?”
127 Nói, “Tôi đãmua nơi ấy rồi, Billy à. Họ đã cómột buổi họp tối
hômqua ở Boston, và tôi đãmuanơi đó sáng nay rồi.”

Nói, “Tôi đã bảo với anh rồi mà.”
128 Tôi đã xuống đó ngày nọ, nói chuyện với anh, khi khẩu súng
đã nổ vào mặt tôi. Anh ấy nói, “Tôi tưởng tượng tôi đã nói điều
đó với một ngàn người mà đi vào đây, như thế.” Đó là gì? Vậy thì,
khi Đức Chúa Trời phánbất cứ điều gì, điều đó phải xảy ra.
129 Tối quamột số người bạn đến. Họ đã nghe khải tượng đó nói
về con tuần lộc mà có sừng dài bốn mươi hai đốt, và gấu xám
đầu bạc. Tôi không biết bao nhiêu người đã đến ngôi nhà, muốn
thấy điều đó. Tôi nói, “Ở đây có thước dây. Hãy đo cái sừng.” Anh
ấy đã nghe kể điều đó trước khi nó xảy ra. Hiểu không? Tại sao?
Khi Đức Chúa Trời phán bất cứ điều gì, nó phải xảy ra. Đó là lý
do, nó được thành lập.
130 Bây giờ, ở đây là kế hoạch cứu rỗi. Và rồi nếu khải tượng của
Ngài đã xảy ra thật hoàn hảo, chính xác cách họ nói họ làm, và
hội thánh này ở đây biết điều đó đúng, thế thì còn về Lời Ngài
thì sao? Hiểu không? Điều đó chắc chắn hơn khải tượng. Nếu
khải tượng đã không nói cùng với Lời, thế thì khải tượng đó sai.
Nhưng nó là Lời, trước tiên, bởi vì Lời là Đức Chúa Trời. Hiểu
không? Vì thế, Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài đã phán điều đó ở đây,
và làm nó ứng nghiệm ở Canada. A-men. Đấy, Ngài ở khắp mọi
nơi. Được rồi.
131 Trước hết, bạn phải được sanh lại. Và rồi khi bạn được sanh
lại, bạn có đức tin; bạn tin Lời. Cho tới khi bạn được tái sanh,
bạn sẽ tranh cãi chống lại Nó. Nếu bạn thật sự có khuynh hướng
sùng đạo, và—và bạn đã có một—một—một chút sự hiểu biết
con người để bạn sẽ làm đúng, bạn sẽ không bao giờ có thể đồng
ý dựa trên Lời của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không bao giờ làm điều
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đó. Bạn phải được sanh lại. Và, sanh lại, nó sinh ra đức tin. Tốt
lắm. Rồi, sau khi bạn có được đức tin, điều này đúng ở đây, f-a-i-
t-h, đức tin, thế rồi bạn thật sự ở trong vị trí tăng trưởng.

132 Bây giờ, nhiều người đi lên tới bàn thờ, và cầu nguyện, và
nói, “Lạy Chúa, xin tha thứ cho con.” Và một kinh nghiệm thánh
hóa vĩ đại đến trên họ, và các thứ. Rồi bạn cómột thời gian tuyệt
diệu, đứng dậy đến bàn thờ, la lớn. Bạn trở về, nói, “Đáng chúc
tụng Đức Chúa Trời, con đã nhận được điều đó.” Không, bạn chỉ
khởi sự đến nơi mà bạn có thể lớn lên. Bạn đã chưa làm điều gì
cả. Hiểu không?Điều duynhất bạnđã làm là chỉ đặt nền tảng.

133 Bây giờ bạn định xây cất một căn nhà, và bạn đổ nền, nói,
“Anh bạn à, tôi đã có nó.” Hiểu không? Bạn đã có cái nền để
xây dựng ngôi nhà của mình trên đó. Bây giờ bạn phải xây một
ngôi nhà.

134 Bây giờ đó là chỗ điều nầy đến, sáng nay, chúng ta sẽ bàn lúc
này. Được rồi. Một ngôi nhà, nền tảng nầy là trước tiên. Nền tảng
của Cơ-đốc giáo là gì? Đức tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Đó là
nền tảng của bạn. Rồi bạn bắt đầu lớn lên. Rồi bạn khởi sự, bạn
bắt đầu thêm vào nền tảng này.

135 Vậy thì, xây dựng một ngôi nhà, bạn đặt những cột trụ của
bạn và mọi thứ khác. Anh Wood, và một số thợ mộc này và các
nhà thầu khoán ở đây có thể nói cho chúng ta biết bạn xây nhà
mình bằng cách nào. Hiểu không? Nhưng tôi sẽ nói với bạn cách
để xây dựng ngôi nhà thuộc linh của mình, nơi mà Đức Chúa
Trời có thể ngự. Ngài muốn ngự bên trong bạn. Ngài muốn làm
cho bạn giống như chính Ngài. Ngài muốn bạn được phản chiếu,
đúng hơn là, đang phản chiếu, Bản thể củaNgài.

136 Bạn biết, vào thời xa xưa khi người ta làm vàng, trước khi họ
có lò nấu chảy kim loại ra, họ thường đập vàng ra, đập bùn ra,
sắt và đồng và chất liệu, ra, và cứ tiếp tục đập, và lật nó lên, và
đập nó. Người Ấn Độ làm điều đó bây giờ, đập vàng, và họ đập
nó. Bạn biết họ có thể nói tất cả sắt bị loại ra khỏi nó, và tất cả
bụi bặm và chất liệu khác, và rác rưởi bị loại ra khỏi nó như thế
nào không? Khi một người mà đang đánh có thể thấy sự phản
chiếu của chính người đó, giống như một cái gương, vào trong
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nó. Nó đã sạch và khá rõ ràng đến nỗi nó đã phản ánh chính
người đập.
137 Đó là cách Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài lấy vàng mà Ngài
đã tìm thấy trên đất, và Ngài đập nó, bằng Đức Thánh Linh, lật
nó lên, và giở nó lên, và trở ngược lại, và đánh đập nó cho đến
khi (Ngài nhận) Ngài có thể thấy sự phản ánh của Ngài. [Anh
Branhamvỗ tay nhiều lần suốt câu nói này—Bt.]
138 Và đó là cách chúng ta được cho là làm, phản chiếu Con của
Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta được cho là làm công việc
của Ngài. Ngài đã phán, “Kẻ nào tin Ta…” Tin lành Giăng 14:7,
“Kẻ nào tin Ta, người ấy cũng sẽ làm những việc Ta làm.” Bạn
đang bắt đầu phản chiếu những công việc củaĐấng Christ.
139 Nhưng rất nhiều người trong chúng ta cố làm những công
việc của Đấng Christ trước khi sự phản chiếu của Đấng Christ
ở trong chúng ta. Vậy thì đó là nan đề. Chúng ta thấy những
điều ấy đang xảy ra. Bạn biết điều đó. Tôi biết điều đó. Chúng ta
thấy những người này, vấp ngã dọc đường. Chúng ta thấy những
mục sư truyền đạo, những Cơ-đốc nhân vô tích sự, chất đống dọc
đường, là vì họ đã không đi vào đó đúng.
140 Và đó là lý do tôi ở đây sáng hôm nay, là cố gắng để dạy dỗ
hội thánh nhỏ bé này, và chính tôi, làm thế nào để chúng ta có
thể trở nên nơi cư ngụ cho Đức Chúa Trời hằng sống. Bao nhiêu
người thích là thế? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nơi cư ngụ
của Đức Chúa Trời hằng sống!
141 Bây giờ đây là những gì chúng ta làm. Điều trước tiên là gì?
Có đức tin và được tái sanh. Điều đó đang đặt nền tảng.
142 Rồi, sau khi chúng ta đặt nền tảng, thứ hai bạn thêm vào nền
tảng của mình. “Thêm cho đức tin của anh em,” Phi-e-rơ đã nói
ở đây. Thêm cho anh em…Trước tiên anh em có đức tin, rồi anh
em thêm sự nhân đức cho đức tin của anh em. Đây là cột trụ tiếp
theo. Trước hết, hãy đổ nền của mình, đức tin. Sau đó, thêm cho
đức tin của anh em, sự nhân đức.
143 Bây giờ, ngay tại đó chúng ta đụng nhiều lời phê bình chỉ
trích. Vâng, thưa quí vị. Vâng. “Thêm lòng nhân đức cho đức tin
của anh em.”Điều đó thật sự không cónghĩa là sốngmột cuộc đời
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trinh nguyên, bạn biết đấy, giống như một người nữ hay người
nam, và đại loại nhưvậy. Điềuđó không liên quan gì với việc ấy.

144 Kinh Thánh đã nói, chúng ta đọc qua ở đây trong Sách Lu-ca,
chỗmàNó đã nói, “Quyền phép từ Ngàimà ra.” Đúng thế không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nếu chúng ta có ý định giống như
Ngài, thế thì, chúng ta phải có quyền phép. Chúng ta phải có nó,
để được giống như Ngài. Bài hát đầu tiên mà tôi từng ưa thích,
trong—trong các bài thánh ca, một trong các bài hát tuyệt diệu
nhất, là, Được Giống Như Chúa Jêsus. Ồ, nếu tôi định giống như
Chúa Jêsus, tôi phải có quyền phép, và một con đường có thể đi
qua từ tôi đến với mọi người. Bởi vì, “Quyền phép ra từ Ngài để
đến với dân sự.” Quyền phép! Và trước khi anh em có thể để nó
ra, trước tiên anh em phải có nó. Anh em đã không có nó, nó sẽ
không đi ra. Không có gì cho nó lộ ra ngoài.

145 Điều gì sẽ xảy ra nếumột số người cố gắng vạch ra đức hạnh
của chúng ta, và một tấm séc sẽ khai báo “ngân quỹ bị thiếu”?
Hiểu không? Không, không, khôngmột ai ở đó để đưa ra, tấm séc
bị trả về. Người nào đó đang nhìn bạn như một Cơ-đốc nhân, và
ngày mai thấy bạn bước ra khỏi đây hành động giống như một
tội nhân, không có nhiều sự nhân đức có thể được lấy ra từ đó.
Hiểu không? Đúng thế.

146 Lòng nhân đức phải ở trong chúng ta. Và cho đến khi chúng
ta có lòng nhân đức…Rồi khi chúng ta có lòng nhân đức thật sự,
chúng ta có thể thêm vào đó đức tin của chúng ta. Đó là bức
tường căn bản tiếp theo. Vậy thì, trước tiên bạn phải có đức tin.
Đức tinmộtmình sẽ không làm điều đó. Bạn đã có…Phi-e-rơ nói,
“Rồi thêm lòng nhân đức vào đức tin của anh em.” Bạn phải có
lòng nhơn đức, để thêmnó vào đức tin của bạn.

147 Bây giờ, thế thì, nó có thể là, nguyên nhân bạn không có điều
đó, bởi vì nhiều giáo hội ngày nay dạy bạn không phải có nó, hay
là những ngày của nó đã qua rồi. “Họ không phải có nó. Điều duy
nhất bạn phải làm là chỉ gia nhập giáo hội. Vâng, những ngày đó
đã qua rồi.”

148 Quyền phép, bất cứ ai cũng biết quyền phép nghĩa là gì, đấy,
và chúng ta phải có nó. Nếu quyền phép ra từ Ngài, để chữa
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lành người đàn bà đau ốm, Ngài đang trông chờmột quyền phép
giống như vậy trong Hội thánh của Ngài, bởi vì Ngài là gương
mẫu của chúng ta. Và nếu Ngài đã có quyền phép để ban cho
mọi người, thì Ngài cũng mong chúng ta có quyền phép để cho
nhiều người. Và quyền phép là gì? Quyền phép là sức mạnh,
quyền năng.

149 Một số người thậm chí không tin vào quyền năng của Đức
Chúa Trời. Họ nói rằng, “Điều đó—điều đó—điều đó đã qua rồi.
Điều duy nhất bạn phải làm là chỉ ghi tên bạn vào sổ sách, và
được rảy nước, hay đổ xuống, hay là làm phép báp-tem, hay bất
cứ điều gì khác nữa. Và đó là tất cả những gì bạn phải làm.”

150 Nhưng Phi-e-rơ nói ở đây, “Thêm lòng nhân đức.” Vậy thì,
Phi-e-rơ đang nói về xây Nhà của Đức Chúa Trời, đấy, Đền thờ
của Đức Chúa Trời, sửa soạn nó cho một nơi. Và sau khi bạn có
lòng nhân đức, bạn phải có…Sau khi bạn có đức tin, bạn phải
có lòng nhân đức ở với nó. Đúng thế. Có lòng nhân đức cho cả
thế gian.

151 Tôi đã giảng một bài giảng cách đây khoảng hai mươi năm,
tôi nghĩ, vềĐức ChaHoaHuệ. HoaHuệ,mục sư. Được lấy từ đoạn
trích tới chỗ Chúa Jêsus phán, “Hãy xem hoa huệ, cách chúng
không làm việc khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng Ta phán
cùng các ngươi, dẫu Sa-la-môn sang trọng đến đâu cũng không
đượcmặc áo nào nhưmột trong giống ấy.”

152 Hãy xem hoa huệ. Nó đến từ con đường dưới đống rác rưởi.
Và mỗi phút trong ngày nó phải được kéo lên khỏi mặt đất. Hiểu
không? Và nó làm gì với sức mạnh này mà đưa ra đó? Nó tỏa
hương ra. Nó làm nên một cảnh đẹp cho người hâm mộ. Nó mở
ra chính mình cho mật ong, vì con ong đến và lấy phần của nó.
Không phàn nàn. Nó chỉ lấy điều đó, để cho đi. Điều gì xảy ra nếu
một con ong đến trong đó; nguồn dự trữ bị thiếu hụt, không có
mật ong? Con ong nhỏ đó sẽ làm xước đầu nó và nói, “Đó là loại
hoa huệ gì vậy?”

153 Nếu một người đến, đang cố gắng tìm sự cứu rỗi, đi nhà thờ
mà tin rằng thời của những phép lạ đã qua rồi không?
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154 Giống như Jack Coe đã từng nói. Đi vào một tiệm ăn, và có
một thực đơn rất tuyệt; bắt đầu đọc nó xuống tới, bít tết T-bone
và các thứ. Nói, “Tôi sẽ ănmộtmón T-bone.”

“Ồ, món đó là dành cho một thời đã qua rồi. Chúng tôi
không có nó.”
155 Có thể đặt thực đơn xuống cũng được và bước ra, đấy, đúng
thế, bởi vì họ không có gì để ăn, dù sao đi nữa. Vì thế bạn có thể
cũng đi đếnmột tiệm ăn nơi có chút gì đó để ăn.
156 Vàmột người thuộc linh, đang phát triển, cần cái gì đó để ăn.
Đó là Lời của Đức Chúa Trời. Tôi tinmọi Lời củaNó.

Đức Chúa Trời chuẩn bị một bàn tiệc trải rộng
để nuôi các thánh đồ của Đức Chúa Trời,

Ngàimời dân sự được chọn của Ngài, “Hãy đến
và ăn tối.”

Ngài nuôi ăn bằng ma-na Ngài, Ngài chu cấp
mọi nhu cầu của chúng ta,

Ồ, thật thỏa vui được ăn tối với Chúa Jêsus luôn
mọi lúc.

157 Đúng thế. Vâng, thưa quí vị. Ngài có Nó. Hội thánh có Nó, Hội
thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, điều đó đã gây dựng thành
một con người trọn vẹn này, về sự hiểu biết Đấng Christ. Vậy thì,
vậy thì bạn phải có quyền phép.
158 Tôi nói thế thì, điều trước tiên bạn biết, có một người nào đó
thích ngửi nước hoa. Người đó không nghĩ đến bản thân. Người
đó cónướchoa. Trước khi người đó có thể cho ranướchoa, người
ấy phải có nó. Trước khi người ấy có thể tặng mật ong, người đó
phải có mật. Trước khi người đó có thể cho ra vẻ đẹp, người đó
phải có nó.
159 Trước khi bạn có thể tỏ ra lòng nhân đức, bạn phải có nó. Vì
thế, thêm cho đức tin của bạn, lòng nhân đức. A-men. Hiểu chứ?
Chúng ta có thể ở lại về điềuđómột thời giandài, nhưng thời gian
của chúng ta sẽ hết. Hãy thêm lòng nhân đức cho đức tin của anh
em. Vậy thì, trước tiên là đức tin, rồi đến lòng nhân đức.
160 Và rồi, thứ ba, bạn thêm vào tri thức. Tri thức, này, điều đó
không có nghĩa là sự hiểu biết thế gian, bởi vì đó là sự ngu dại
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đối với Đức Chúa Trời; nhưng sự hiểu biết để đoán xét, đoán xét
(điều gì?) phải hay trái. Thế thì, bạn phán đoán điều đó thế nào,
nếu bạn có một sự hiểu biết Cơ-đốc giáo với lòng nhân đức và
đức tin của bạn? Bạn phán đoán Lời đúng hay sai. Và nếu bạn
có thể quăng hết những tín điều của mình, và tất cả sự vô tín
của mình qua một bên, mọi điều mà bạn tuyên bố bạn đã làm,
thì bạn có sự hiểu biết để tin rằng Đức Chúa Trời không thể nói
dối. “Hãy để mọi lời của con người là dối trá, nhưng của Ta là
thật.” Hiểu không? Bây giờ bạn đang có được sự hiểu biết. Đó
là sự hiểu biết siêu việt. Bạn không phải có bốn mảnh bằng ở
đại học nào đó, hay điều gì giống như thế, để có nó, bởi vì tất cả
những mỹ đức này được ban cho bạn bởi Đức Chúa Trời, để đặt
trên nền tảng của đức tin bạn, hầu cho bạn có thể trở nên hình
vóc trọn vẹn của một người sống, chân thật của Đức Chúa Trời.
Vâng, thưa quí vị.
161 Thêm vào, thêm vào sự hiểu biết, bởi vì, sự hiểu biết về Lời
Ngài. Bạn phải tin nó theo cách này. Chẳng hạn như, các bạn nên
tin ngày hôm nay rằng sự…và chấp nhận nó, rằng thời kỳ phép
lạ không trôi qua. Sự hiểu biết rằng điều gì Đức Chúa Trời đã
phán, thì Ngài có thể thi hành.
162 Áp-ra-ham đã tin điều đó. Và khi ông đã một trăm tuổi, ông
không lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời qua sự không tin.
Hãy xem Lời đó trông buồn cười làm sao. Ở đây là một người,
một trăm tuổi, đang trông chờ một đứa con được sanh ra trong
nhà ông, bởi một người đàn bà chínmươi tuổi. Hiểu không? Gần
nămmươi nămson sẻ trôi qua, sống với bà từ khi bà còn làmột—
một cô gái trẻ, hay là ở tuổi thiếu niên. Và ở đây là ông ấy, dòng
sự sống của ông đã cạn. Và tử cung của Sa-ra đã chết. Và tất cả
những hi vọng đã chết, theo như nó đã là những hi vọng. Nhưng,
tuy nhiên, mặc cho chống lại hi vọng, ông tin vào hi vọng, vì ông
đã có sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời có thể giữ mọi điều mà
Ngài đã hứa.
163 Bây giờ, khi bạn có được nó như thế, thì thêm điều đó vào
đức tin của bạn. Khi bạn có lòng nhân đức thật, thêm nó vào
đức tin của bạn. Khi bạn có thể bước ra ở đây trên đường phố,
sống giống như một Cơ-đốc nhân, hành động giống như một Cơ-
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đốc nhân, làmột Cơ-đốc nhân, thêm điều đó vào đức tin của bạn.
Khi bạn có sự hiểu biết…

164 Bạn nói, “À, bây giờ tôi không biết lời Kinh Thánh này thì
thật sự đúng hay không. Vậy thì đây là Công vụ 2:38, tôi không
biết hành động như thế nào với Công vụ 28:19. Tôi không biết.”
Được rồi. Bạn đừng—đừng thêm vào điều gì, vì bạn chưa có Nó.
Hiểu không? Bạn sẽ làm gì? Bởi vì, bạn chưa có đủ sự hiểu biết
để biết về Đức Chúa Trời, cho đến bây giờ, rằng Kinh Thánh tự
Nó không mâu thuẫn. Hãy để mặc nó. Đừng nói về nó nữa. Hiểu
không? Hãy để mặc nó.

165 Nhưng khi bạn thấy rằng Kinh Thánh thì không mâu thuẫn,
rằng bạn có thể nói điều đó; và có thể thấy, rằng, bởi sựmặc khải
của Đức Chúa Trời, toàn bộ Lời được viết trong sự mầu nhiệm,
và chỉ sự hiểu biết của Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ Nó; rồi
khi bạn hiểu được và nói, dứt câumọi Lời của Đức Chúa Trời với
một tiếng “a-men,” rồi thêmđiều đó vào đức tin của bạn.

166 Ồ, bạn đang trở nên là một người khá tốt ngay bây giờ. Thấy
không? Bạn đang đi lên, đấy. Với cái gì? Với đức tin, rồi với lòng
nhân đức, sau đó sự hiểu biết. Hãy xem nó đang xây dựng con
người này như thế nào? Bạn có thể thấy không có—không có
cách nào thoát khỏi điều đó. Đây là con đường để trở nên một
tầm thước vóc giạc trọn vẹn củaĐấngChrist. Vâng, thưaquí vị.

167 Để phán đoán, phán đoán đúng. Phán đoán nó đúng hay sai,
để tin Lời của Đức Chúa Trời. Phán đoán nó đúng hay sai, không
biết tôi nên phục vụmột tín ngưỡng hay hầu việc Đức Chúa Trời.
Phán đoán nó đúng hay sai, tôi nên được sanh lại hay gia nhập
một giáo hội. Rồi bạn đang bắt đầu. Phán đoán đúng, khi thầy
giảng nói, “Những ngày của phép lạ đã qua rồi.” Kinh Thánh nói,
“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không bao giờ thay đổi.” Vậy thì bạn sẽ tin điều nào?

168 Khi bạn nói, “Tôi sẽ tin nhận Đức Chúa Trời.” Bây giờ, bạn
đừng nói thế chỉ để nói, “Ồ, tôi—tôi nhận điều đó,” chỉ từ tấm
lòng bạn. Nhưng, điều gì đó trong bạn, đức tin của bạn bị đẩy
ra ở đó. Thế đấy. Đức tin của bạn nói, “Tôi biết Ngài cũng giống
như vậy. A-men. Tôi đã làm chứng Ngài giống như vậy. Không
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có điều gì có thể lấy điều đó khỏi tôi. Tôi biết Ngài là thật.” A-
men. Rồi thêm điều đó vào đức tin của bạn. Đặt nó xuống trên
nền tảng đó. Bây giờ đang đến gần, đến ngay lên hướng về Thiên
đàng. Phải nắmđược vấn đề lúc này. Được rồi.
169 Bây giờ, điều kế tiếp, thầy giảng sẽ nói với các bạn, và nhiều
người nói, “Những…Những điều này mà anh đọc trong Kinh
Thánh, chúng là dành cho thời khác. Bây giờ, tôi sẽ nói với anh
tại sao. Bởi vì, chúng ta không cần những điều đó ngày hôm nay.
Chúng ta không cần nó. Hiểu không? Chúng ta không cần. Chúng
ta không phải thực hành những điều đó, sự chữa lành Thiêng
liêng. Chúng ta không thực hành việc nói tiếng lạ, trong nhà thờ,
để—để giữ hội thánh chúng ta ngay thật. Và chúng ta không làm
điều này.”
170 Chúng ta sẽ nhận điều đó. Tôi cómột câu Kinh Thánh đã viết
ra ở đây về điều đó, đấy, không biết chúng ta nên làm thế hay
không, bây giờ.
171 Nhưng ở đây người đó nói, “Tôi không biết. Chúng ta không
nên làm điều đó ngày nay. Điều duy nhất tôi nghĩ chúng ta nên
làm, là chúng ta sẽ học nói thích hợp trước đám đông. Chúng
ta nên đi và hãy để cho một chuyên gia tâm thần xét nghiệm
tâm trí chúng ta, để thấy chúng ta có thể có khả năng giới thiệu
chính mình không, nếu hệ số thông minh của chúng ta cao đủ
để làm điều đó, và—và đại loại như thế. Tôi nghĩ…Và chúng ta
nắm giữ những hội chúng lớn nhất. Chúng ta xây dựng tổ chức
của chúng ta.”
172 Chúng ta không đang xây dựngmột tổ chức. Tôi không ở đây
sáng nay để xây dựngmột tổ chức. Đấng Christ không bao giờ sai
tôi đến để xây dựng tổ chức. Đấng Christ sai tôi đến để xây dựng
những cá nhân trở nên tầm thước vóc giạc của Chúa Jêsus Christ,
để họ có thể là người đầy sinh lực và nơi cư ngụ của Thánh Linh,
bởi Lời Ngài. Bởi Lời Ngài, đấy, xây dựng cá nhân đến chỗ đó.
Không xây dựng một tổ chức để trở nên một giáo phái lớn hơn,
nhưng xây dựng cá nhân trở nên các con trai và các con gái của
Đức Chúa Trời. Đó là lý tưởng. Hiểu không? Thêmvào đức tin của
anh em, lòng nhân đức; thêm vào lòng nhân đức của anh em, sự
học thức. Ồ, bây giờ anh emđang đếnmột chỗ.



38 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

173 Bây giờ khi họ bắt đầu nói, “Ồ, chúng tôi không phải chấp
nhận điều đó ngày nay…” Bạn phải chấp nhận. Nó phải được
chấp nhận.
174 Kinh Thánh không thể nói dối. “Và Họ không có sự thông giải
cá nhân,” Kinh Thánh đã nói. Bạn chỉ tin Nó cách Nó được viết
ra ở Đó. Hiểu không? Bạn phải có những điều này. Và cách duy
nhất bạn sẽ có thể có chúng, là có một sự hiểu biết được sanh ra
trên Trời. Và sự hiểu biết được sanh ra trên Trời sẽ minh chứng
Lời. Hiểu không?
175 Bạn phải tin, không giả vờ nó. Không một điều nào trong
những điều này là giả vờ tin, đấy, nếu bạn cố gắng nói, “Tôi đã
có điều đó.” Đừng làm con chim két đặt lông chim công lên chính
bạn, đấy, bởi vì chúng sẽ rơi xuống ngay. Chúng không phát triển
tự nhiên trong đó. Chúng chỉ dán vào.
176 Tôi nghĩ về nơi Đa-vít đã nói ở đó, Thi thiên 1, “Người ấy sẽ
như cây trồng gầndòngnước.” Bạnbiết đấy, cómột sự khác nhau
giữa cây được trồng và được đặt ra, bị nhổ ra. Giống như cây sồi
già, nó đã được trồng, mà len lỏi xuống dưới và trở nên một chỗ
dựa tốt. Que củi già nhỏ bé đang bám vào trong đó, bạn không
biết điều gì sẽ xảy ra với nó. Không có rễ. Nó không có nền tảng.
Hiểu không?
177 Điều đó giống như một số người đang đến từ thần học viện
hay điều gì đó, đấy. Đừng có điều đó…“Ồ, Tiến sĩA gì đó đã phong
chức cho tôi trong chức vụ.” Đừng quan trọng đó là gì.
178 Đấng Christ đã sanh bạn ra trong điều đó, đấy, đấy, bằng đức
tin của bạn. Hiểu không? Bạn được tái tạo và sanh ra trong nó.
Và thế thì sau khi bạn được sanh ra trong nó, đây là những điều
mà Ngài mong bạn thêm vào. Cứ tiếp tục thêm chúng vào. Bây
giờ chúng ta sẽ đi thẳng xuống hàng lối.
179 Vậy thì sẽ có một điều khác dựa trên sự hiểu biết này, chúng
ta có thể nói về, sự hiểu biết tin kính. Hiểu không? “Kinh Thánh
có mất ý nghĩa của Nó trong thời đại này không?” Đấy, họ, nhiều
người nói với bạn điều đó, rằng Kinh Thánh không hoàn toàn
có ý nghĩa đó. Nếu Đức Chúa Trời chăm sóc tôi, và chỉnh sửa
tôi trong tội lỗi tôi, và nếu tôi là một người con của Đức Chúa
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Trời, Ngài làm điều đó. Ngài làm bạn theo cách đó, các con trai
và [Băng trống—Bt.] các con gái. Khi bạn làm điều gì sai, Ngài
chỉnh sửa bạn. Thế thì nếu Đức Chúa Trời quá câu nệ về bạn,
đến nỗi Ngài canh chừng bạn và trừng phạt bạn, huống chi có
Ngài LờiNgài nữa,mà là gươngmẫu củabạn,mà là chínhNgài!

Ban đầu có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là
Đức Chúa Trời.

Và…đã trở nên xác thịt, và ở giữa chúng ta,…
180 Lời là sự khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ, Kinh Thánh đã
nói vậy, Đấng Christ được bày tỏ trong Lời Ngài. Và nếu Ngài
chăm sóc bạn khi bạn vi phạm những luật này, Ngài kết tội bạn
vì điều đó, huống chi Ngài trông coi luật pháp của Ngài nhiều
hơn kết tội bạn chừng nào! A-men.
181 Hãy tiếp tục, bạn ơi, đừng nói với tôi điều vớ vẩn đó!
182 Tôi tin vào sự hiểu biết Đức Thánh Linh, chân thật. Sự hiểu
biết Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn dứt câu Lời với “a-men.” Khi
bạn có những điều này mà chúng dường như tự mâu thuẫn,
trong Kinh Thánh, bạn ngồi xuống và nghiên cứu nó, và cầu
nguyện như thế. Và điều trước tiên bạn biết, Đức Thánh Linh
bắt đầu hành động bên trong. Sau một thời gian ngắn bạn thấy
nó ràng buộc với nhau, và tại đó bạn có được nó. Hiểu không?
Đó là sự hiểu biết.
183 Một số người họ nói, “Ồ, này, Kinh Thánh đã nói rằng Ngài
hômqua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
184 Còn giáo hội nói, “Về mặt nào đó, Ngài không hề thay đổi.”
Ừ-m! Ừ-m! Bạn đã phá vỡ chỗ nứt, ngay ở đó. Hiểu không? Vâng,
thưa quí vị. Không, thưa quí vị. Ngài không hề thay đổi. Vâng,
thưa quí vị.
185 “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi.” Không có sự khác biệt nào trong Ngài,
chút nào. Ngài sống trong Hội thánh của Ngài, đang thực hiện
điều giống như vậy. “Còn ít lâu,” như tôi đã trích dẫn cách đây
một lát, “còn ít lâu và thế gian sẽ không thấy Ta nữa, tuy nhiên
các ngươi sẽ thấy Ta.” Vì, Ngài đã phán, “Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở
ngay trong các ngươi, cho đến tận thế.” Một lần nữa, Ngài phán,
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“Các công việc mà Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Lần nữa, Ngài
phán, “Ta sẽ là Gốc Nho. Các ngươi sẽ là nhánh.” Và nhánh chỉ
sống bởi Sự Sống của Gốc Nho. Bất cứ điều gì trong Gốc Nho đều
đến qua nhánh. Vinh hiển thay! Thế thì, “Đấng Christ hôm qua,
ngày nay, và cho đếnđời đời không bao giờ thay đổi.” Nó sản xuất
ra Sự Sống của Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.

186 Sự hiểu biết; không thuộc về thế gian (nó lý luận). Bất cứ loại
tri thức nào thuộc về thế gian đều lý luận. Thấy không? Nhưng
đức tin không có lý luận. Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạnmột điều
nào đó nào đó sẽ xảy ra, mọi nhà khoa học trên thế giới có thể
nói với bạn, “Nó trái ngược. Nó không thể xảy ra.” Bạn vẫn tin
nó, dù sao đi nữa. Thấy không? Vâng, thưa quí vị. Nó không lý
luận. Kinh Thánh đã nói, “Chúng ta quăng đi những lý luận.”
Bạn không lý luận với đức tin. Đức tin không có lý luận. Đức tin
biết nó ở đâu. Đức tin hành động. Đức tin nắm giữ. Nó không thể
dời chuyển. Không gì có thể dời chuyển nó. Tôi không quan tâm
bất cứ điều chi nói về điều này, điều kia, điều nọ. Nó không lay
chuyển, một chút nào. Nó ở lại ngay ở đó, chờ đợi, chờ đợi, chờ
đợi, chờ đợi. Không có sự khác biệt nào. Nó ở lại ngay tại đó.

187 Đức Chúa Trời đã phán với Nô-ê những điều này sẽ xảy ra.
Ông tin điều đó. Thấy không? Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se
những điều này sẽ xảy ra. Ông đã tin nó. Đức Chúa Trời đã phán
với các môn đồ những điều nào đó sẽ xảy ra, “Hãy đi lên đó vào
lễ Ngũ tuần và chờ đợi.” Họ ở lại ngay tại đó. Vâng, thưa quí vị.
Tốt lắm.

188 Bây giờ, sự hiểu biết, này, không phải sự hiểu biết thế gian,
nhưng là sự hiểu biết Thiêng liêng. Và sự hiểu biết Thiêng liêng,
khi Đức Chúa Trời là nguồn của mọi tri thức, và Đức Chúa Trời
là Lời, rồi, nếu bạn đã có sự hiểu biết Thiêng liêng, bạn tin Lời,
và bạn suy ra bất cứ điều gì bởi Lời.

189 Và tình cảnh gay gắt này mà hội thánh đã ở trong, hay là tôi
đã ở trong.Một trong những người đàn ông lần nọ, trongmột lần
nghe, đã bảo tôi. Nói, tôi đã nói…“Họ không thể tìm thấy không
có điều gì sai.” Và vì thế họ bắt đầu…
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190 Tôi nói, “Ồ, thế thì, nếu không có điều gì sai, tại sao anhkhông
cất gánh nặng khỏi lưng tôi?” Hiểu không? Hiểu không? Và tôi
tiếp tục, nói với anh ta vềmột số câu Kinh Thánh.
191 Anh ấy đãnói,một anh chàng to lớn vớimột điếu thuốc trong
tay, anh ta nói, “Ông Branham à, tôi là sinh viên trường Kinh
Thánh.”

Tôi nói, “Tôi rất vui được nghe điều đó.”
192 Anh ta nói, “Bây giờ tôi muốn biết những gì mê tín dị đoan
này, ông có trách nhiệm về những chiếc khăn tay này mà ông
đã phát ra, sự mê tín tầm thường đó về việc cầu nguyện trên
những chiếc khăn tay và gởi chúng đi, chúng ‘những miếng vải
được xức dầu,’ mà ông gọi chúng, ‘miếng vải.’” Anh ta nói, “Thế
thì ông trả tiền cho những điều đó.”

Tôi nói, “Không, thưa ông. Không có trả tiền cho nó.”

Và anh ta nói, “Ồ, về việcmê tín này.”
193 Tôi nói, “Ông gọi điều đó là một sự mê tín, thưa ông. Ông
đã nói với tôi cách đây vài phút ông là sinh viên trường Kinh
Thánh.”

Anh ta trả lời, “Đúng thế.”
194 Tôi đáp, “Trích dẫn cho tôi Công vụ 19:11.” Sự hiểu biết! Anh
ta tự đánh bẫy chính anh ta vào ngay điều đó, cố gắng thay đổi
đề tài. Tôi nói, “Thế thì trưng dẫn cho tôi Giăng 5:14.” Không thể
làm điều đó. Tôi nói, “Thế thì Gia-cơ 5:14.” Anh ta không thể làm
điều đó. Tôi nói, “Anh biết Giăng 3:16 không?” Hiểu không? Sự
hiểu biết, thôngminh, thế gian! Nhưng khi…
195 Anh ta nói, “Nhưng, Ông Branham, ông đang cố gắng thử
trường hợp này bằngmột quyển Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thử lại
điều đó bằng luật pháp của đất nước.”
196 Tôi đáp, “Thưa anh, luật pháp của đất nước chẳng dựa trên
KinhThánh sao? Thế thì đó là công lý.” A-men! Chắc chắn vậy.
197 Sự hiểu biết; không thuộc về thế gian. Sự hiểu biết thuộc linh
về Lời, biết những gì Đức Chúa Trời đã phán, làm những gì Đức
Chúa Trời đã phán, đúng thế. Thế thì nếu bạn đã có điều đó và
có thể tin tất cả những điều này, rằng Ngài không thay đổi trong
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tất cả những điều này Lời nói là đúng, bạn chấm dứtmọi câu với
một tiếng “a-men.” Nó thật đúng. Hãy thêm điều đó vào đức tin
của anh em. Điều đó tốt lắm. Vâng.

198 Nếu người nào đó cố gắng nói với bạn, rằng, “Kinh Thánh
đã mất quyền phép của nó. Không có chuyện như phép báp-têm
bằng Đức Thánh Linh.” Hừ-m. Đừng thêm vào điều đó. Nó sẽ
không có tác dụng. Nó sẽ rơi xuống. Giống như đặt đất sét trên
tảng đá, nó sẽ không đứng lên. Nó sẽ vỡ vụn.

199 Rồi người ta nói với bạn, “Kinh Thánh không thể được tin
cậy ngày nay. Bạn hãy cẩn thận lúc này. Bạn đừng đi tin điều đó.
Nó không thể đúng.” Bạn đã nghe điều đó luônmọi lúc. Nói nhỏ,
“Bạn không thể tin Kinh Thánh.” Ồ, nếu—nếu bạn đã có ý nghĩ
đó trong trí mình, bạn đừng—đừng cố gắng thêm nó vào, bởi vì
nó sẽ không có tác dụng. Cả tòa nhà sẽ ngã xuốngngay ở đó.

200 Nó phải được trát vữa bằng Đức Thánh Linh. Tôi muốn nói
đã dính với nhau, chất hồ mà bịt kín nó. Và điều tương tự mà bịt
kín nó…Bạn biết cách…

201 Một ống lưu hóa cao su ở nhiệt độ cao để làm cho nó chắc và
đàn hồi luôn dùng được lâu hơn chỉ một miếng vá cũ bị mắc kẹt.
Một sức nóng ít ỏi lấy đi sự cản trở trênmiếng vá cũ trênmột lốp
xe, điều trước tiên bạn biết đấy, khiến lốp xe đó nóng một chút,
chạy nhanh một chút, và nó sẽ làm tan chảy. Vâng, thưa quí vị.
Hiểu không?

202 Và đó là nan đề của nhiều người ngày hôm nay. Họ cố gắng
dán sự hiểu biết của họ lên một sự hiểu biết thế gian, với một
chất keo thuộc về thế gian cũ kỹ nhỏ bé, và, khi những thử thách
đến, “Ồ, có lẽ tôi sai rồi.” Hiểu không? Và mất khí thế, bạn bị xìu
hơi trong một vài phút. Hết thảy việc la lớn và nhảy lên nhảy
xuống của bạn không làm cho bạn cảm thấy tốt hơn chút nào.
Người ta thấy bạn trở lại ngay với vũng lầy như vậy lần nữa.
Hiểu không? Đúng thế.

203 Nhưng nếu bạn ở lại đó với đủ sức nóng củaĐức Thánh Linh,
cho đến khi nó khiến bạn và ống dẫn làmột. Chính là thế. Bạn và
ống dẫn trở nên một. Khi bạn sẽ ở lại đó cho đến khi bạn và mọi
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lời hứa của Đức Chúa Trời trở nênmột, rồi thêm điều đó vào đức
tin của bạn. Nếu không, bạn đừng thêmvào điều gì cả.

Bạn nói, “Lời không thể được tin cậy.” Đừng cố gắng thêm
vào điều đó.
204 Bạn nói, “Những lời hứa trong đây, về phép báp-têm bằng
Đức Thánh Linh, là chỉ dành chomười hai sứ đồ,” giống nhưmột
số giáo hội ngày nay nói, đừng cố thêmvào điều đó. Đó là nơi nền
tảng của họ thì, tất cả bị đổ nát. Hiểu không? Giống nhưÔ-xia, tối
hôm qua, khi ông thấy nền tảng của người nàymà ông tin tưởng,
hết thảy đều vỡ vụn, bị quở với bịnh phung, điều đó không tốt.
Bây giờ, “Chỉ dành chomười hai sứ đồ, chỉmười hai sứ đồ.”
205 Tôi đã xuống với Anh Wright…Tôi nghĩ họ đã quay lại nơi
nào đó. Một đêm nọ, có một mục sư xuống đó, tôi đang giảng,
bốn hay năm thầy giảng với nhau. Thầy giảng này đứng dậy và
nói, “Bây giờ, tôi muốn nói với anh chị em những người yêu quí
đôi điều. Ồ, tôi nghĩ các bạn làmột dân tốt.”
206 Tôi nói, tôi đã nói với một người nào đó, tôi nói, “Đó là—đó
làmột người đang ngồi ngay ở đấy. Hãy coi chừng.”
207 Vì thế, Junior Jackson, ở phía sau đó, vừa nói xong. Và anh đã
nói…đang giảng về ân điển củaĐức Chúa Trời. Ồ, chao ôi!
208 Ông ta đang nóng lòng, chờ đợi. Ông ta đã đứng lên ở đó và
ông ta đang cố gắng để hiểu. “Bây giờ, tôi muốn nói rằng Ông
Branham ở đây, tôi nói cho anh em biết, là một anti-christ.” Và
ông ta bắt đầu tuôn ra như thế, suốt buổi tối.
209 Một số thầy giảng đã bắt đầu…Tôi nói, “Chờ một chút. Nào,
đừng nói gì cả, hỡi các anh. Ông ta chỉ có một mình còn chúng ta
cả một đám đông.” Tôi nói, “Bây giờ cứ để mặc ông ta. Ông ta đã
kiếm chuyện với tôi.” Tôi đã muốn điều đó, chính tôi, thật tệ, tôi
không biết phải làm gì. Hiểu không?
210 Vì thế, ông ta nói, “Ông Branham là một anti-christ,” và ông
ta tiếp tục nói đủ thứ anh em biết, về. Ông ta nói, “Ông ấy đã
nói ở đó, ‘Một phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.’” Nói, “Kinh
Thánh đã nói chỉ có mười hai sứ đồ đã nhận phép báp-têm bằng
Đức Thánh Linh.” Nói về sự chữa lành Thiêng liêng, “Chỉ cómười
hai sứ đồ có sự chữa lành Thiêng liêng.” Ông ta nói, “Chúng ta nói
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nơi nào trong Kinh Thánh nói, và im lặng nơi nào Kinh Thánh
im lặng.” Tôi đã chờ đợi cho đến khi ông ta nói hết một mạch ở
đó trong khoảng nửa giờ.

211 Tôi nói, “Chờmột chút. Tôi đã viết xuống rất nhiều ở đây,” tôi
nói, “cho tôi một cơ hội để trả lời đôi chút.” Và khi tôi đứng lên,
tôi nói, “Thưa quí vị, ông ấy nói rằng ông ấy ‘đã nói nơi mà Kinh
Thánh nói,’ giáo hội của ông ấy đã nói vậy, ‘và im lặng ở nơi mà
Nó im lặng.’ Hết thảy quí vị là những người làm chứng. ‘Vâng.’”
Tôi nói, “Vậy thì, ông ấy nói ‘Chỉ có mười hai sứ đồ đã nhận lãnh
Đức Thánh Linh.’ Kinh Thánh của tôi nói có một trăm hai mươi
người, đã nhận lãnh trước tiên.” A-men! Hãy ném cái loại hiểu
biết đó đi, anh em thấy đó, điềumà ông ta đang cố gắng.

212 Tôi nói, “Thế thì tôi nghĩ Phao-lô đã không nhận lãnh Đức
ThánhLinh khi người nói người đã nhận.” Hiểu không?

213 Tôi nói, “Xuống ở…Khi Phi-líp đi xuống và giảng đạo cho
những người Sa-ma-ri. Họ đã được làm phép báp-têm nhơn
Danh Chúa Jêsus. Chỉ có, Đức Thánh Linh đã không đến trên họ.
Và họ được sai đi và kiếm Phi-e-rơ và Giăng, đi xuống và đặt tay
trên họ, và Đức Thánh Linh giáng trên họ. Tôi đoán đó chỉ có
mười hai người?”

214 Tôi nói, “Trong Công vụ 10:49, khi Phi-e-rơ ở trên mái nhà,
và đã thấy khải tượng họ sẽ đến nhà Cọt-nây. Trong khi Phi-e-
rơ chưa nói những lời này, thì Đức Thánh Linh đã đến trên họ
những người mà nghe Lời.” Tôi nói, “Kinh Thánh vẫn đang nói.
Giáo hội của ông ở đâu?” Nó ở phía sau trong những cái sẽ là.
Đúng thế. Hiểu không?

215 Tôi nói, “Sự chữa lành Thiêng liêng, ông nói, ‘Chỉ cómười hai
sứ đồ có sự chữa lành Thiêng liêng.’ Kinh Thánh đã nói rằng Ê-
tiên đi xuống Sa-ma-ri và đuổi các quỉ và chữa lành người đau,
và có sự vui mừng lớn trong thành. Và người không phải là một
trong mười hai sứ đồ. Người không phải là một sứ đồ. Người là
một chấp sự.” A-men. A-men.

216 Tôi nói, “Và Phao-lô không phải là một trong mười hai sứ đồ
đã ở trên phòng cao, và ông đã có ân tứ chữa lành.”
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217 Tôi nói, “Chỉ nhìn vào những ân tứ chữa lành! Và đúng, ba
mươi năm sau, người vẫn ở trong hội thánh Cô-rinh-tô, được ban
ân tứ chữa lành trong Thân thểĐấng Christ.” Ồ, chao ôi!

218 Vậy thì, loại kiến thức đó mà bạn học từ sách vở nào đó, tốt
hơn bạn ném nó vào thùng rác. Hãy đến với sự hiểu biết này.
Khi Đức Chúa Trời phán, “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi,” hãy nói, “A-men.” Vâng, thưa quí vị.
Vâng, thưa quí vị. Không phải với mười hai sứ đồ; nó dành cho
tất cả. Khi bạn có được một—một loại đức tin đó, khi đức tin của
bạn dứt câu nó, từng chút, vớimột tiếng “a-men,” thế thì bạn nói,
“Tốt lắm,” thêm điều đó cho nó.

219 Thứ tư. Chúng ta sẽ phải vội, bởi vì tôi thật sự…Thật sự cảm
thấy quá tốt được đứng ở đây và nói về điều đó. A-men. [Một
anh em nói, “Chúng ta đang tận hưởng nó.”—Bt.] Vâng. Thứ tư…
Cảm ơn anh.

220 Thêm “sự tiết độ.” Ồ, chao ôi! Chúng ta đã đến với sự tiết
độ. Vậy thì, trước tiên, bạn đã có đức tin; phải có điều đó, từ ban
đầu. Rồi bạn thêm lòng nhơn đức vào đức tin, nếu nó là đúng loại
lòngnhơnđức. Rồi bạn thêmvào sựhiểubiết, nếunó là đúng loại
hiểu biết. Bây giờ bạn sẽ thêm vào sự tiết độ.

221 Sự tiết độ, cũng không có nghĩa là, “ngừng uống rượu,” ở đây.
Không, không. Sự tiết độ không có nghĩa là chữa bệnh nghiện
rượu, không ở trong trường hợp này. Đây là sự tiết độ Kinh
Thánh, sự tiết độ Đức Thánh Linh. Điều đó chỉ là một trong
những sự ham muốn xác thịt, nhưng chúng ta đang nói về sự
tiết độ Đức Thánh Linh. Điều đó có nghĩa là, cách điều khiển lưỡi
của bạn như thế nào, để không phải làmột người bẻmmép; cách
điều khiển tính khí của bạn thế nào, không lộ ra mỗi lần người
nào nói ngược lại với bạn. Ồ, chao ôi!

222 Các bạn thân mến, nhiều người chúng ta sẽ ngã nhào trước
khi chúng ta bắt đầu, phải không? Hiểu không? Thế thì chúng ta
tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời không ở trong Hội thánh Ngài, làm
phép lạ và những điều mà họ thường làm trước đây. Vâng, thưa
quí vị. Hiểu không?
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223 Thêm vào những điều này. Thêm sự tiết độ vào điều đó. Ồ, sự
tiết độ, làm sao để trả lời bằng sự tử tế khi người ta nói với bạn
bằng giọng giận dữ. Người nào đó nói, “Đám cuồng tín các anh
ở dưới đó!” Đừng nhảy ra và xắn tay áo lên lúc ấy. Hiểu không?
Đừng làm thế. Nhưng nói chuyện bằng tình yêu tin kính, sự tiết
độ, sự nhân từ. Đó có phải là cách các bạn muốn không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Khi bạn bị chọc tức, đừng chọc tức lại.
Hãy để Ngài là gươngmẫu của bạn.

224 Khi chúng nói, “Nếu Ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến
đá này thành bánh để ăn,” Ngài đã có thể làm điều đó, và bày tỏ
Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã có sự tiết độ. Khi họ gọi
Ngài, “Bê-ên-xê-bun,” Ngài phán, “Ta sẽ tha thứ cho các ngươi về
điều đó.” Đúng thế không? Họ đã nhổ râumặt Ngài, và nhổ nước
miếng vàomặtNgài, và nói, “Hãy xuống khỏi thập tự giá đi!”

225 Ngài phán, “Lạy Cha, xin tha cho họ. Họ thậm chí không biết
họ đang làm gì.”

226 Khi, Ngài đã có sự ban cho, Ngài đã biết mọi sự, vì trong Ngài
là sự trọn vẹn của bản tánh Đức Chúa Trời. Họ đã thấy Ngài thi
hành những phép lạ, bởi sự nói cho mọi người những gì sai trái
với họ, và đại loại như thế. Họ đặtmộtmiếng giẻ quanh đầuNgài
như thế, bịtmắt Ngài, và đánh vào đầuNgài bằngmột cây gậy, và
nói, “Hãy nói tiên tri đi, hãy nói cho chúng ta biết ai đánh Ngươi.
Chúng ta sẽ tinNgươi.” Hiểu không?Ngài đã có sự tiết độ.

227 Bây giờ, nếu bạn có sự tiết độ như thế, hãy thêm nó vào đức
tin của bạn. Nếubạnvẫnnổi nóng vànói lời hỗn xược, và làmầm
lên, và nổi nóng, và có thái độ nóng nảy, ừm-m, bạn không có…
Bạn không thể thêm điều đó, bởi vì nó sẽ không thêm vào. Hiểu
không? Nó sẽ không lưu thông. Bạn không thể lấymộtmiếng cao
su, và xử lý cao su ở nhiệt độ cao để làm cho nó chắc và để đàn
hồi nó với một miếng sắt, bạn biết đấy. Nó thật sự sẽ không có
tác dụng. Không, nó phải có sự mềm dẻo, thật giống như miếng
cao su. Hiểu không? Và khi đức tin của bạn và sự tiết độ của
bạn trở nên giống như loại tiết độ của Đức Thánh Linh mà Ngài
đã có, thế thì nó sẽ lưu thông với Ngài. Bạn được thêm vào cho
điều đó.
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Khi lòng nhơn đức của bạn thì giống như lòng nhơn đức của
Ngài, thì nó sẽ thêm vào điều đó.
228 Khi sự hiểu biết của bạn giống như sự hiểu biết của Ngài,
“Con đến để làm theo ý Ngài, Ôi Đức Chúa Trời.” Hiểu không?
Với Lời của Cha, Ngài đánh bại mọi quỷ dữ. Trời và đất sẽ qua đi,
nhưng Lời sẽ không qua đi. Hiểu không? Khi bạn đã có loại hiểu
biết đó, nó sẽ lưu thông với đức tin của bạn.
229 Khi bạn đã có loại tiết độ đúng đắn đó, giống như Ngài đã có,
nó sẽ lưu thông. Nếu bạn không có, chỉ là một niềm tin do con
người tạo ra nửa vời, mù quáng, hay làmột sự tiết độ, “Ồ, tôi phải
ngắt lời ông ta, nhưng—nhưng có lẽ tốt hơn tôi đừng làm thế, bởi
vì người ta có thể ghi tên tôi trên giấy về việc đó.” Đó không phải
là loại tiết độ mà Ngài đang nói về. Đừng cố thêm vào điều đó.
Nó sẽ không có tác dụng. Nhưng khi bạn có thể thật sự, với sự
êm dịu từ tấm lòng của bạn, tha thứ mọi người, hãy giữ sự bình
an của bạn, để cho nó trôi qua, đấy, thế thì nó sẽ lưu thông. Bạn
có thể thêm điều đó vào đức tinmình. Chà!
230 Không lạ gì giáo hội thì quá thiếu sót. Điều đó chẳng đúng
sao? Thảo nào. Tôi có thể nói, “Hãy ăn năn và làm phép báp-
têm, Kinh Thánh đã dạy, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.” Và
một người tin giáo lý Ba Ngôi nghiêm khắc không tin điều đó,
nói, “Lão anti-christ đó. Ông ta làmột tín đồDanh Jêsus. Ông ta là
người Jêsus DuyNhất.” Hãy coi chừng, bạn à, tôi không biết về sự
tiết độ của bạn ngay bây giờ. Hiểu không? Tại sao bạn không đến,
nói, “Chúng ta hãy biện luận điều này với nhau, Anh Branham.
Tôi thích nghe giải thích điều Này”? Hiểu không? Rồi đi xuống
và lắng nghe Nó. Và rồi Nó được đặt ngay trước bạn, và rồi bạn
bước ra; chúng ta sẽ—chúng ta sẽ hiểu được điều đó chỉ trong vài
phút, trong “sự tin kính,” đấy. Nhưng khi bạn—khi bạn bay ra,
muốn nhảy đến mọi phần kết, ừm-m, đó là—đó là không phải
điều đó. Hiểu không? Bạn không có sự tiết độ Kinh Thánh cho
đến lúc bạn làm điều đó; cách để trả lời lại như thế nào. Thế thì
nếu bạn đã có tất cả điều này, bạn có thể thêm điều này vào đức
tin của mình.
231 Rồi, sau điều đó, thứ tư, bạn muốn thêm sự kiên nhẫn vào
đức tin của mình. Nếu bạn đã có đức tin, “nó sanh ra lòng kiên
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nhẫn,” Kinh Thánh đã nói. Hiểu không? Vì thế, đây là lòng kiên
nhẫn. Bây giờ, đó là việc kế tiếp sẽ xây dựng nên tầm vóc này.
Bạn biết, Đức Chúa Trời đã có vật liệu thật trong sự Xây dựng
của Ngài.
232 Thấy khiếm khuyết của chúng ta như thế nào không, thưa
anh em, chị em? Thấy không? Thấy tại sao, chúng ta ở đâu? Vâng,
thưa quí vị. Thấy không? Chúng ta có sự vinh hiển, có sự la lớn
và mọi thứ, bởi vì chúng ta có đức tin. Nhưng khi chúng ta đến
với những điều này ở đây, Đức Chúa Trời không thể xây dựng
chúng ta trở nên tầm thước đó. Thấy không? Ngài không thể.
Ngài không thể làm cho chúng ta với kiểu nơi đó. Chúng ta đã có
tất cả những điều khác nầy. Chúng ta ngã, trượt dài với điều đó.
Thấy không?Ngài không thể xây dựngHội thánh củaNgài.
233 Lòng kiên nhẫn với điều gì? Loại kiên nhẫn gì? Điều đầu tiên,
là có lòng kiên nhẫn với Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em có đức
tin chân chính, thật, anh chị em sẽ nhận lòng kiên nhẫn chân
thật, bởi vì đức tin đi đôi với lòng kiên nhẫn. Khi Đức Chúa Trời
phán bất cứ điều gì, anh chị em hãy tin nó. Chỉ thế thôi. Anh chị
em đã có lòng kiên nhẫn.
234 Nói, “Ồ, tôi đã cầu xin Ngài chữa lành tôi tối qua, và tôi cứ
đau sáng nay.” Ồ, chao ôi! Lòng kiên nhẫn gì?
235 Đức Chúa Trời đã phán bảoÁp-ra-ham, và haimươi lămnăm
sau thậm chí không có một dấu hiệu nào. Ông vẫn tin điều đó.
Ông đã kiên nhẫn với Đức Chúa Trời. Ừ-m.
236 Hãy luôn luôn đặt Ngài trước anh em. Hãy để Ngài là điều
vượt qua kế tiếp. Anh em không thể vượt qua Ngài, vì thế cứ giữ
Ngài ở trước anh em. “Ngài đã phán vậy, và điều đó sẽ xảy ra.”
Hiểu không?Hãy giữNgài ở trước anh em. Đúng thế.
237 Nô-ê đã có lòng kiên nhẫn. Vâng. Nô-ê đã có lòng kiên nhẫn
tin kính, thật. Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ hủy diệt thế giới này
bằng trận mưa,” và Nô-ê đã giảng đạo một trăm hai mươi năm,
cho đến lúc đó. Nhiều lòng nhịn nhục. Thậm chí không có một
hạt sương từ Trời rơi xuống. Không có gì cả. Chỉ đầy bụi như
nó đã từng có, trong một trăm hai mươi năm, nhưng ông đã
kiên nhẫn.
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Thế thì, Đức Chúa Trời thử lòng kiên nhẫn của bạn. Đúng
thế. Đức Chúa Trời thử họ.

238 Sau đó Ngài đã bảo Nô-ê, bấy giờ Ngài đã phán, “Hỡi Nô-ê, Ta
muốn ngươi cứ tiến hành và đi vào tàu. Ta sẽ đuổi súc vật vào
trong đó, và Ta—Tamuốn ngươi đi vào. Hãy leo lên gác, bây giờ,
để ngươi có thể nhìn ra, nóc cửa sổ. Bây giờ, Ta muốn ngươi vào
trong đó. Ta muốn ngươi nói với những người này, ‘Ngày mai,
những điềumà ta đã rao giảng trongmột trăm hai mươi năm, sẽ
xảy ra.’ Được rồi, ngươi đi xuống đó và nói với họ.”

239 Dấu hiệu đầu tiên là gì? Nô-ê đã vào trong tàu. Đã không có
mưa. Nô-ê đã sẵn sàng, và lấy áo mưa, và mọi thứ, để ông có thể,
thỉnh thoảngnhìn rangoài. Đã sẵn sàng. Nhưngngày kế tiếp…

240 Tôi tin ông có thể đã nói với gia đình, và các con dâu của
ông và hết thảy họ, nói, “Ồ, chao ôi! Ngày mai các ngươi sẽ thấy
điều gì đó mà các ngươi chưa từng thấy. Bởi vì, khắp bầu trời,
sẽ trở nên đen kịt. Và sấm sét và chớp nháng sẽ xảy ra. Thanh
gươm lớn của Đức Chúa Trời sẽ đưa vèo qua bầu trời. Ngài sẽ
đoán phạt đám tội nhân nàymà chúng đã bác bỏ chúng ta, trong
suốt một trăm hai mươi năm này. Các ngươi hãy chờ và xem.”
Hiểu không?

241 Một số người tin nửa vời, các bạn biết, mà đã lảng vảng
chung quanh và không thèm bước vào, các bạn biết đấy. Bạn—
bạn vẫn có họ ở với mình, bạn biết đấy. Vì thế họ—họ bước lên,
nói, “Ồ, ông già đó có lẽ đã đúng, vì thế chúng ta sẽ đi lên và chờ
đợi vài ngày, hay chờ vài giờ vào buổi sáng, và sẽ thấy.”

242 Ngày kế tiếp, thay vì một đám mây đen, ở đây mặt trời vẫn
mọc trên cao như mọi ngày nó đã luôn luôn mọc. Nô-ê nhìn ra.
Nói, “Này, không cómột đámmây.”

243 Người kia đến gần, nói, “À, tôi biết ông làmột người trong họ.
Ông thấy đó, ông đang lảng vảng ở quanh đây.”

244 “Ồ, xin tha lỗi cho tôi, thưa ông. Ha-ha. Có lẽ tôi—tôi—tôi
chỉ, ông biết đấy, chỉ nhiệt tình, ông biết đấy. Hầu như thế, đấy.
Ha-ha-ha.”
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245 Nhưng, Nô-ê, ông đã có lòng kiên nhẫn. Đã nói, “Nếu nó
không đến ngày nay, nó sẽ đến đây ngàymai.” Tại sao? Đức Chúa
Trời đã phán vậy.

“Ngài đã phán điều đó với ông khi nào, Nô-ê?”
246 “Cách đâymột trămhaimươi năm. Tôi đã biết điều này từ rất
lâu, vì thế tôi chỉ đang đợi ở đây bây giờ.” Thấy điều đó không?
Sau một lúc…
247 Chúng ta thấy, Đức Chúa Trời cho biết điều này từ lâu, cũng,
đang chờ đợi Hội thánh, nhưng Nó sẽ có ở đấy. Bạn đừng lo lắng.
Ngài đã hứa Điều đó.
248 Đã chờ đợi tất cả thời gian này cho một sự sống lại chung.
Sẽ có một ngày. Đừng lo lắng. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó.
Cứ chờ đợi một cách kiên nhẫn. Anh em buồn ngủ, điều đó sẽ
không…Anh em có thể chợp mắt một chút trước khi điều đó xảy
ra, nhưng anh em sẽ thức dậy vào lúc đó. Ngài đã hứa điều đó,
anh em biết. Một giấc chợp mắt, đấy, điều mà chúng ta gọi cái
chợp mắt của sự chết, anh em biết đấy. Những gì mà chúng ta
gọi là sự chết, chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi, hay là sự ngủ trong
Đấng Christ. Không có việc như chết trong Đấng Christ. Sự sống
và sự chết không tồn tại với nhau. Hiểu không? Chúng ta chỉ ngủ
một chút, một giấc ngủ ngắn mà bạn bè chúng ta không thể gọi
chúng ta dậy. Ngài là Đấng duy nhất có thể gọi. “Ngài sẽ gọi, và
tôi sẽ đáp lời Ngài,” Gióp đã nói. Bây giờ Gióp đang ngủ được bốn
ngàn năm. Đừng lo. Ông sẽ—ông sẽ thức dậy. Đừng lo. Ông vẫn
đang chờ đợi.
249 Nô-ê đã chờ đợi. Ngày thứ tư trôi qua. Không có mưa. Tốt
thôi. Nó sẽ xảy ra.
250 Tôi có thể nghe Bà Nô-ê đến gần và nói, “Bố nó à, ông có
chắc-…?”

“Đừng nói như thế.”
251 Ông đã có lòng kiên nhẫn, vì ông đã có đức tin. Vâng, thưa
quí vị. Ông đã có lòng nhơn đức. Ông đã hiểu biết rằng Đức Chúa
Trời là đúng. Ông đã có sự tiết độ. Ông đã không đánh mất, nói,
“Ồ, tôi không biết tất cả việc đó là về điều gì. Tôi đã đánhmất hết
sự yêu mến của mọi người ở ngoài đó.” Không, không. “Người ta
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không quan tâm đến tôi nữa. Tôi sẽ đi ra đó và bắt đầu hết tất cả,
làm mới lại hết.” Không, không. Ông đã có lòng kiên nhẫn. Đức
Chúa Trời đã hứa. Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Đức Chúa Trời
sẽ làmđiều đó, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán như vậy.
252 Và tôi có thể thấy con trai của ông đến gần, nói, “Cha ơi, cha
biết…” Dùng tay vuốt mái tóc bạc dài của ông, bạn biết đấy. Và
người con đãmột trăm tuổi rồi, bạn biết đấy, đang ngồi ở đó. Nói,
“Con biết cha là một tộc trưởng cao tuổi. Con—con yêu cha, cha
ơi. Nhưng có thể là có khả năng rằng cha có thể sai một chút xíu
không?”

“Ồ, không. Không.”

“Tại sao?”

“Đức Chúa Trời đã phán vậy!”
253 “Ồ, cha ơi, đây là sáu ngày rồi chúng ta ngồi ở đây. Ngồi trên
đây trong chiếc tàu to, cũ kỹ, khô cạn này đặt ngay tại đây. Và nó
chẳng bằng phẳng, bên trong và bên ngoài. Và chúng ta đã dựng
nó tất cả những năm này. Và cha đã đứng ngoài đó và đã giảng
đạo, cho đến khi cha tóc bạc và hói. Và ở đây cha cứ đứng đây
bây giờ, cố gắng nói điều như thế như thế . Và người ta đang cười
nhạo, và ném cà chua thối và các thứ vào bên hông của nó. Hãy
nhìn ở đó những gì cha đang làm. Tại sao, cha biết…”

“Hãy kiên nhẫn, con à.”

“Cha có chắc không?”

“Trời sẽ mưa!”

Con dâu của ông nói, “Cha ơi, cha biết…”

“Trời sẽ mưa!”
254 “Nhưng chúng ta đã sống tất cả những năm này, chờ đợi.
Chúng ta đã chuẩn bị. Và cha đã bảo chúng con trời sẽ mưa,
cách đây một tuần. Và chúng con ở trong đây, và hết thảy cánh
cửa được đóng lại, và ở đây chúng con đi lui tới trong này, vàmặt
trời rõ ràng đang nóng như thiêu như đốt thế kia.”

“Nhưng trời sẽ mưa!”

“Làm sao cha biết?”
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“Đức Chúa Trời đã phán vậy!”
255 Bây giờ khi bạn có đường lối đó, hãy thêm nó vào. Nhưng
nếu bạn không có được nó cách đó, đừng—đừng cố gắng thêm
nó vào. Nó sẽ không có kết quả. Nó sẽ không có kết quả về việc
chữa lành. Nó sẽ không tác dụng trên điều gì khác. Hiểu không?
Nó phải có quyện vào với cùng vật liệu giống như vậy để nó được
lưu thông. Đúng thế. Phải có nó để thêm vào. Lòng nhịn nhục với
lời hứa của Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quí vị. Nô-ê đã tin điều đó.
Và ôngđãkiênnhẫnvớiĐứcChúaTrời,một trămhaimươi năm.
256 Môi-se, ông đã có lòng kiên nhẫn với Đức Chúa Trời. Vâng,
thưa quí vị. “Hỡi Môi-se, Ta đã nghe tiếng than khóc của dân Ta.
Ta đã thấy sự khốn khổ của họ. Ta đang ngự xuống để giải cứu
họ. Ta sẽ sai ngươi xuống.”
257 Và sự tương phản một chút ở đó giữa ông và Đức Chúa Trời,
và Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho ông sự vinh hiển Ngài. Nói, “Tôi đi
đây.” Khi ông đã từng thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, anh
em thấy, ông đã có đức tin.

Phán, “Đó là vật gì ở trong tay ngươi, hỡiMôi-se?”

Ông thưa, “Một cây gậy.”

Ngài phán, “Hãy ném nó xuống.”

Nó biến thành một con rắn. Ông nói, “Ồ, chao ôi!” Ông
bắt đầu…
258 Ngài phán, “Hãy nhặt nó lên, hỡi Môi-se. Nếu Ta có thể biến
nó thành con rắn, Ta cũng có thể biến nó trở lại như cũ.”
259 Ah! [Anh Branham vỗ tay ba lần—Bt.] A-men! Nếu Đức Chúa
Trời có thể ban cho tôi một đời sống xác thịt, Ngài có thể ban cho
tôi một Đời sống thuộc linh! Nếu Đức Chúa Trời có thể ban cho
tôi sự sinh ra thứ nhất, Ngài cũng có thể ban cho tôi sự Sanh ra
lần thứ hai! A-men! Nếu Đức Chúa Trời có thể chữa lành thân
thể này, bằng sự chữa lành Thiêng liêng, Ngài có thể làm cho nó
sống lại với sự vinhhiểnNgài, trong ngày sau rốt. Đúng thế.
260 “Ta có thể ném cây gậy này xuống và biến nó thành một con
rắn. Ta có thể biến nó trở lại thànhmột cây gậy. Nắm lấy đuôi nó
kéo lên.”
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261 Môi-se bước đến và nắm lấy nó. Nó đấy, trở lại một cây gậy.
Ông bắt đầu thêmvào sự hiểu biết ở đó. Thấy không?

“Trong tay ngươi đang cầmvật chi, bây giờ, hỡiMôi-se?”

“Không có gì cả.”

“Hãy đặt tay ngươi vào lòng.”
262 “Được rồi. Còn về…” Tay người nổi phung trắng như tuyết.
“Ôi lạy Chúa, hãy nhìn tay con!”

“Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại, hỡiMôi-se.”
263 Ông bèn đặt nó vào lại như thế, nó đã trở lại giống như…Ông
chỉ bắt đầu thêmchúngnhư thếnày, rồi, đấy. Vâng, thưaquí vị.
264 Ông đã xuống đó. Và sự tương phản đầu tiên…Ông đã xuống
đó. Tại đó ông bước ra và nói, “Chúa là Đức Chúa Trời đã phán,
‘Hãy để cho dân Ta đi.’ Hỡi Pha-ra-ôn, tôi muốn vua biết điều
này. Tôi đến đây với tư cách một người đại diện của Đức Chúa
Trời. Vua phải vâng lời tôi.”
265 Pha-ra-ôn đáp, “Vâng lời ư? Ngươi không biết ta là ai à? Ta là
Pha-ra-ôn.Mà lại vâng lời ngươi, một tên nô lệ à?”
266 Đáp, “Vua phải vâng lời tôi, nếu không thì chết. Vua sẽ làm
một điều vua muốn.” Tại sao? Ông đã biết ông đang nói về điều
gì. Ông đã có một sự ủy thác. Ông đã đi xuống đó. Ông đã nói
chuyện với Đức Chúa Trời. Ông đã có đức tin. Ông biết mình
đang ở đâu.

“Ngươimuốn ta vâng lời ngươi à?Hãy ra khỏi đây!”

“Tôi sẽ cho vua thấy.”

“Hãy cho ta một dấu hiệu.”

Ôngnémmột cây gậy xuống; nó hóa thànhmột con rắn.
267 “Ồ,” ông ấy nói, “trò ảo thuật lừa đảo rẻ tiền đó! Hãy đến đây
một phút. Hãy đến đây, Gian-nơ, ngươi và Giam-be, hãy ném gậy
của các ngươi xuống.” Họ liệng gậy mình xuống, và chúng hóa
thành một con rắn.
268 Vua nói, “Bây giờ, ngươi vớimột trò rẻ tiền, xuống đây với ta,
một người Ê-díp-tô, một ông vua của xứ Ê-díp-tô. Và ngươi xuống
đây với những trò lừa đảo ma thuật rẻ tiền, một số trò lừa đảo
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của ngươi,” các bạn biết, đọc tâm trí. Các bạn biết tôi muốn nói
gì. Tôi hi vọng các bạn đang đọc về điều đó. “Thần giao cách cảm
hay điều gì đấy, các bạn thấy, vâng, đi xuống đây với một số điều
đó.” Nói, “Ồ, chúng ta có thể làm giống y nhưngươi.”
269 Môi-se là gì? Người không nói, “Ồ, thưa Ông Pha-ra-ôn, tôi—
tôi xin lỗi, thưangài. Tôi sẽ là nô lệ củangài.” Không, thưaquí vị.
270 Người đã đứng im. A-men. Ở lại ngay tại đó. Đức Chúa Trời
đã phán, chỉ không có sự nghi ngờ trong lòng ông, “Hãy giữ sự
bình an của ngươi. Ta sẽ tỏ cho ngươi điều gì đó.” Khi anh em đã
làm chính xác điều Ngài đã phán làm, dường như nó đã sai trật;
đứng im, hãy kiên nhẫn.
271 Môi-se đã nói, “Vua biết, vì tôi đã đặt trên nền tảng đó, có
lòng nhịn nhục đặt ở đó, vì thế tôi sẽ cứ chờ đợi và thấy những
gì Đức Chúa Trời sẽ làm.”
272 Có những con rắn già ở đó, đang bò chung quanh, thổi hơi,
huýt gió vào nhau. Điều trước tiên các bạn biết, là con rắn của
Môi-se đã bò đến, “Nuốt, nuốt, nuốt đi,” và nuốt hết những con
rắn kia. Người đã có lòng kiên nhẫn.

Những ai trông đợi Chúa, sẽ được sức mới,
Họ sẽ cất cánh bay cao như chim ưng.

Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Hiểu
không? Đúng.

Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc, đi mà không
mòn mỏi.

Đấy, chỉ chờ đợi Chúa. Hãy có lòng kiên nhẫn. Hiểu không?
Vâng, thưa quí vị.
273 Rồi dân Y-sơ-ra-ên sẽ được đem ra khỏi. Những cuộc tranh
luận lớn đã đến, vàMôi-se đã chờ đợi.
274 Rồi người đã đi vào đồng vắng. Nó chỉ làmột cuộc hành trình
khoảng ba hay bốn ngày. Chỉ có bốnmươi dặm từ nơi người vượt
qua đó, đi qua đúng nơi họ đã đi qua lần nữa. Nhưng, Môi-se,
trong đồng vắng, đã chờ đợi bốn mươi năm. Sự kiên nhẫn. [Anh
Branham cười—Bt.] A-men. Đúng thế. Ông đã chờ đợi bốn mươi
năm. Ồ! Vâng, thưa quí vị.
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275 Và chúng ta, cũngnên có lòng kiênnhẫnvới người khác.Hiểu
không? Một lần…Chúng ta có—chúng ta trở nên quá thiếu lòng
kiên nhẫn với người khác. Chúng ta nghĩ chúng ta phải trở nên
giống như Môi-se. Môi-se đã có lòng kiên nhẫn với dân sự. Hãy
xem, đó là điều mà đã khiến họ không thể đi qua. Hiểu không?
Nếu bạn đang cố gắng làm điều gì đó…

276 Giống như, tôi đã cố gắng làm xong Sứ điệp này tại đền tạm,
để thấy rằngmỗi thuộc viên của đền tạm trở nên giống như Đây.
Thật khó để làm. Tôi đã cố gắng để có lòng kiên nhẫn; đây là
ba mươi ba năm. Hiểu không? Có lòng kiên nhẫn. Những phụ
nữ vẫn để tóc ngắn uốn quăn, vẫn giống như vậy. Nhưng chỉ có
lòng kiên nhẫn. Hiểu không? Thật sự có lòng kiên nhẫn. Chờ đợi.
Phải vậy. Nếu bạn không có điều đó, đừng cố gắng xây dựng trên
điều này ở dưới đây. Hãy có lòng kiên nhẫn.

277 Thậm chí một lần, khi đám người nổi loạn đó đã có sự thiếu
kiên nhẫnnhư vậy, họ đã khiếnMôi-se làmđiều gì đó sai. Nhưng,
tuy nhiên, khi nó lên đến cực điểm, Đức Chúa Trời đã đau buồn
vì hành động của họ. Ngài đã phán, “Hãy phân rẽ, hỡi Môi-se. Ta
sẽ giết hết thảy đámngười đó, và bắt đầu lạimột dânmới.”

278 Môi-se đã đứng mũi chịu sào trong sự bất hòa đó, và thưa,
“Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng làm thế.” Điều gì? Lòng kiên nhẫn
với dân sựmà đang phản loạn chống lại ông.

279 Tôi tự hỏi chúng ta có thể làmđiều đó không?Nếu bạn không
thể, đừng cố xây dựng trên đây, bởi vì nó—nó không thay đổi,
bạn biết đấy. Đó là cách đầu tiên được lưu thông vào trong đây,
và đó là cách mỗi người trong họ phải được thông suốt. Nếu bạn
không có, bạn không trở nên tầm vóc của nơi cư ngụ đó của Đức
Chúa Trời hằng sống, nếu bạn đã không có lòng kiên nhẫn, lòng
kiên nhẫn, với người khác. Được rồi.

280 Dân Hê-bơ-rơ đã có lòng kiên nhẫn. Chắc chắn, họ đã. Đức
Chúa Trời đã hứa với họ, đã phán với họ, “Các ngươi chớ cúi
xuống trước bất cứ hình tượng nào.” Nhưng họ đã có lòng kiên
nhẫn. Đã nói, “Đức Chúa Trời của chúng ta có thể. Nhưng, tuy
nhiên, chúng tôi sẽ không cúi đầu trước hình tượng của vua.”
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Lòng kiên nhẫn, biết điều này, rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến
người ấy sống lại trong những ngày sau rốt.
281 Sự sống nầy, rốt lại chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Hiểu không?
Đức Chúa Trời sẽ khiến nó sống lại trong những ngày sau rốt.
Nhưng khi nó đến với việc cúimình trướcmột hình tượng, chúng
ta sẽ không làm điều đó. Vậy thì, chúng ta sẽ trả cho Sê-sa những
gì của Sê-sa, nhưng, khi nó đến chỗ Sê-sa cản trở với Đức Chúa
Trời, thì Đức Chúa Trời là trước hết.
282 “Đức Chúa Trời phán, ‘Các ngươi chớ cúi lạy trước hình
tượng đó.’ Và tôi sẽ không làm điều đó. Đức Chúa Trời của chúng
tôi có thể giải cứu chúng tôi. Nếu Ngài không giải cứu, tôi sẽ
không cúi đầu trước hình tượng.”

Nói, “Được rồi, có lò lửa đó.”
283 “Ồ,” ôngnói, “ồ, tôi đoán,mưa lớn tối nay và dập tắt hết thảy.”
Nhưng đã không làm điều đó. Vẫn kiên nhẫn.
284 Sáng hôm sau, khi họ đượcmang ra trước tòa án, vua Nê-bu-
cát-nết-sa ngồi ở đó. Ông ta nói, “Được rồi, hỡi các chàng trai, các
ngươi có sẵn sàng nhớ ta là vua của các ngươi không?”

“Chắc chắn. Nguyền vua sống đời đời, Hỡi vua.”

“Bây giờ hãy sấpmình xuống trước pho tượng của ta.”

“Ồ, không.”
285 “Được rồi, các ngươi sẽ bị đốt cháy. Các ngươi là những người
thông thái. Các ngươi khôn ngoan. Các ngươi đã là sự giúp đỡ lớn
cho chúng ta. Các ngươi đã là một ơn phước cho vương quốc của
chúng ta. Các ngươi không thể hiểu ta khôngmuốn làm điều này
sao? Nhưng ta—ta ban lệnh thông báo ở đây, và nó phải được
thực hiện. Ta không muốn ném các ngươi vào trong đó. Ồ, chao
ôi, các ngươi làm sao vậy?”
286 “Tôi biết lời đó nghe dường như rất phải. Nhưng, Đức Chúa
Trời của chúng tôi có thể giải cứu chúng tôi. Nhưng tuy vậy…”
Có lòng kiên nhẫn.
287 Bắt đầu bước lên bệ. Người này nhìn người kia. “Điều đó tốt
lắm. Tốt lắm.” Có lòng kiên nhẫn. Đi một bước, Đức Chúa Trời đã
không ở đó. Hai bước, Ngài đã không ở đó. Ba bước, bốn bước,
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năm bước, cứ tiếp tục bước tới, Ngài vẫn không ở đó. Và người
ấy đã bước ngay vào lò lửa hực. Họ đã có lòng kiên nhẫn. Nhưng
Ngài đã có ở đó. Hiểu không? Chỉ đủ lửa đụng đến họ, để cháy
các chốt của tay và chân họ. Và rồi khi người đụng vào đáy hố,
Ngài đã ở đó. Hiểu không?Họ đã có lòng kiên nhẫn.
288 Đa-ni-ên cũng một thể ấy. Đa-ni-ên đã có lòng kiên nhẫn.
Chắc chắn vậy. Ông sẽ không từ bỏ. Không, thưa quí vị. Ông đã
làm điều gì? Ông đãmở những cửa sổ và cầu nguyện, dù thế nào
đi nữa. Nó là một sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Ông đã có lòng
kiên nhẫn. Ông đã chờ đợi Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời có
thể giữ Lời Ngài. Họ đã ném ông vào hang sư tử, nói, “Chúng ta
sẽ để cho sư tử ăn thịt ngươi.”
289 Ông đáp, “Điều đó tốt thôi.” Ông đã có lòng kiên nhẫn. Tại
sao? “Ồ, tôi đã chờ đợi Đức Chúa Trời, suốt thời gian này. Nếu
tôi phải chờ đợi thêm một vài ngàn năm nữa, tôi sẽ sống lại vào
ngày cuối cùng. Vì thế, đã có lòng kiên nhẫn, chờ đợi.”
290 Phao-lô đã có lòng kiên nhẫn. Chắc chắn vậy. Hãy xemnhững
gì Phao-lô đã làm. Nói về lòng kiên nhẫn!
291 Còn người ngũ tuần thế nào? Chừng nào mà họ đã có sự ủy
thác, “Hãy chờ cho đến khi,” đấy, “chờ cho đến khi các ngươi
được mặc lấy Quyền phép.” Bao lâu? Họ đã không có câu hỏi,
“Nó sẽ là bao lâu?”Họ chỉ có câu trả lời, “Hãy đợi cho tới khi.”
292 Họ đã đi lên đó và nói, “Được rồi, các bạn ạ, có thể là mười
lămphút nữaĐức Thánh Linh sẽ giáng trên chúng ta và chúng ta
sẽ có chức vụ củamình.”Mười lămphút đã trôi qua, khôngngười
nào.Một ngày đã trôi qua, không; hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.
293 Một số người trong họ có thể đã nói, “Này, anh không nghĩ
chúng ta đã nhận Nó rồi không?”

“Không, không, không, không.” Chính là điều đó. Không.
Đúng thế.
294 “Các bạn à, tốt hơn là các bạn nên đi ra ngoài.” Ma quỷ nói,
“Bạn—bạn—bạn biết mình đã nhận được những gì bạn muốn
rồi. Hãy đi, bắt đầu chức vụ củamình.”
295 “Không, không, không. Chúng ta chưa nhận được Nó, cho
đến bây giờ. Bởi vì, Ngài đã phán, ‘Sẽ xảy đến, những gì sẽ xảy
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ra trong những ngày sau rốt: Ta sẽ dùng môi lạ và lưỡi khác
mà phán cùng dân nầy, và Ta đã phán cùng chúng rằng đây
là nơi Yên nghỉ,’ đấy, Ê-sai 28:19.” Đã nói, “Đây là—đây là Nó,
ngươi—ngươi sẽ nhận Nó khi…Tại sao, chúng ta sẽ biết khi Nó
đến. Chúng ta sẽ biết khi Nó đến. Chúng ta sẽ biết điều đó, ‘Lời
hứa của Cha.’” Họ đã chờ đợi ở đó chín ngày. Và rồi vào ngày thứ
mười, “Chúng ta đã ởđó.”Họđã có lòng kiênnhẫn, để chờđợi.
296 Bây giờ, nếu bạn có loại kiên nhẫn đó, sau khi Đức Chúa Trời
ban cho bạn một lời hứa và bạn thấy điều đó trong Kinh Thánh,
“Nó là của tôi,” rồi chờ đợi. Thế thì, nếu bạn có loại kiên nhẫn
đó, hãy thêm nó vào đức tin của bạn. Và thấy cách mình đang
cao lên bây giờ như thế nào không? Bạn đang trên đường đi lên
ở đây lúc này. Tốt lắm. Kim đồng hồ, cũng đang quay hết một
vòng, phải không? Tốt lắm. Tốt lắm. Thêm điều này vào đức tin
của bạn.
297 Luôn luôn đặt Ngài trước bạn, nên nhớ, ấy là Ngài đã hứa.
Không phải tôi, đã hứa. Không phải mục sư, đã hứa, hay là Anh
Neville. Không phải mục sư truyền đạo khác nào đó, đã hứa.
Không phải một linh mục nào đó hay giáo hoàng. Không một
người nào trên đất. Chính là Đức Chúa Trời đã hứa, và Đức Chúa
Trời có thể giữmọi điều Ngài đã hứa. Tốt lắm. Nếu bạn đã có loại
đức tin đó, để biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa điều đó! Nói, “Anh
Branham, tôi bị đau. Tôi cần được chữa lành kinh khủng.” Hãy
chấp nhận nó. Nó là một món quà được ban cho bạn, vâng, thưa
quí vị, nếu quí vị có thể tin. “Ồ,” quí vị nói, “Tôi thật sự tin.” Rồi
quên nó đi. Chỉ thế thôi. Nó đã chấmdứt. Hiểu không?
298 Hãy có lòng kiên nhẫn, nếu bạn đã có lòng kiên nhẫn. Nếu
bạn không có, bạn đang đập vụn Tòa nhà này ở đây, đấy. Nó sẽ
đánh ngã xuống tất cả những phần còn lại của nó, một việc đó.
Phải có điều đó. Đừng thêm nó vào, bởi vì, nó sẽ làm sụp đổ tòa
nhà của bạn nếu bạn không có lòng kiên nhẫn, nếu bạn không
có sự nhân đức để thêm vào đức tin của bạn mà bạn nói mình
đã có. Và nếu bạn không có chút đức tin nào, và cố đặt sự nhân
đức lên trên nó, nó sẽ làm đức tin của bạn đổ vỡ. Hiểu không?
Bạn nói, “Ồ, bây giờ, chờmột chút. Có lẽ tất cả đây là một lỗi lầm,
dù sao đi nữa. Có lẽ Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời.
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Có lẽ không có Đức Chúa Trời.” Đấy, nó sẽ làm vỡ sự việc ngay
làm đôi. Hiểu không?
299 Nhưng nếu bạn có đức tin chân thật, rồi đặt lòng nhơn đức
chân thật vào đó, thêm vào sự hiểu biết chân thật, rồi sự tiết độ
chân thật, rồi lòng kiên nhẫn chân thật. Hiểu không? Bạn đang
di chuyển lên phía trên hàng đó. Tốt lắm.
300 Thứ năm, thêm vào lòng tin kính. Ồ, chao ôi! Lòng tin kính
được thêm vào. Lòng tin kính có nghĩa là gì? Tôi đã tìm trong
bốn hay năm quyển tự điển và thậm chí không thể tìm thấy nó
có nghĩa gì. Cuối cùng, tôi đã xuống tại gia đình Anh Jeffries ở đó,
chúng tôi đã tìm thấy nó trong một—trong một quyển tự điển.
Lòng tin kính có nghĩa là “được giống như Đức Chúa Trời.” Ồ,
chao ôi! Sau khi bạn đã có đức tin, sự hiểu biết, lòng nhân đức,
sự tiết độ, lòng kiên nhẫn, thế thì được giống như Đức Chúa Trời.
Chao ôi!
301 Bạn nói, “Tôi không thể làm điều đó, Anh Branham.” Ồ, có,
bạn có thể.
302 Cho phép tôi chỉ đọc cho anh em một vài câu Kinh Thánh ở
đây, chỉ một phút. Ma-thi-ơ 5:48. Chúng ta sẽ lấy một câu này và
thấy nó nghe có vẻ giống như điều gì, Ma-thi-ơ 5:48, và thấy bạn
có được cho là giống như Đức Chúa Trời không. Bạn biết Kinh
Thánh dạy, “Các ngươi là các thần.” Chúa Jêsus đã phán vậy. Tại
sao? Tất cả mỹ đức, mọi thứ mà có ở trong Đức Chúa Trời, thì ở
trong bạn. Ma-thi-ơ 5:48, “Các ngươi hãy nên…” Chúa Jêsus đang
giảng, về những phước lành.

Thế thì các ngươi hãy nên t-r-ọ-n-v-ẹ-n, (Đó là gì?) trọn
vẹn, đúng như Cha các ngươi…ở trên trời là trọn vẹn.

303 Bạn sắp đặt đường lối ở đây bây giờ, trước khi bạn được yêu
cầu làm điều đó. Tất cả những điều này phải được thêm vào
trước tiên. Sau đó khi bạn đứng lên ở đây, Ngài đòi hỏi bạn bây
giờ phải trọn vẹn, có lòng tin kính, là những con trai và những
con gái của Đức Chúa Trời. Đúng thế. Thật nhiều điều tôi có thể
nói theo lối đó!
304 Chúng ta hãy lật tới Ê-phê-sô 4, và tìm ra ở đây những gì,
trong Sách Ê-phê-sô, nó cũng, nói về điều này, về cách chúng ta
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nên—cách chúng ta nên làm như thế nào. Ê-phê-sô, chương thứ
4, và bắt đầu với câu thứ 12. Ê-phê-sô 4, và bắt đầu với câu thứ
12. Được rồi. Chúng ta hãy bắt đầu ở câu 11 ở trên đây.

Và Ngài đã cho một số người, làm sứ đồ; và một số
người, làm nhà tiên tri;…

305 Còn nhớ tối hôm qua không? Đừng cố chiếm lấy chức vụ của
người khác. Hiểu không?

…và một số, làm thầy giảng phúc âm; và một số, làm
mục sư…vàmột số, làm giáo sư;

306 “Vì sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời”? Đọc nó giống như thế
không? [Hội chúng nói, “Không.”—Bt.] Sự trọn vẹn của điều gì?
[“Các thánhđồ.”] Ai là các thánhđồ?Nhữngngười đã được thánh
hóa. A-men. Những người đã bắt đầu từ dưới đây.

…để các thánh đồ được trọn vẹn, về công việc của chức
vụ (chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ), về sự gây dựng
của thân thể Đấng Christ (vì sự gây dựng, xây cất Nó lên,
sự gây dựng): cho đến chừng…

Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức
tin, và…trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên
người trọn vẹn, với sự đảm bảo, (ồ, chao ôi), được tầm
thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ:

307 “Trọn vẹn,” lấy lòng tin kính. Bạn phải thêm lòng tin kính,
vào đức tin của bạn. Đấy, bạn bắt đầu ra khỏi dưới đây, với lòng
nhơn đức. Rồi bạn đi đến sự hiểu biết. Rồi bạn đi đến sự tiết độ.
Rồi bạn đi đến lòng kiên nhẫn. Bây giờ bạn thêm vào lòng tin
kính. Lòng tin kính! Ồ, chao ôi! Thời gian của chúng ta sắp hết.
Chúng ta hãy xem. Nhưng anh chị em biết lòng tin kính có nghĩa
là gì. Anh chị em đã hát bài hát này:

Được giống như Chúa Jêsus, được giống như
Chúa Jêsus,

Tôi ước ao được giống Ngài trên thế gian;
Suốt cuộc hành trình đời sống từ thế gian đến
miền Vinh hiển

Tôi chỉ mong được giống như Ngài.
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308 Đó là sự tin kính. Khi Ngài bị vả vào một bên mặt, Ngài quay
lại đưa luôn phía kia. Khi Ngài bị nói những điều thô bạo, Ngài
không đáp lời. Ngài không đáp trả lại. Hiểu không? Sự tin kính,
luôn luôn tìm kiếmmột điều, “Ta luôn làm điềumà làm vui lòng
Cha.”Hiểu không?Vâng, thưa quí vị. Luôn luôn. Đó là sự tin kính.
Hiểu không?

309 Sau khi anh em đã thật sự đến từ đây, tới đây, tới đây, tới
đây, tới đây, tới đây, bây giờ anh em đang đến trong tầm thước
vóc giạc trọn vẹn của một con trai của Đức Chúa Trời bây giờ.
Nhưng anh em phải có điều này, cộng thêm hết thảy điều này, và
anh em thậm chí không thể bắt đầu cho tới khi anh em có được
điều này.

310 Bây giờ nên nhớ con chim két với những cái lông chim công.
Đừng quên điều đó. Hiểu không? Đừng cố gắng thêm nó vào cho
đến khi anh em thật sự được sanh lại. Bởi vì, anh em, nó sẽ không
có hiệu quả, và anh—anh em không thể khiến nó làm việc. Nó sẽ
đến với điều này, hay điều nàyởđây, nó sẽ vỡ vụnởnơi nàođó.

311 Nhưng khi anh em đi xuống ở đây, một chim bồ câu được
sanh lại chân thật, thế thì anh em không thêm vào điều gì. Nó
thêm vào cho anh em, đấy, để tiếp tục tiến lên, tốt lắm, bây giờ
đến trong sự trọn vẹn. Được rồi.

312 Thế thì, thứ sáu, chúng ta hãy thêm vào, Kinh Thánh đã nói
ở đây, thêm vào tình yêu thương anh em…sự ân cần anh em.
Bây giờ, đó là một điều tốt, ngay tại đây, điều thứ sáu, bảy. Tốt
lắm. Thêm vào sự ân cần anh em. Tốt lắm. Khi chúng ta đến với
điều đó, tình yêu thương anh em, hãy đặt chính bạn vào chỗ của
người đó, về vấn đề. Bây giờ anh emnói…

313 “Anh em tôi phạm tội chống lại tôi,” Phi-e-rơ đã nói. “Tôi sẽ
tha thứ chongười đó,” ông nói, “bảy lầnmột ngày chăng?”

Ngài phán, “Bảymươi lần bảy.” Hiểu không?

314 Tình yêu thương anh em. Bây giờ, bạn thấy, nếu một anh em
không hòa đồng, đừng thiếu lòng kiên nhẫn với người đó. Hiểu
không? Không. Hiểu không? Hãy đối xử tử tế với anh ta. Hãy
hành động, dù thế nào đi nữa.
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315 Người nào đó đã nói, cách đây không lâu, đã nói, “Làm sao
anh có thể tin được những điều này theo cách anh làm, và vẫn đi
đến Phúc Âm Ngũ Tuần, và Một Ngôi, hết thảy còn lại?” Rồi đặt,
đấy, tình yêu thương anh em. Hiểu không? Hiểu không? Hãy hi
vọng, ngày nào đó, đấy; hãy kiên nhẫn với người đó, đấy; sự ôn
hòa, chịu đựng người đó; sự hiểu biết, để hiểu rõ điều mà người
đó tin, nên nhớ, nó nằm trong lòng người ấy, đó là những gì có;
lòng nhơn đức, trong chính bạn, để nó đi ra với sự tử tế, sự nhu
mì, tới người đó; có đức tin để ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ
mang người ấy vào. Hiểu không?

316 Tình yêu thương anh em, điều thứ bảy. Một, hai, ba, bốn,
năm, sáu, bảy. [Anh Branham gõ lên bảng đen bảy lần—Bt.] Đấy,
điều thứ bảy. Rồi, bây giờ, bạn đang đến.

317 Điều tiếp theo, sau đó, là thêm vào lòng yêu mến, mà là tình
yêu thương. Đó là tảng đá chóp.Một trong những ngày này, trong
hội thánh…

318 Bây giờ, xin vui lòng, hãy để điều đó được biết trên băng ghi
âm, và bất cứ nơi nào nữa, tôi không đang giảng dạy điều này
như một giáo lý, những gì mà tôi sẽ nói bây giờ. Nhưng tôi thật
sự muốn tỏ cho các bạn thấy điều đó, bằng sự giúp đỡ của Đức
Chúa Trời, điều mà nó thật sự có, rằng, Kinh Thánh trước tiên
mà Đức Chúa Trời đã từng viết là cung Hoàng đạo trên bầu trời.
Nó bắt đầu với cung trinh nữ. Nó chấm dứt với cung sư tử Leo.
Và khi tôi đi vào Ấn thứ Sáu và Ấn thứ Bảy, các bạn sẽ nhận thấy,
khi Ấn khác đó đã được mở ra, dấu hiệu Hoàng đạo của nơi đó
là con cua, chòm sao cá. Và đó là thời đại ung thư mà chúng ta
đang sống bây giờ, được bày tỏ. Và điều tiếp theo mà Ấn đã mở
ra, Nó đã bày tỏ cung sư tử Leo, lần Đến thứ nhì của Đấng Christ.
Ngài đến, lần đầu, qua trinh nữ; Ngài đến, lần kế tiếp, qua cung
sư tử Leo. Tôi sẽ mang điều này tới…

319 Bây giờ, tôi không biết tôi sẽ có thời gian sáng nay hay không.
Tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể, để chỉ ra cho các bạn thấy
rằng những bước này thì ở trong những hình chóp, thật chính
xác, Kinh Thánh thứ hai Đức Chúa Trời đã viết. Hê-nóc đã viết
chúng, và đặt chúng vào trong hình chóp.
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320 Và thứ ba, Đức Chúa Trời luôn luôn được trọn vẹn trong thứ
ba, rồi Ngài đã làm cho chínhNgài thành Lời Ngài.

321 Ở đây, bây giờ, nên nhớ, trong kim tự tháp…Tôi đoán nhiều
anh em chiến sĩ và những người khác đã ở Ai Cập. Kim tự tháp
đã không cómột cái đỉnh ở trên nó. Không bao giờ có. Hòn—hòn
Đá của TảngĐá dẹt, vàmọi vật khác họ có, nhưng vẫn…

322 Nếu bạn cómột tờ đô-la trong túimình, bạn nhìn trên tờ giấy
bạc, và bạn sẽ thấy rằng, trên phía tay phải, nó có hìnhmột chim
ưng với lá cờ nước Mỹ. Và điều đó đã nói lên, dấu ấn “của Hợp
chủng quốc Hoa Kỳ.” Trên mặt khác, nó có hình kim tự tháp, với
một tảng đá chóp to lớn vĩ đại và một conmắt người. Về mặt này
nó nói, “Ấn vĩ đại.” Ồ, nếu đây là nước vĩ đại, tại sao ấn vĩ đại này
không là ấn riêng của đất nước? Đức Chúa Trời làm cho chúng
bày tỏ ra, cho dù chúng đi đâu đi nữa.

323 Lần nọ tôi đang nói chuyện với một bác sĩ, và ông ta chỉ
đang sỉ vả tôi, về sự chữa lành Thiêng liêng. Đang đứng trên
đường phố. Ông ấy đã nói, “Ông Branham, ông chỉ làm cho mọi
người hoang mang.” Nói, “Không có sự chữa lành, chỉ có qua
thuốc men.”

324 Tôi đã tình cờ quay lại, nhìn vào dấu hiệu trên chiếc xe hơi
của ông ta, có con rắn đó trên một cây sào. Tôi nói, “Thế thì,
tốt hơn ông nên lấy dấu hiệu đó ra khỏi xe hơi của ông, bởi vì
dấu hiệu của chính ông chứngminh rằng Đức Chúa Trời là Đấng
Chữa Lành.”

325 Một bác sĩ chân thật tin điều đó. Đó là họ những lang băm.
Vâng, thưa quí vị. Con rắn trên cây sào!Môi-se đã giơ con rắn lên
trên cây sào. Ngài phán, “Ta là Chúa đấng chữa lành mọi bịnh
tật của các ngươi.” Và họ đã nhìn vào con rắn đó, để có được
sự chữa lành Thiêng liêng. Và tuy nhiên họ làm chứng chống lại
điều đó; tuy nhiên dấu hiệu của chính họ làm chứng chống lại
họ. Chao ôi!

326 Ở đây, đất nước chúng ta, nói những việc chúng là, và làm
trò cười về những điều này, và tiền bạc của chính họ, tiền tệ của
họ, làm chứng rằng ấn của cả vũ trụ là Đức Chúa Trời. Thấy con
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mắt đó đang đứng ở đó trên đó, trên tờ giấy bạc đô-la đó không?
Đó là ấn vĩ đại.

327 Nó không bao giờ được đặt trên đỉnh kim tự tháp. Người ta
không thể hiểu tại sao. Hòn Đá đỉnh đã bị chối bỏ, là Đầu, Đấng
Christ. Nhưng Nó sẽ đến, ngày nào đó.

328 Bây giờ, trong việc xây dựng, lòng nhân đức…Xây dựng
tượng đài này, xây dựng tầm vóc này, đấy, nó bắt đầu với hòn
đá nền tảng; đức tin, lòng nhân đức, sự hiểu biết, sự tiết độ, lòng
kiên nhẫn, lòng tin kính, lòng tốt anh em. Bây giờ nó làm gì? Thế
thì họ đang chờ đợi Hòn Đá Đầu, là tình yêu thương, vì Đức Chúa
Trời là tình yêu thương. Và Ngài điều khiển, và Ngài là sứcmạnh
củamỗimột trongnhữngđiềunày. Đúng thế. Vâng, thưaquí vị.

329 Ngay trong đây, ngay trong đây, anh em thấy tôi đã có được,
trong giữa, tất cả những công việc này trong đây, và ở đây những
đợt sóng nhỏ này đến. Đó là gì? Đức Thánh Linh đang giáng
xuống, qua Đấng Christ, đấy. Đức Thánh Linh! Đức Thánh Linh
ở trên tất cả điều này, hàn gắn điều này với nhau, xây dựng (một
điều gì?)mộtHội thánh trọn vẹn, choHònĐáĐỉnhđóngnắpNó.

330 Nó đã được làm điều gì lần nữa? Điều đó đã được bày tỏ qua
Bảy Thời đại Hội thánh, và bảy sứ giả Hội thánh.

331 Đã bắt đầu trở lại ở đây. Hội thánh đầu tiên đã được thành
lập ở đâu? Hội thánh ngũ tuần đầu tiên được thành lập ở đâu?
Bởi Thánh Phao-lô, tại thành Ê-phê-sô, ngôi sao của Thời đại Hội
thánh Ê-phê-sô, Ê-phê-sô.

332 Thời đại Hội thánh thứ nhì là Si-miệc-nơ. “Lòng nhơn đức.”
Irenaeus, conngười vĩ đại đã nắmgiữ Phúc âmcủa Phao-lô.

333 Thời đạiHội thánh tiếp theo là Bẹt-găm,mà làMartin.Martin
là conngười vĩ đạimàđã ở lại. Phao-lô, Irenaeus,Martin.

334 Rồi trong Thi-a-ti-rơ đến Columba. Anh em còn nhớ không?
Ở đây này, đã bị kéo ra ngay tại đó. Columba. Sau Columba…Thời
đại Tối tăm đến trong đây.

335 Rồi đến Sạt-đe, mà có nghĩa là chết. Luther. Halêlugia! Rồi gì
nữa? Kế tiếp đến sau Sạt-đe là gì, Luther?
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336 Rồi đến Phi-la-đen-phi-a. “Lòng tin kính.” Wesley, sự thánh
khiết! “Người công bình sống bởi đức tin,” Luther đã nói. Sự nên
thánh quaWesley.

337 Rồi đến trong tình yêu thương anh em, qua Lao-đi-xê. Và
chúng ta tin rằng Sứ điệp vĩ đại về sự xuất hiện lần thứ hai của
Ê-li, trong ngày sau rốt, sẽ lan truyền khắp đất.

338 Anh emđây này, Bảy Thời đại Hội thánh, bảy bước. Đức Chúa
Trời xây dựng Hội thánh Ngài, thì giống như một người đi vào
một cá nhân, vào trong chính Ngài. Sự vinh hiển, Quyền năng
của Đức Chúa Trời, giáng xuống qua điều này, hàn gắn Nó với
nhau. Do đó, những người Ngũ Tuần mà để Luther ra ngoài, để
Wesley và mọi thứ ra ngoài, không biết họ đang nói về điều gì.
Anh em thấy đấy, họ đã sống trong phần này của đền thờ. Đó là
cách,một số người có thể đến nơi cao đó rồi rớt xuống. Nhưng có
một phần những người chân thật của điều đó, giữ cho việc xây
dựng đó tiếp tục. “Ta sẽ khôi phục lại,” Chúa đã phán.

339 Anh emcònnhớCâyNàngDâu không?Anh emnhớbài giảng
vềCâyNàngDâu không? Chúng ăndầnNó, nhưngNgài đã tỉa sửa
nó. Họ đã có những nhánh giáo phái; Ngài đã chặt chúng ra. Họ
nổi dậy giáo hội khác, những nhánh giáo phái; Ngài đã chặt nó
đi. Nhưng tấm lòng của Cây đó cứ lớn lên. “Và lúc chiều tối nó sẽ
có Sự Sáng.” Hiểu không? Đó là khi Đấng Christ đến, Đức Thánh
Linh. Đức Chúa Jêsus giáng xuống và đặt chính Ngài ở Đầu của
Hội thánh lúc ấy, và Ngài sẽ làm sống lại Hội thánh này, là Thân
thể Chính Ngài. Trong đó là Thân thể.

340 Và cách mà Đức Chúa Trời đang mong đợi chúng ta nhưmột
cá nhân lớn lên, là cách Ngài đãmangHội thánh của Ngài vào để
phát triển. Mọi thời đại Hội thánh, Nó sẽ trở nên một Hội thánh
lớn. Hiểu không?

341 Những người này đã không cần đến điều mà những người
này hiện có. Đây đã không được đòi hỏi những gì đây đã có. Hiểu
không? Nhưng Ngài mang Hội thánh Ngài lên cùng một cách.
Ngài đã mang Hội thánh của Ngài—của Ngài lên cùng một cách
giống như Ngài đang mang dân sự Ngài lên. Thế thì Phi-e-rơ nói
ở đây, trước hết, bảy điều: đức tin, lòng nhân đức, (đấy, đến gần),
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sự hiểu biết, sự tiết độ, lòng nhịn nhục, lòng tin kính, tình yêu
thương anh em, thêm vào sự ân cần anh em, và rồi tình yêu
thương của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh, Đấng Christ trong
thân vị của Đức Thánh Linh, đến trên các bạn, trong phép báp-
têm thật bằng Đức Thánh Linh, và bạn có tất cả những đức tính
này đã đóng ấn trong bạn. Rồi, Đức Chúa Trời sống trong một
Đền tạm, được gọi là Tòa nhà, Đền tạm hằng sống của nơi cư
ngụ của Đức Chúa Trời hằng sống.

342 Khi một người sở hữu những điều này, thì Đức Thánh Linh
đến trên người đó. Cho dù, bạn có thể nói tiếng lạ, bạn có thể giả
mạo bất cứ ân tứ nào mà Đức Chúa Trời đã có. Bạn có thể làm
điều đó. Nhưng cho đến khi những đức tính này ở đây đi vào
trong bạn, thì bạn vẫn ở ngoài nền tảng của đức tin đích thực,
chân thật. Nhưng khi những đức tính này phát triển, và bạn đã
thêm điều đó vào điều đó, thì bạn là một tượng đài sống. Bạn là
một thần tượng sống, đang di động.

343 Nhưng, bạn biết, những—những người ngoại giáo, họ sấp
chính mình trước một thần tượng, thần tưởng tượng. Và trong
một cách tưởng tượng họ tin rằng thần tưởng tượng đó nói lại
với họ. Đó là chủ nghĩa ngoại giáo. Đó là Công giáo La Mã. Họ
cúi đầu trước tất cả các loại thánh và mọi thứ khác. Và họ có
Thánh Cecelia, một thần giữ nhà, và rất nhiều thứ khác giống
như thế. Họ cúi đầu trước điều đó, và thật sự tin vào cách tưởng
tượng đó. Xếp loại nó như một—như một, Đức Chúa Trời hằng
sống thật.

344 Nhưng khi chúng ta, không ở trong cách tưởng tượng đó,
nhưng sấp chính mình trước một Đức Chúa Trời hằng sống, một
lòng nhơn đức sống động, một sự hiểu biết sống động, một lòng
kiên nhẫn sống động, một lòng tin kính sống động, một Quyền
phép sống động đến từ một Đức Chúa Trời hằng sống, tạo nên
một con người sống động một hình ảnh sống động trong tầm
vóc của Đức Chúa Trời. Ngài đang làm gì? Những việc giống như
mà Chúa Jêsus đã làm; bước đi giống như cách Ngài đã bước đi,
làm những việc Ngài đã làm. Bởi vì, đó không phải là một việc
tưởng tượng. Đó làmột thực tếmà chứngminh.
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345 Hiểunhững gì tôimuốnnói không? Thấy cáchmànhữngđức
tính này, những vật liệu xây dựng này, xếp loại vào với những sứ
giả Hội thánh, với những thời đại Hội thánh như thế nào không?
Bây giờ,một trongnhữngngàynày, chúng ta sẽ lấymỗimột trong
những lời này, và nghiên cứu chúng, và tỏ cho thấy rằng điều đó
chứng minh nó. Tất cả đi với nhau. Chắc chắn vậy. Hiểu không?
Ồ, chao ôi! Điều đó thật tuyệt vời biết bao, đấy, để thấy những gì
nó—những gì nó làm.
346 Vậy thì, đó là Nhà mà Đức Chúa Trời cư ngụ trong; không
phải một tòa nhà có một cái chuông lớn trên chóp của nó, và
một tháp chuông cao. Hiểu không? “Nhưng Ngài đã sắm sẵn cho
Ta một Thân thể,” một Thân thể mà Ngài có thể ngự bên trong,
Đức Chúa Trời có thể đồng hành bên trong, Đức Chúa Trời có thể
thấy bên trong, Đức Chúa Trời có thể trò chuyện bên trong, Đức
Chúa Trời có thể làm việc bên trong. A-men! Công cụ sống động
của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đang bước đi trên đôi chân,
trong bạn. Vinh hiển thay! “Các bước chân của người công bình
theo lối của Đức Chúa Trời,” Đức Chúa Trời đang bước đi trong
bạn. “Vì anh em là các thư tín đã được viết, được đọc bởi hết thảy
mọi người.” Và nếu Sự Sốngmà có trong Đấng Christ ở trong bạn,
bạn sẽmang Sự SốngmàĐấng Christ đãmang.
347 Giống như tôi đã luôn luôn nói. Lấy nhựa sống ra khỏi một
cây đào, và nếu bạn có thể chuyền cho nó, bằng một sự chuyền
sự sống, vào trong một cây táo, cây táo sẽ chịu đựng cây đào.
Chắc chắn. Chắc chắn sẽ được. Cho dù những nhánh cây trông
như thế nào, nó đã có nhựa cây táo trong nó, đấy, hay là bất cứ
cây nào. Hiểu không? Lấy sự sống của nó ra khỏi cây táo, lấy tất
cả nó ra, và cho nómột—một sự chuyển đổi nhựa cây, và hút hết
nhựa sống từ cây đào để chuyền qua vào cây táo. Điều gì sẽ xảy
ra? Nó sẽ không sanh những trái đào nữa. Hiểu không? Không,
thưa quí vị. Nó sẽ không sanh ra. Nếu sự sống cây đào đi vào
trong cây táo, đúng hơn là, nó sẽ không sanh ra trái táo nữa. Nó
sẽ sanh ra những trái đào, đấy, đấy, bởi vì nó đã có sự sống bên
trong nó.
348 Ồ, bạn lấy ví dụ chúng tôi, đó chẳng là gì ngoài một cây bầu
dại, một giống cây chút chít, đấy, và không có gì với chúng tôi,
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vì tất cả chúng ta đều chết trong tội lỗi và sự vi phạm. Tất cả
chúng ta đều ở trong những loại tình trạng này. Và rồi chúng ta,
chính chúng ta, có thể tự phủ phục, từ bỏ chính mình, cho đến
khi Đức Chúa Trời lấy ống chuyền của Ngài, Danh Chúa Jêsus
Christ, bởi vì, “Không có Danh nào khác ở dưới Trời mà bởi đó
con người có thể được cứu,” và truyền Sự Sống của Đấng Christ
vào trong chúng ta. Rồi chúng ta có loại đức tin này, đức tin mà
Đấng Christ đã có. Và đức tin của Đấng Christ đã không dựa vào
những người Pha-ri-si kia, hay những người Sa-đu-sê, hay là vào
những cái bình, ấm, và những cái chảo, và sự rửa tay của họ. Nó
được dựa trên Lời của Đức Chúa Trời, a-men, rất nhiều, cho đến
khi Đấng Christ là Lời, Lời đã trở nên xác thịt. Và rồi khi chúng
ta có thể nhận được chuyền qua như thế bởi Quyền năng của
Ngài, hầu cho chúng ta chết đi với suy nghĩ riêng của mình, và
đức tin của chúng ta trở nên một đức tin chân thật, halêlugia,
rồi Sự Sống của Đấng Christ được truyền sang chúng ta. Chúng
ta trở nên những tạo vật sống động của Đức Chúa Trời, một nơi
cư ngụ mà Đức Thánh Linh có thể ban đến những phước lành
rực rỡ của Ngài xuống qua đó, và chúng ta ở trong tầm vóc của
Đấng Christ.

349 Đức Chúa Jêsus phán, “Há chẳng có chép điều đó sao? Các
ngươi đã lên án Ta, nói, ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ Há chẳng
có chép, rằng, ‘Các ngươi là các thần.’ Luật pháp của chính các
ngươi há chẳng nói điều đó sao?” Giống như Môi-se, giống như
Ê-li, giống như những nhà tiên tri kia mà đã sống rất gần gũi
với Đức Chúa Trời, cho đến nỗi Đức Chúa Trời thật sự chuyền
chính Ngài thẳng vào trong họ. Và họ đã nói, không phải chính
họ, nhưng mà Đức Chúa Trời. “Đừng lo các ngươi sẽ nói gì, bởi
vì không phải là các ngươi nói. Ấy là Cha mà ở trong các ngươi;
Ngài làm sự nói.” Những Lời Ngài không phải của chính người
ấy, bởi vì, sự sống của người ấy, người ấy đã chết.

350 Nếu bạn chết, bạn lấy máu ra khỏi một người, bạn ướp xác
anh ta. Điều rắc rối đó là, nhiều người không bao giờ được ướp
xác. Bạn lấymáu ra khỏimột người, anh ta chết. Thế thì điều duy
nhất bạn làm là đưa máu khác vào lại trong người đó; người đó
sẽ sống lại. Bạn đã lấymáu của người đó ra.
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351 Và bây giờ chúng ta đã đưa Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ
vào, đấy, và điều đó mang đức tin của Đức Chúa Jêsus Christ,
lòng nhơn đức của Đức Chúa Jêsus Christ, sự hiểu biết của Đức
Chúa Jêsus Christ, sự tiết độ của Đức Chúa Jêsus Christ, lòng kiên
nhẫn của Đức Chúa Jêsus Christ, lòng tin kính của Đức Chúa
Jêsus Christ, tình yêu thương anh em của Đức Chúa Jêsus Christ,
và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mà là Đức Chúa Jêsus
Christ. Ngài là Đầu và điều khiển anh em. Và đôi chân của anh
em là nền tảng, đức tin. A-men! Đã được điều khiển bởi Đầu,
lấy…?…Bạn đấy. Một con người trọn vẹn của Đức Chúa Trời, khi
người ấy sở hữu những đức tính này.
352 Rồi, Đức Chúa Trời, tượng trưng Hội thánh Ngài như một Cô
Dâu, một người nữ. Đức Chúa Trời tượng trưng Hội thánh Ngài
như một Cô Dâu. Và cách Ngài mang mỗi cá nhân trở nên con
Ngài, để đi vào Cô Dâu đó, Ngài cũng đã mang Cô Dâu qua các
thời đại này, [Anh Branham gõ lên bảng đen bảy lần—Bt.] cho
đếnkhiNgàimangmộtHội thánh trọn vẹnnày vào trongnày.
353 Đôi chân tôi di chuyển. Tại sao?Bởi vì đầu tôi bảo vậy. Vậy thì,
nó không thể di chuyển như bàn tay tôi, bởi vì nó là bàn chân.
Luther không thể làm những việc mà chúng ta đã làm, những
người Giám Lý cũng không thể, bởi vì họ đã là điều gì khác. Hiểu
không? Bàn chân di chuyển bởi vì cái đầu nói vậy. Và cái đầu
không bao giờ nói, “Bây giờ, hỡi chân, ngươi trở nên bàn tay. Hỡi
tai, ngươi trở nên đôimắt.” Hiểu không?
354 Nhưng, mỗi thời đại, Đức Chúa Trời đặt những điều này vào
trong Hội thánh của Ngài, và lấy nó làmmẫu bởi sự tỏ ra mỗi cá
nhân có những điều này, sở hữu những đặc tính này. Và Bản thể
này, khi nó được hoàn tất, là Hội thánh của Đức Chúa Trời đi vào
sự Cất lên. Và bản thể này, và được hoàn tất, là một đầy tớ của
Đức Chúa Trời, trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà sẽ đi vào
sự Cất lên. Vinh hiển thay! Hiểu tôi muốn nói gì không? Thế đấy.
Đó là sự kéo lên.
355 Ởđây đếnmột người, Phao-lô, đặt nền tảng. Irenaeus bắt đầu
tuôn đổ điều này lên trên nó. Người kế tiếp đã đổ điều này. Người
kế tiếp đã đổ điều này. Người kế tiếp đổ thêm điều đó, và điều
đó, và điều đó, và tiếp tục xuống cho đến khi nó đến với thời đại
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cuối cùng. Nhưng nó là gì? Nó là cùng một Thánh Linh giống
như vậy.

356 Cùng một linh mà cư ngụ trong tôi, nói, “Hỡi tay, hãy vươn
theo trườnghợpđó.” Cùngmột linh đónói, “Hỡi chân, hãy bước.”
Hiểu tôi muốn nói gì không?

357 Thế thì, toàn thể tầmvóc của bản thể bạn được cầmquyền và
được điều khiển bằng những điều này, nhưng nó không thể được
điều khiển hoàn toàn cho tới khi nó sở hữu hoàn toàn những đức
tính này.

358 Bạn có bao giờ nghe điều này không? Bây giờ cho phép tôi
nói với bạn điều này. Và giữ thật…Hãy đặt điều này vào tai nghe
của bạn. Hiểu không? Một dây xích thì mạnh nhất của nó ở mắt
xích yếu nhất của nó. Đúng thế. Nó không mạnh hơn ở chỗ mắt
xích yếu nhất của nó.

359 Cho dù những mắt xích này được xây dựng vững chắc như
thế nào, cái này được xây dựng; nếu nó đã có một mắt xích yếu,
đó là nơi nó bị phá vỡ. Và nó khôngmạnh hơnmắt xích yếu nhất.
[Anh Branham đang liên hệ với việc vẽ trên bảng của anh—Bt.]
Vậy thì nếu bạn sở hữu, bạn nói bạn đã có điều này, điều này, điều
này, bạn không có điều này, đó là nơi nó phá vỡ. Nếu bạn đã có
điều này, và không có điều kia, nó sẽ phá vỡ ngay ở đó. Bạn đã có
điều này, mà không có điều kia, nó sẽ đổ vỡ. Điều này, và không
có điều này, nó sẽ đổ vỡ. Điều này, và không có điều này, nó sẽ
đổ vỡ. Hiểu không? Và nếu bạn không có…Không thể có điều này
mà không có điều này.

360 Vì thế khi bạn đầu phục đời sống mình hoàn toàn, thì Đức
Thánh Linh thật sự tuôn tràn qua bạn, trong những đức tính
này, rồi bạn sẽ là một đền tạm sống động. Rồi người ta nhìn vào
và nói, “Đó là một người đầy đủ về lòng nhân đức, sự hiểu biết
(người đó tin Lời), sự tiết độ, sự kiên nhẫn, sự tin kính, sự ân cần
anh em, đầy dẫy về tình yêu thương của Đức Thánh Linh. Đấy,
anh ấy đấy, đang bước đi dạo.” Nó là gì? Một tầm vóc mà những
người không tin có thể nhìn xem và nói, “Đó là một tín đồ Đấng
Christ. Đó là một người nam, haymột người nữ, mà biết họ đang
nói về điều gì. Bạn chưa bao giờ thấy một người tử tế hơn, dễ
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chịu hơn, tin kính hơn.” Bạn được đóng ấn. Một cái ấn bày ra ở
trên cả hai mặt. Cho dù bạn đang đi hay đến, bạn thấy ấn này
cũng giống như vậy. Thế đấy. Hiểu không? Khi một người nam
hay người nữ có điều này, thì Hòn Đá Chóp giáng xuống và đóng
ấnhọvào trongNước củaĐứcChúaTrời,mà làĐứcThánhLinh.

361 Thế thì Lời, đang đến từ Đây, biểu thị chính Mình qua mỗi
một sự sống này, đấy, và làm cho Bản thể hoàn toàn nầy thành
Đền tạm của Đức Chúa Trời hằng sống, một tấm gương sống
động, bước đi của Cơ-đốc giáo. Những gì Đấng Christ có, thì
những người này có, bởi vì Sự Sống của Ngài ở bên trong đây.
Họ ở trong Đấng Christ. Và đời sống họ đã chết và được giấu
trong Đấng Christ, qua Đức Chúa Trời, và được đóng dấu trong
đó bằng Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô Nhất 12. Đúng thế. Hiểu
không? Bạn coi chính mình như đã chết, rồi bạn được sanh ra
bởi đức tin. Rồi lòng nhơn đức và những điều khác này được
thêm vào cho bạn cho đến khi bạn là một hình ảnh sống động,
trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Điều đó tuyệt diệu chứ? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.]

362 Và rồi Đức Chúa Trời, qua đó, cũng đã mang đến Bảy Thời
đại Hội thánh, để bày tỏ bảy bước mà Ngài đã mang đến, xây
dựng cá nhân Ngài vào trong hình ảnh Ngài, Ngài đã xây dựng
một Hội thánh trọn vẹn trong hình ảnh của Ngài. Và ở sự sống
lại, Thân thể trọn vẹn này sẽ được cất lên để sống với Ngài đời
đời, bởi vì đó là một Cô Dâu. Hiểu không? Vì thế điều đó xen vào
mỗi thời đại, mỗi thời đại hầu đến.

363 Và có yêu cầu nữa, nên nhớ. Nhớ những gì Phao-lô đã nói ở
trên đây trong Hê-bơ-rơ 11 không? Cho phép tôi chỉ đọc cho anh
em đôi điều trước khi chúng ta kết thúc ở đây, chỉ một phút. Và
rồi các bạn…Nó hầu như khiến các bạn có loại cảm giác lạ khi
tôi…luôn luôn, khi tôi đọc đoạn này. Tôi sẽ đọc Hê-bơ-rơ 11, và
tôi sẽ bắt đầu câu thứ 32.

Điều gì nữa, ta sẽ còn nói chi nữa? vì thì giờ sẽ
không đủ để ta nói cho các ngươi về Ghê-đê-ôn,…về Ba-
rác, và…Sam-sôn, và…Giép-thê;…Đa-vít…và Sa-mu-ên,…
về các đấng tiên tri:
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Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước,
làm sự công bình, được lời hứa, bịt mồm những sư tử,

Tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, và đang yếu
đuối được trở nên mạnh mẽ, tỏ sự bạo dạn trong chiến
trận, khiến…đạo binh nước thù chạy trốn.

Người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại:…
những kẻ khác trải qua khổ hình dữ tợn, bị khổ hình, mà
không chịu giải cứu; để họ có thể nhận được sự sống lại
tốt hơn:

364 Conđườngđi xuống ở trong đây. Hiểu không? [AnhBranham
nhắc đến bảng vẽ củamình—Bt.] Được rồi.

Và những kẻ khác đã chịu những thử thách…nhạo cười
độc ác…roi vọt, lại cũng chịu, xiềng xích…lao tù…nữa:

Họ bị ném đá, họ bị tra tấn cưa xẻ, họ bị cám dỗ, họ bị
giết bằng…những lưỡi gươm: họ lưu lạc rày đây mai đó
vàmặc những da chiên và da dê; bị thiếu thốnmọi đường,
và bị hà hiếp, và bị ngược đãi;

(Thuộc về những người mà thế gian thì chẳng xứng
đáng cho họ ở:)…

365 Đấy, trong ngoặc đơn ở đó, bạn đã ghi chú trong Kinh Thánh
của mình.

…họ lưu lạc trong đồng vắng, và trên núi, và trong hang
và trong những hầm dưới đất.

…hết thảy những người này, dầu nhơn đức tin đã được
chứng tốt,…

366 Ởđây! [AnhBranhamnhắc đếnbảng vẽ củamình—Bt.]

…dầu nhơn đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề
nhận lãnh điều đã được hứa cho mình: (Hiểu không?)

Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta,
hầu cho ngoại chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn.

367 Bạn nắm được điều đó không? Những người nàymà đã chết,
trong đây, đang phụ thuộc và chờ đợi chúng ta. Vì thế, Hội thánh
này phải đến với sự trọn vẹn, đểmang đến sự sống lại. Và họ hiện
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ở dưới, những linh hồn ở dưới bàn thờ, đang chờ đợi Hội thánh
này để đến với sự trọn vẹn củaNó,mà khi Đấng Christ đến.

368 Và Hội thánh này, anh em thấy, đang trở nên nhỏ hơn, trong
thiểu số. [Anh Branham nhắc đến bảng vẽ của mình—Bt.] Nó là
toàn bộ sắc bén hơn thế nhiều, nhưng chỉ muốn viết để vượt
qua chỗ đó, đấy. Nó đến gần tới một điểm kim. Cho đến khi, Hội
thánh, trong số ít, phải đi vào một nơi cho đến khi nó cùng một
loại chức vụ mà điều này đã để lại, bởi vì, khi Hòn Đá Đỉnh này
trở lại…

369 Nó đã có một cái túi nhỏ giống như ở đây, nơi mà nó sẽ đặt
vào ngay trong đó, trên một kim tự tháp thường. Nó thật sự
không có hòn đá đỉnh đặt ở trên đỉnh. Nó là một cái gờ nổi nhỏ,
và nó phải nằm trên đó, vì nó tỏa ra nước.

Và khi nó đến, Hội thánh này phải đượcmài giũa.

370 Tất cả, những hòn đá còn lại này trong kim tự tháp, đang
nằm rất hoàn hảo đến nỗi bạn không thể chạy một lưỡi dao cạo
râu ở giữa chúng, cân nặng những tấn, đang nằm trong đó. Làm
sao họ đem chúng lên được, người ta không biết. Nhưng chúng
đã được dựng nên.

371 Và lên đây, khi lên đến Đỉnh kim tự tháp, kim tự tháp chính
Nó, Thân thể của Đấng Christ sẽ phải bị mài giũa. Không những
chỉ bằng tín điều hay giáo lý nào đó, hay điều gì khác chúng ta
thông suốt. Nó sẽ phải là rất hoànhảo giống nhưĐấng Christ, cho
đến lúc, khi Ngài đến, Ngài và chức vụ đó sẽ thích hợp đúng ngay
vào với nhau.Hiểu không?Rồi sẽ đến sựCất lên, sự trở vềNhà.

372 Hãy nhìn xem bây giờ chúng ta đang sống ở đâu, trong Lao-
đi-xê, nơi mà hội thánh là thời đại hội thánh tồi tệ nhất họ đã
từng có. Trong Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy, đó là thời đại
hội thánh duy nhất mà Đức Chúa Trời đã ở bên ngoài hội thánh,
đang gõ cửa, đang cố gắng vào lại bên trong tòa nhà của chính
Ngài. Những tín điều và những giáo phái thậm chí đã đẩy Ngài
ra bên ngoài hội thánh của chính Ngài. “Nầy, Ta đứng ngoài cửa
mà gõ. Nếu người nào khao khát và muốn mở cửa ra, Ta sẽ vào,
ăn bữa tối với người.” Hiểu không? Nó đây này, trong thời đại hội
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thánh này. Họ dần dần đẩy Ngài ra ngoài, cho đến khi ở đây họ
đãhoàn toàn trục xuấtNgài. Họkhôngmuốn liênquangì vớiNó.
373 Bây giờ chúng ta thấy ngày nay chúng ta đang đi đâu. Ngay
cả khi sự chấm dứt của Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê đã có quá
nhiều hình thức, cho tới khi nó và đạo Công giáo, mà đã phá vỡ
nó ngay ở trong đây, đang đến với nhau và kết hiệp nhưmột giáo
hội vĩ đại. Với một sự liên hiệp các giáo hội, nó cũng giống như
đạo Công giáo.
374 Chỉ có một điều khác nhau duy nhất, nếu họ có thể chỉ vượt
qua điều đó, đó là dự tiệc thánh. Đó là điều duy nhất ở trongmột
giáo phận, mà—mà—mà ngăn đạo Công giáo và đạo Tin Lành
khỏi sự thống nhất, là lễ nghi của tiệc thánh. Giáo hội Công giáo
nói, “Nó là thân thể.” Và giáo hội Tin Lành nói, “Nó tượng trưng
cho thân thể.” Người Công giáo tạo ra một lễ misa ra từ đó. Một
lễ misa là, mà, họ dự tiệc thánh, hi vọng họ được tha thứ. Người
Tin Lành nhận nó bởi đức tin, cảm ơn Đức Chúa Trời, trong tiệc
thánh, mà họ được tha thứ. Tín hữu Tin Lành nói, “Chúng tôi
được tha thứ.” Người Công giáo nói, “Chúng tôi đang hi vọng
chúng tôi được tha thứ.” Một lễ misa và lễ tiệc thánh. Họ gọi
đó là một lễ misa; chúng ta gọi nó là lễ tiệc thánh. Một lễ misa
là đang hi vọng điều đó được như vậy. Một lễ tiệc thánh là biết
điều đó là vậy, và cảm ơn Ngài vì điều đó. Hiểu không? Và đó
là điều duy nhất mà họ không thể đồng ý với nhau. Họ sẽ làm
điều đó.
375 Ồ, nó trông dường như rất tốt. Nó sẽ kết hợp, để điều khiển…
Nó sẽ—nó sẽ điều khiển tất cả…Ồ, Kinh Thánh nói, “Và những
con thú này đã ban quyền lực của chúng cho gái điếm,” đấy,
kết hợp chính chúng lại với nhau. Hiểu không? Thật chính xác
những gì Kinh Thánh đã nói họ sẽ làm, họ đang làm điều đó bây
giờ. Nó ở ngay trong tiến trình, chính tuần này. Không phải tôi
có điều gì chống lại những người Công giáo, cũng không phải cả
những tín hữu Tin Lành nữa.
376 Thưa các bạn tín hữu Giám Lý và Báp-tít, và nhiều anh em
NgũTuần, khi các giáo hội của các bạnđãđi ngay vào sự liênhiệp
các giáo hội này, khi họ đã có một nhà xác to lớn được xây dựng
ở đó tại New York, của sự liên hiệp các giáo hội đó, nó thật giống
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như LiênHiệp quốc và những việc như thế. Họ đang cố gắng liên
hiệp hết thảy giáo phái Tin Lành lại với nhau.

377 Bây giờ, những người Công giáo thì khôn ngoan với điều đó,
và đang hành động để mang Giáo hoàng John hai mươi ba này,
hay hai mươi hai, bất kể người đó là gì. Ông ta đang cố gắng,
bằng một cách khiêm nhường, thấp hèn, để mang tất cả đức tin
Tin Lành và đức tin Công giáo lại làm một đức tin, chính xác
những gì Kinh Thánh đã nói họ sẽ làm. Thế đấy. Và những tín
hữu Tin Lành sa ngã vì điều đó, câu cá, cần câu, và mất cả chì
lẫn chài.

378 Tại sao? Tại sao? Bởi vì họ không sở hữu những điều này.
Sự thông biết, “Lời thì đúng.” Lòng kiên nhẫn, “Ai mà trông đợi
Chúa.” Hiểu tôi muốn nói gì không?

379 Giống như giám mục Giám Lý đó đã nói ngày nọ, khi họ đã
đi qua điều đó. Và bất cứ người nào đều biết rằng, làm thế nào,
điều gì đã hà hơi điều đó, cố gắng có được một lời cầu nguyện
nào đó được nói lên trong nhà thờ, hay trong trường học. Và đã
muốn…Tôi nghĩ đó làmột quyển sách cầu nguyện thuộc giáo hội
Trưởng Lão, hay điều gì khác, và phụ huynh chính thức yêu cầu
nhà—nhà—nhà trường bởi vì họ khôngmuốn chấp nhận lời cầu
nguyện này được nói lên trong nhà trường. Và giámmục Trưởng
Lão này là một người lớn tuổi khôn ngoan, ông đã đứng lên và
nói, “Điều đó sai.” Nói, “Nó thì trái với hiến pháp.” Ông nhận
được sự cãi cọ về điều đó. Ông nói, “Giống như trong giáo hội
Giám Lý của chúng tôi,” ông nói, “trong giáo hội Giám Lý của
chúng tôi,” nói, “nhiều người chúng tôi luôn luôn nói về vụ tai
tiếng của Hollywood, và chín mươi lăm phần trăm trong họ đi
xem nó cho dù thế nào đi nữa.”

380 Việc gì vậy? Họ bỏ đi điều này. Điều đó hoàn toàn đúng. Họ
rời bỏ điều đó.

381 Ngàynọ, tôi đangnói chuyệnngay ởđây trong phòngnày, với
một—một—một viên chức của một trong những giáo hội Giám
Lý lớn nhất có tại Thành phố Falls, một trong những giáo hội
Giám Lý thuộc linh lớn nhất có ở Thành phố Falls. Cho thấy, thời
đại Giám Lý mà đi vào tiếp tới thời đại của chúng ta ở đó, Ngũ
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Tuần. Và ông ấy nói, “Ở St. Louis, Missouri, người ta đã phân tích,
cách đây khoảng ba hay bốn tháng, và tìm thấy.” Ông ấy có thể
đang ngồi ở đây sáng nay. Ồ, ông ấy là một thầu khoán đang xây
dựng cái này, sửa chữa tòa nhà cho chúng ta. Ông là thuộc viên
của, Giám Lý Main Street, nơi Anh Lum và họ là mục sư. Vì thế
nên chúng ta thấy rằng, trong việc đó, mà tôi tin rằng bảy mươi
mấy phần trăm những người Giám Lý ở trong một sự phân tích,
mà, một sự nghiên cứu của St. Louis, đã cho thấy rằng bảy mươi
lẻ mấy phần trăm những người Giám Lý đã hút thuốc, và sáu
mươi tám phần trăm trong họ đang uống rượu. Một tín đồ Giám
Lý! Và điều lạ là, khi một sự phân tích được đưa ra, hay đánh giá
giữa đàn ông và phụ nữ; phụ nữ, đó là bảy mươi, bảy mươi mấy
phần trăm, đối với khoảng năm mươi phần trăm của đàn ông.
Phụ nữ hút thuốc và uống rượu nhiều hơn đàn ông. Bảy mươi
phần trăm, bảy mươi mấy phần trăm, phụ nữ nhiều hơn so với
đàn ông.

382 Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta coi thường với sự Dạy
dỗ Kinh Thánh vềmặc quần soóc, và tóc ngắn quá vai, và thứ vớ
vẩn như thế, đấy, nơi mà đối với sự tin kính, phụ nữ tuyên xưng
lòng tin kính và sự thánh khiết? Những đám bài bạc và mọi thứ
khác, những người bẻmmép, những người hay mách lẻo, không
thể cầm giữ môi miệng của chính họ. Nói chuyện tầm phào và
ngồi lê đôi mách, và đi loanh quanh. Còn đàn ông thì thế nào?
Đánh bài, chơi gôn, đi ra ngoài ăn mặc hở hang, mặc đồ trông
có vẻ nhớp nhúa cũ kỹ tầm thường, với họ những người đàn bà
đang bám theo ngoài đó. Không có gì đáng ngạc nhiên!

383 Thấy mưu đồ dơ bẩn ấy đã lôi kéo thầy giảng đó, thầy giảng
bị tù, sáng nay không? Vâng, thưa quí vị. Tôi không tin con người
ấy phạm tội về điều đó. Nó đã làm gì? Đó là Anh…Tôi không thể
nghĩ về anh ấy…[Người nào đó nói, “Dan Gilbert.”—Bt.] Vâng.
Dan Gilbert, thầy giảng bị tù. Khi người đàn ông đó chạy vào và
đã ám sát Dan, ở đây cách đây vài tháng, và bây giờ vợ anh ta
có con. Dĩ nhiên, Dan chết, họ không thể chuyền máu cho đứa
bé bây giờ. Cô ấy nói rằng Dan đã cưỡng hiếp cô ấy, và đó là của
cô ấy…“Đó là con của Dan.” Một chuyện như vậy…Tôi không tin
chuyện đó hơn là tôi tin rằng một—rằng một—một con quạ có
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lông chim bồ câu. Không, thưa quí vị. Tôi tin đó là một lời nói
dối. Tôi tin Dan Gilbert là một người của Đức Chúa Trời. Và tôi
tin rằng đó là âmmưu củama quỷ.

384 Giống như việc đó đang cố gắng truyền đạt nhờ tài khéo léo
những lời cầu nguyện họ. Giámmục Giám Lý—Giám Lý lớn tuổi
đó khá thông minh để nắm bắt điều đó. Nếu ông ấy có, nếu điều
đóđã xảy ra, đó chỉ là được cảmhứngbởi điều gì khác. Đúng thế.

385 Thật giống như tình trạng phân rẽ này dưới miền Nam, cũng
giống vậy. Tôi tin mọi người sẽ được tự do. Tôi tin đất nước này
đại diện cho tự do. Tôi không đổ lỗi cho Ông Kennedy vì gởi
những toán quân xuống. Mặc dù, tôi không phải là một—một
“người giải quyết mới,” và tôi không phải là một người của đảng
Dân chủ. Tôi không phải là một người của đảng Cộng hòa. Tôi là
một tín đồ Đấng Christ. Vì thế tôi…Nhưng tôi không tin vào điều
đó. Tôi không tin những người damàu, cũng nên bán quyền thừa
kế của họ cho thứ vớ vẩn đó. Đó là sự—đó là đảng Cộng hòa. Máu
của Abraham Lincoln đã trả tự do cho họ những người đó bởi
vì ông là một người tin kính. Tôi nghĩ ít nhất họ nên kiên trì với
đảng của họ nếu hết thảy họ sẽ bỏ phiếu.

386 Nhưng tôi nói với các bạn một điều, chàng trai ấy đã không
xuống trong nơi đó chỉ vì đó, là trường học của họ. Chàng trai đó
là một công dân. Anh ta là người Mỹ. Đây là sự tự do cho tất cả.
Màu da của một người sẽ không thay đổi sự khác biệt của mình.
Tất cả chúng ta…“Đức Chúa Trời,” đã phán, “về một người, đã
làm nên mọi dòng máu, mọi dân tộc.” Tất cả chúng ta là một.
Nhưng, chàng trai đó, anh ta làmột người lính. Anh ta làmột cựu
quân nhân. Anh đã chiến đấu cho những gì đúng đắn. Anh ta đã
có quyền đi học. Đúng thế. Nhưng anh ta đã có nhiều trường học
anh ta có thể đi.

387 Đó là điều mà sự việc hiện có. Nếu bạn ủng hộ nó, đó là thứ
vớ vẩn thuộc giáo phái thời nay này dựng lên tại đó, mà đang
nảy sanh ra điều đó. Tại sao? Họ đang chuyền những lá phiếu
người da màu kia từ đảng Cộng hòa qua đảng Dân chủ, và họ
đang bán quyền thừa kế của mình bằng điều đó. Chính xác sự
thật. Đức Thánh Linh không có ở đây…
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388 “Hãy để người mà có sự khôn ngoan.” “Hãy để người mà có
sự hiểu biết.” Chính xác. Thật giống như hội thánh này, thời đại
hiện nay này, đang bán chính nó. Bạn không thể thấy điều gì
đang xảy ra chăng?
389 Tôi không quan tâm điều này được ghi âm không. Nó đến tại
đây. Ừ-m. Vâng. Việc gì vậy? Mẹ già tôi thường nói, “Hãy công
bằng với mọi người.”
390 Có một người mà đã làm một điều duy nhất có ý thức, đó là
Castro ở dưới đó. Vâng, thưa quí vị. Ông ta đã đi xuống đó. Và
những nhà tư bản có tất cả cây gậy và mọi thứ để…nó dựa trên
tiêu chuẩn vàng, giống như Hoa Kỳ. Ông ấy đã làm gì? Ông ấy đã
mua hết thảy những trái phiếu kia. Kiếm tiền bất cứ cách nào
ông có thể. Rồi ông ta đã làm gì? Ông đã giả mạo tiền tệ, và thay
đổi nó. Đặt chúng lại cho đúng. Đó là điều duy nhất nước này đã
có thể làm.
391 Bạn đã nghe chương trình Vành Đai Sự Sống sáng hôm nọ
không? Ồ, bạn biết đấy, nó thật giống như bạn bán trái phiếu
bằng vàng. Trái phiếu được lấy đi rồi. Và chính phủ hiện nay
này bây giờ đang tiêu tiền cho việc gì? Cho tiền thuếmà họ sẽ thu
thập trong bốnmươi năm tới. Nó đã thực hiện. Đó là Vành Đai Sự
Sống ở ngay ngoài Washington, DC, khắp đất nước. Những thứ
thuế họ đang dùng, và cố gắng mua nước ngoài. Ồ, họ chỉ đang
đưa điều đó ra bất cứ cách nào. Bạn không thấy sao? Đó là chính
xác những gì họ—những gì họ sẽ làm. Hiểu không? Nó là gì? Bây
giờ, nếu đất nước này phá sản, điều duy nhất nó có thể làm là đi
đến chỗ phá sản. Điều duy nhất nó có thể làm là vỡ nợ.
392 Đó là điều duy nhất có thể phán đoán được để làm, thay đổi
tiền tệ. Nhưng họ sẽ không làm điều đó, dưới chính quyền hiện
tại này. Giáo hội Công giáo Rô-ma sở hữu vàng của thế giới. Và
điều mà họ sẽ làm là bán ra, “Những người giàu có này,” và đại
loại như thế, “của thế gian,” như Kinh Thánh đã nói. Họ sẽ làm
gì, trước khi họmất? Hãng Thuốc lá Brown vàWilliamson, phần
lớnhọ là người Công giáo, dù thế nàođi nữa. Và tất cả nhữngđiều
khác này, họ sẽ làm gì? Họ sẽ chấp nhận điều đó, và họ sẽ lấy tiền
từ Rô-ma, và rồi nó đã bán chính quyền thừa kế của mình. Rô-
ma hỗ trợ nó. Vâng, thưa quí vị. Rô-ma sẽ hỗ trợ nó. Và bây giờ
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họ đang có đủ chính sách, có đủ để chung quanh họ, mang vào
nội các của mình. Hãy nhìn xem những gì Ông Kennedy đang
yêu cầu.
393 Và ngày nọ, khi bạn thấy điều này, không cần bầu cử nữa.
Ích lợi của sự bầu cử là gì? Khi mà, người ta viết nó vào tờ giấy,
và chứng minh nó trước công chúng, và họ đã từ chối làm bất
cứ điều gì về Nó. Khi mà, họ đã chứng minh rằng các máy móc ở
khắp đất nước đã được bố trí, rằng họ đã bầu Ông Kennedy bởi
một sự bỏ phiếu sai lầm. Kinh Thánh há không nói rằng người đó
sẽ đến bằng sự lừa dối sao? Chắc chắn vậy, một sự sai lầm. Bây
giờ, tôi không chống lại đảngDân chủ cũng không chống lại đảng
Cộng hòa, nhưng tôi chỉ đang phơi bày những sự việc từ Kinh
Thánh. Sử dụng sựbỏphiếu là gì?Họbiết ai sẽ đi vàonơi đó.
394 Bao nhiêu bạn còn nhớ chương trình truyền hình mà có hai
phụ nữ đứng lên? Và một người nói, “Tôi sẽ bầu cho Ông…” Hay
là,một phụnữTinLànhđãnói, “Tôi sẽ bầu choÔngKennedy.”

Họ nói, “Tại sao?”
395 Nói, “Bởi vì tôi thấy ông ấy làmột người thôngminh hơnÔng
Nixon. Ông ấy sẽ làmột Tổng thống tốt hơn.”
396 Rồi người đó nói, “Đây là một phụ nữ Công giáo. ‘Bà sẽ bỏ
phiếu cho ai?’”
397 Bà ấy đáp, “Tôi là một người Công giáo, một người Công giáo
La Mã, một người Công giáo hoàng gia.” Bà ta nói, “Và tôi sẽ bỏ
phiếu cho Ông Nixon.”

“Tại sao?”
398 Nói, “Bởi vì, tôi nghĩ Ông Nixon thì làm một Tổng thống tốt
hơn vì ông ấy quen vớimọi việc hơn. Ông ấy quen biết chủ nghĩa
cộng sản hơn.” Người phụ nữ đó đã nói dối.
399 Tôi đã cóNhững…điềumà họ gọi,Những Cơ Sở Lập Luận Của
Đức Tin Chúng Ta, quyển sách Công giáo đắt nhất có thể được
mua. Và trong đó nó nói, “Nếu cómột tín đồ Công giáo trên danh
sách ứng cử, mà đang hoạt động chống lại một người Tin Lành;
nếu một người Công giáo bầu cho một người Tin Lành, họ bị dứt
phép thông công khỏi sự thông công của giáo hội Công giáo.”
Đúng. “Và nếu có hai người Công giáo đang chạy đua vì cùng
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một chức vụ, họ sẽ chọn ra người Công giáomà trung thành hơn
với ‘giáo hội mẹ’ và bỏ phiếu cho họ.”

400 Hãy thấy cách mà, sự lừa dối đó như thế nào, họ đang cố
gắng làm gì? Bỏ tiền ra, để mua. Tại sao? Họ đang cố gắng để
phá bỏ nó. Và họ đang làm điều đó, và nó sẽ sụp đổ. Và nó là cái
gì? Nó dựa trên tiêu chuẩn vàng. Và giáo hội Công giáo, hệ thống
cấp bậc, sở hữu vàng của thế giới. [Người nào đó nói, “Một trăm
sáumươi tám tỷ đô-la.”—Bt.] Một trăm sáumươi tám tỉ. Thế đấy.
Đưa nó trở lại đúng với tiêu chuẩn vàng, và các bạn những người
chỉ việc giữ nhà mình và các thứ, nhưng các bạn thuộc về giáo
hội Công giáo. Đất nước thuộc về giáo hội Công giáo. Toàn bộ sự
việc bị nắm giữ ngay bên trong giống như thế, qua tiền tệ của
họ. Kinh Thánh không nói về điều đó sao? Đó là bức tranh mà
Kinh Thánh vẽ ra cho chúng ta.

401 Hỡi anh em, những gì mà tôi đang cố gắng nói, ngày hôm
nay. Họ sẽ nói, “Điều đó sẽ khiến cho nó là một giáo hội tốt hơn.
Nó sẽ liên kết đạo Tin Lành.” Trông nó có vẻ tốt đối với con mắt
xác thịt, nhưng sự hiểu biết của thế gian này là sự ngu dại đối
với Đức Chúa Trời.

402 “Và nó làm vui lòng Đức Chúa Trời, qua sự—sự ngu dại của
việc truyền giảng, để cứu những người mà hưmất kia,” bởi chức
vụ Thiêng liêng, mà Ngài đã định trước trong Hội thánh Ngài, để
xây dựng Hội thánh dựa trên những tiêu chuẩn thuộc linh này
và không dựa trên bất cứ điều gìmà gắn liền với thế gian.

403 Phi-e-rơ đã nói, “Và bởi vì anh em đã lánh khỏi sự hư nát
của thế gian bởi lòng tham tiền bạc, và lòng tham về thì giờ lớn,
và thú vui, và việc ăn, và việc uống, và tư dục mà chúng ta có.
Anh em đã được thoát khỏi điều đó. Và bây giờ anh em được gây
dựng thànhmột đời sống động. Tôi đang gởi điều đó đến với Hội
thánh,” người nói. Bạn đấy. Bạn đã đọc điều đó không? Bạn đã
hiểu được điều đó không? Bạn đã nghe điều đó khi chúng ta đọc
lại nó ở đây trong Phi-e-rơ Nhì không? Chỉ lắng nghe những gì
người nói ở đây, thật tốt đẹp làm sao điều đó được viết ở trong
đây, thật tốt thay người—người đã gởi nó. Tốt lắm. Hãy lắng nghe
người lúc này khi người nói. Tốt lắm.
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Phi-e-rơ, Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức
Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ mà…đã cậy sự công
bình củaĐứcChúaTrời và củaĐứcChúa Jêsus Christ Cứu
Chúa của chúng ta đã lãnh phần đức tin đồng quí báu với
chúng ta:

…sự bình an được—được gia thêm cho anh em qua sự
nhận biết Đức Chúa Trời, và qua Đức Chúa Jêsus Christ
là Chúa chúng ta,

Theo như—như quyền phép thiêng liêng của Ngài đã
ban cho chúng ta tất cả mọi điều…

404 Ai sẽ thừa hưởng trái đất vàmọi vật? [Người nào đó nói, “Các
thánh đồ.”—Bt.] Chắc chắn. “Thuộc về…”Vâng. Tốt lắm.

…mà thuộc về sự sống và sự tin kính, qua sự hiểu biết
về Ngài mà đã gọi chúng ta để làm vinh hiển cho đến sự
vinh hiển:

Bởi đó chúng ta được ban cho với lời hứa…rất quí rất
lớn vượt trội: hầu cho nhờ những điều này anh em có
thể trở nên những người dự phần của bổn tánh thiêng
liêng, được lánh khỏi sự hư nát (Lắng nghe điều đó.)mà
ở trong thế gian qua tư dục.

405 Lòng hammuốn tiền bạc, lòng hammuốn những việc to lớn,
lòng hammuốn đượcmọi người biết đến, những điều này là chết
đối với tín đồ. Chúng ta không quan tâm. Một chiếc lều hay một
mái nhà tranh, tại sao tôi nên quan tâm; sống hay chết, bị chìm
hay chết đuối? Đây là điều mà tôi quan tâm đến, Vương quốc
của Đức Chúa Trời. Cho dù tôi bảo dưỡng ngôi nhà của tôi, cho
dù tôi cưu mang gia đình tôi, cho dù tôi duy trì bất cứ cái gì,
hãy để tôi giữ vững Đấng Christ, hi vọng của chúng ta về miền
Vinh hiển.
406 Hãy gây dựng tôi, Ôi Chúa, vào Đây. Hãy để Đấng Christ là
Đầu của tôi, để làm việc qua tôi. Trên nền tảng của tôi, đức tin
của tôi mà có ở trong Ngài, hãy để lòng nhơn đức, sự hiểu biết,
sự tiết độ, lòng kiên nhẫn, sự tin kính, và tình yêu thương anh
em, làm việc trong tôi, Ôi Chúa, là lời cầu nguyện của tôi. Tôi
không quan tâm; sống hay chết, bị chìm hay chết đuối; giáo phái,
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không giáo phái; bạn hay không bạn. Hãy để điều Đó hành động
trong tôi, hãy để lòng nhơn đức của Đấng Christ, sự thông biết
củaNgài, chảy ra, để tôi có thể dạy dỗ những người kia.

407 “Vì Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, các sứ đồ, các tiên
tri, các giáo sư, các mục sư, và các nhà truyền giảng phúc âm,
tất cả vì sự trọn vẹn và mang đến hết thảy những đức tính này
vào nó, vì sự trọn vẹn đó về sự Đến của Con Đức Chúa Trời.”
Mỗi một trong những hòn đá này là chất liệu lấy ra từ Đá ấy. Đây
là chất liệu cho Đây. Mỗi một trong những đức tính này thuộc
về Ngài, và chúng đang tuôn chảy ra qua Ngài, chảy xuống qua
họ. A-men.

408 Đúngmười hai giờ. Tất cả điều đó đi đâu? A-men. Anh chị em
yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em tin
điều đó không? [“A-men.”]Hãy lắngnghe, hỡi con cái bémọn.

409 Sáng nay, Chị Kidd nói, “Anh Bill, tôi không biết tôi còn gặp
lại anh nữa không.” Điều đó giống như giết chết tôi. Hiểu không?
Chị ấy nghĩ rằng mình đang già đi, và là vậy. Tôi đã cầu nguyện
ĐứcChúaTrời để cho chị ấy vàAnhKidd, sốngmột thời giandài.

410 Cho phép tôi nói với anh chị em, chúng ta không biết bao lâu
chúng ta sẽ có một người khác. Tôi không biết tôi sẽ ở với anh
em được bao lâu. Đức Chúa Trời có thể gọi tôi đi khỏi thế giới
này. Ngài có thể gọi tôi đến một lãnh vực hầu việc khác. Ngài có
thể gọi anh em đếnmột nơi nào đó. Chúng ta không biết. Nhưng,
chúng ta hãy—chúng ta hãy chấp nhận. Chúng ta đừng để điều
này cứ trôi qua khỏi chúng ta. Chúng ta hãynắm lấy điều đó.

411 Nó ở đấy, ở trong Kinh Thánh. Nó đây này, làmmẫu cho mọi
điều khác. Và nếu tôi đã thật sự có thời giờ để làm điều đó! Anh
em không thể làm điều đó trong một ngày. Anh em biết điều đó.
Nhưng, có thể trói buộc toàn bộ sự việc lại với nhau!

412 Hãy nhìn, khi chúng ta đã thông suốt với sứ điệp ấy ở đó,
anh em thấy những gì Đức Thánh Linh đã làm trên tường đó,
phải không? Bao nhiêu anh chị em đã ở đây lúc đó? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Hiểu không? Chắc chắn! Ngự xuống ngay, đã
kéo việc như vậy ra, Thiên sứ đó của Chúa.
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413 Đấy, nó là thật. Đừng để nó thoát khỏi anh em. Hãy giữ
chặt điều đó, hỡi các con. Hãy nắm chặt điều đó. Nên nhớ, xây
dựng trên đức tin của mình, lòng nhơn đức, sự hiểu biết, lòng
kiên nhẫn!
414 Bây giờ, ở đây, tôi nghĩ tôi đã có một bài báo ở đây, nếu tôi
đã không đánh rơi nó ở đâu đó khi tôi đang giảng. Nó ở ngay
đây. Cảm ơn, anh. Cảm ơn anh, rất nhiều. Nếu anh em muốn—
muốn nhìn nó, và xem có cái gì đó ở đây không để anh em có
thể…Có thể nó là một mẫu nhỏ hơn một chút mà ở đó, để anh
em có thể sao chép ra một số điều này. Tôi sẽ chỉ đính tạm nó
lên đây, và anh em có thể chắc chắn nhìn xem nó và—và phân
loại nó ra.
415 Và tôi muốn anh em nhận lấy nó và nghiên cứu nó, và so
sánh nó, và rồi hành động dựa trên điều đó. Đừng chỉ nghiên
cứu nó, so sánh nó, mà còn hành động dựa trên nó khi anh em
làm. Chính anh em hãy nhận lấy nó một cách thành thật. Đừng
nói, “Ồ, tôi thích nghe nó.” Tôi cũng vậy. Nhưng để nghe nó, và
rồi chấp nhận nó, thì khác nhau. Hiểu không? Hiểu không? Nó
khác nhau. Hiểu không?
416 Có bảy phẩm chất để làm nên tầm vóc của Đức Chúa Trời. Có
Bảy Thời đại Hội thánh, mà Đức Chúa Trời đã mang Hội thánh
đến đức tính này. Và Ngài có bảy sứ giả để thực hiện điều đó. Có
bảy, bảy, bảy. Hiểu không? Bảy là—là con số hoàn tất của Đức
Chúa Trời, và ba là con số hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Vì thế,
có ba, và bảy ba. Vì thế, một cách chính xác, thuộc linh, bằng Lời,
bởi chứng cớ của Đức Thánh Linh, tất cả điều đó đã hoàn thành
công việc với nhau. Chúng ta hãy nghiên cứu điều đó.
417 Rồi, chúng ta hãy thêm vào đức tin của chúng ta những điều
này, để chúng ta có thể đến trong tầm vóc trọn vẹn của Đấng
Christ; được kết hợp cùng nhau với tình yêu thương thiêng liêng,
sự kính sợ Đức Chúa Trời, sự tôn kính trong lòng chúng ta lẫn
nhau, sự tôn trọng sâu sắc lẫn nhau, tình yêu thương anh em và
chị em, không bao giờ nói lời thô tục, không gì ngoài chỉ sự thánh
khiết của Đức Thánh Linh hằng sống. Hiểu không? Hãy sống với
nhau, là một tín đồ Đấng Christ. Bước đi bằng đức tin. Hãy để
lòng nhơn đức của Đức Chúa Trời tuôn tràn qua anh chị em; hãy
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để sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, khi nó phân biệt điều đúng và
sai. Khima quỷ đưa ra điều gì đómà không thuộc về Kinh Thánh
chính xác, hãy bỏ đi điều đó. Đúng thế.

418 Tôi có thể hình dung các sứ đồ họ không bao giờ hành động
giống như chúng ta. Họ đi đây đó, có lẽ là những con người ít lời,
cho đến khi họ đứng trên bục giảng. Họ đã bước vào và họ đã
làm những gì họ được cho là phải làm, và bước ra. Vâng, thưa
quí vị. Họ có quyền năng. Họ có lòng nhơn đức. Họ không tranh
cãi với con người. Họ biết chỗ đứng của mình. Chỉ thế thôi. Họ
biết họ tin ai. Họ cứ bước đi trong ThánhLinh. Chỉ làm…

419 Đúng như tôi đã nói đêm nọ. Một cái gật đầu nhỏ, đó là tất
cả những gì Đức Chúa Trời phải làm, thế rồi không có gì sẽ ngăn
chặn họ được. Họ đã không chất vấn và học hỏi, và nói lắp bắp
và lo lắng giống như chúng ta, không biết họ nên làm điều này
hay điều kia. Họ cứ tiến tới và làm điều đó, dù thế nào đi nữa. Chỉ
một cái gật đầu nhỏ từ Đức Chúa Trời, mà đã làm điều đó, ngay
sau đó. Tại sao? Làm sao họ có thể biết đó là cái gật đầu từ Đức
Chúa Trời? Họ đã có hết thảy những đặc tính này ở trong đây, tất
cả những phẩm chất này. Và cái gật đầu nhỏ đầu tiên của Đức
Chúa Trời đã so sánh với từng chút của đây, và với Lời Ngài. Họ
đã biết đó là Lời của Đức Chúa Trời, và họ đã đi ra. Không phải lo
lắng về điều gì khác. Khi Đức Chúa Trời đã phán, họ hành động.
Chúng ta nói…

420 Đức Chúa Trời phán với chúng ta, và chúng ta sẽ nói, “Ồ,
chúng con sẽ khởi sự. Chúng con sẽ thấy chúng con có thể sống
Sự Sống này không.” Điều trước tiên bạn biết, người nào đó làm
bạn thấy khó chịu. Ồ, chắc chắn, đó làma quỷ.

421 Bạn phải thấy nó đang cố giữ tôi tránh xa khỏi buổi nhóm
này sáng nay. Bạn phải có điều đó một lần. Ồ, đáng thương thay!
Tôi phải tranh chiếnmỗi lần tôi nhắc đếnmột buổi nhóm. Và nếu
tôi sắp cầu nguyện cho một người đau, và người nào đó sắp chết
màkhông được cứu, sẽ có bamươi cuộc gọi đến trongmười phút,
nếu họ có thể nhận điều đó nhanh, để giữ tôi khỏi điều đó. “Ồ,
Anh Branham, anh phải làm điều này.” Nhưng có một linh hồn
đang lâm nguy. Chắc chắn. Vâng.
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422 Đêm nọ, tôi được gọi đến một nơi. Một thanh niên, tôi đã nói
chuyện với anh ta ở dưới đây trong cái mà anh em gọi là, siêu
thị, cách đây vài năm. Anh ta trở nên một người nghiện rượu.
Tôi đã biết thanh niên ấy, một chàng trai tốt, nhưng anh ta là
một tội nhân. Và vì thế mẹ anh ta đã gọi. Tôi nghĩ bà đã gọi Doc
hai lần. Tôi…Đã gọi, và họ đã gọi Billy, và—và cuối cùng tôi đã có
tin nhắn. Và khi tôi đã có tin nhắn, thành thực mà nói, tôi chưa
bao giờ có rất nhiều sự tranh chiến trong đời như vậy, để đến với
chàng trai đó.

423 Và khi tôi đến đó, chàng thanh niên tội nghiệp đã biết sơ qua
tôi. Anh ta ở đấy, đang nằm đó, bất tỉnh, và có thái độ thật kỳ
quặc. Cha anh đang cố gắng vỗ về anh, và nói, “Con yêu quý.”
Và người đàn ông đó nămmươi, khoảng nămmươi mốt tuổi. Và
nói, “Con yêu quý,” này, và “cứ nằm yên.” Và anh đang cố gắng
gượng dậy. Cánh tay nhỏ bé của anh gần như to như thế . Chàng
trai bị ung thư quá nặng đến nỗi không gì ngoài bịnh ung thư
hành hạ cả người. Mọi bộ phận của thân thể anh đều bị ung thư.
Ngay cả dòngmáu của anh ta cũng bị ung thư, mọi thứ. Và anh ở
đó, đang cố gắng ngồi dậy, và có thái độ kỳ quặc như thế.

424 Tôi đã nắm lấy tay anh ta, tôi nói, “Woodrow, Woodrow, đây
là Anh Branham.”

425 Cha anh nói, “Con không biết sao? Đây là Anh Bill. Woodrow
à, đây là Anh Bill.”

Chàng trai nói, “Ừ. Ừm. Ừ-ư-ưm.” Như thế .

426 Và cha anhnhìn và nói, “Billy, anh đến trễmột chút.”

Tôi đáp, “Không bao giờ quá trễ. Cậu ấy đây.” Tôi đã có một
sự tranh chiến.

427 Và rồi những thanhniên khác,một số thanhniênnữa, những
tội nhân, đang đứng ở đó, một số người bà con của anh ấy. Tôi
nói, “Các bạn thấy đó, các bạn ạ, hãy sẵn sàng, bởi vì bạn sẽ đến
nơi này. Bạn phải đến ngay dưới đây. Hiểu không? Có lẽ là không
với bệnh ung thư này—này. Bạn có thể đến với điều gì khác,
ngoài đó trên xa lộ, máu chảy ra đến chết, hay điều gì đó. Bạn
phải đến với điều đó.” Chúng tôi đã nói chuyện với họ.
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428 Tôi đang chờ đợi để thấy điều gì Thánh Linh phán bảo làm.
Chờ đợi. Điều trước tiên anh em biết, tôi cảm thấy cái gật đầu
nhỏ ấy. “Hãy đặt tay ngươi trên nó.”

429 Tôi bước lại gần, nói, “Hết thảy các bạn cúi đầu xuống.” Tất
cả họ cúi đầu xuống, hai hay ba thanh niên ở trong đó.

430 Tôi đặt tay mình trên anh ta. Tôi nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa
Trời, xin hãy để thanh niên này biết rõ những gì anh ta sẽ làm,
trước khi anh ấy phải gặp điều này. Anh ta đang chết. Ma quỷ
này đã làm anh ấy bị thương, và anh ấy sẽ chết. Và chính anh ấy
đã uống say đến chết, và anh ấy ở đây trong tình trạng này. Con
cầu nguyện Ngài thương xót anh ta.” Và khi tôi đã cầu nguyện
cho anh ta, sáng hôm sau anh ta đã ngồi dậy, nói chuyện với
cha mình.

431 Busty Rogers, người mà…Họ đã gọi tôi xuống tại bệnh viện ở
đây, cách đây không lâu. Tôi đi ra ngoài đó ngày ấy, sau khi tôi đã
giảng ở dưới đó Milltown nơi mà bé Georgie Carter được chữa
lành. Tất cả các bạn còn nhớ điều đó. Và ở đó khi Anh Smith, một
thầy giảng Giám Lý, đã nói, “Nếu ai đã từng chịu phép báp-tem,
nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, hãy bước ra khỏi lều của tôi,” như
thế. Ở trên đó tại Totten Ford, đang tổ chức buổi nhóm ấy trên
đó. Và, ồ, đã kết tội tôi vì mọi việc bạn có thể nghĩ đến. Tôi không
hề nói một lời; cứ tiếp tục điều đúng. Tôi đã có sự ủy thác. Chúa
đã tỏ cho tôi một khải tượng. Có một con chiên dưới đó, bị móc
nơi nào đó trong đồng vắng. Tất cả các bạn còn nhớ khải tượng
đó, hết thảy các bạn. Tôi đoán các bạn nhớ. Các bạn còn nhớ điều
đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chắc chắn. Được rồi.
Rồi tôi đã định đi xuống qua đồng vắng ở đó, săn tìmnó.

432 Tôi đi đến Totten Ford. Anh Wright ở đó biết. Chúng tôi đi
qua, đã không biết làm gì. Tôi đã mua một cái bục nhỏ, với một
hào. Tôi định đi ra đó, đứng ở đó và giảng trên bậc cấp. Anh ấy
nói anh ấy đang đi lên, đỉnh đồi, để làm việcmua bán nào đó. Tôi
đã đi với anh. Có một nhà thờ cổ to lớn của giáo hội Báp-tít dựng
lên ởđó, trống không. Chúa đãphán với tôi, “Ngừng lại ở đó.”

433 Tôi nói, “Hãy để tôi đi ra ngay ở đây, AnhWright.” Tôi ngừng
lại. Anh ấy tiếp tục đi lên và trở lại.
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434 Tôi đi đến đó, và không thể mở cửa. Tôi nói, “Lạy Chúa, nếu
Ngài ở trong này, Ngài muốn con đi vào nhà thờ, xin hãy mở cửa
cho con.” Tôi ngừng lại ở đó và đang suy nghĩ.
435 Nghe người nào đó đang đến; bước lên, và người ấy nói,
“Chào ông? Tôi sẽ nói với ông,” nói, “ôngmuốnvàonhà thờ à?”

Tôi đáp, “Vâng, thưa ông.”

Người đó nói, “Tôi có chìa khóa đây.”
436 Đã bắt đầu một buổi nhóm. Tuần đầu tiên, hầu như không
có gì. Đêm đầu tiên, tôi có một hội chúng, Anh Wright và gia
đình của anh. Điều trước tiên bạn biết đó, vào cuối tuần, họ hầu
như, thậm chí không thể đứng trong sânmình. Con chiên đó vẫn
không đến. Anh Hall, mục sư ở đó bấy giờ, tất cả họ đã cứu nguy
trong suốt thời gian đó. Tôi không thể tìm thấy con chiên này ở
đâu. Sau đó ít lâu, bên ngoài của nhà thờ Đấng Christ, phía dưới
đồi, cô bé chín tuổi tám tháng đó không di chuyển được, đang
nằm ở đó. Cô bé ở đấy. Tất cả các bạn biết câu chuyện rồi. Vâng,
thưa quí vị.
437 Và chiều hômđó khi Busty Rogers, cựu chiến binh to lớn vạm
vỡđang đứng đó…Tôi đã bước ra đó. Và hội chúng củaAnh Smith
đứng đó cười nhạo tôi, làm trò cười về tôi, làm phép báp-têm
nhơn Danh Chúa Jêsus. Tôi đã bước ra đi vào dòng nước bùn
lầy của Totten Ford, nơi đó họ có một…[Băng trống—Bt.]…trên
nhánh sông ở đó, và cứ đang chảy ào ào hết sức. Hai người chấp
sự đã bước ra với tôi.
438 Tôi nói, “Tôi đứng đây chiều hôm nay đại diện cho lời Kinh
Thánh Thánh khiết của Đức Chúa Trời.” Tôi nói, “Tôi đọc trong
Kinh Thánh ở đây chỗ mà Phi-e-rơ đã nói, ‘Hãy hối cải, ai nấy
trong anh em, phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép
báp-tem để được tha tội mình.’” Tôi quay lại, trao Sách cho một
trong những chấp sự.
439 Bước ra đó, và tôi nói, “Bất cứ ai muốn, mà ăn năn tội lỗi của
mình, là đối tượng để đến.” Bước ra đó vào trong nước. Tôi nói,
“Dường như trước tôi các Thiên sứ đó đang ngự trên mọi cành
cây bây giờ, đang nhìn xem.” Ồ, chao ôi! Khoảng thời gian đó tôi
đã làm phép báp-têm cho hai hay ba người, cả hội chúng của
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anh ấy, những phụ nữ họ mặc những áo đầm bằng lụa tốt, đụng
vào nước đó, la lớn hết sức. Tôi đã làm phép báp-têm cho toàn
thể hội chúng của anh ấy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Anh
embiết điều đó. Tôi có bức tranh về việc đó. Thế đấy.
440 Đó là gì? Thêm vào lòng nhơn đức của bạn. Hiểu không? Hãy
để mặc nó. Đức Chúa Trời biết làm điều đó như thế nào. Đức
Chúa Trời biết cách làm những điều này ứng nghiệm. Hãy để họ
nói những gì họmuốn. Đừng làm bất cứ điều gì khác. Cứ tiếp tục
công việc.
441 Busty Rogers đang đứng đó, khi anh thấy điều đó, anh nói,
“Thế thì tôi tin điều đó hết lòng.” Và anh ấy bước ra vào nước, với
bộ đồ đẹp của mình, và đã chịu làm phép báp-tem nhơn Danh
Chúa Jêsus Christ.
442 Cách đây khoảng ba hay bốn năm, họ đã gọi tôi xuống đây
tới bệnh viện ở New Albany. Tại đó anh ấy, sắp chết, vì bịnh ung
thư, thật sự ăn dần mòn anh ấy. Các bác sĩ cho rằng anh ấy chỉ
sống, đến sáng hôm sau. Nói, “Ông ấy đang chết hiện giờ.” Nói,
“Hãy đến ngay.”
443 Tôi đi xuống tận phòng, khi tôi đến, đứng đó và cầu nguyện.
Anh ấy nói, “Billy, có một cái mống đang vây quanh ở góc đằng
xa kia.”
444 Và tôi quay lại, để nhìn. Tôi nói, “Busty, đó là một giao ước.
Anh sẽ không chết. Giao ước củaHuyết cứu anh.”
445 Tôi đã đặt tay trên anh ấy, nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời,
cách mà sự hiện thấy nơi xa kia để chứng minh rằng Ngài ở đây.
Giao ước của Ngài là điều đó, đây, ‘Bởi lằn roi Ngài chúng con
được lành bịnh.’” Đã đặt tay trên anh ấy, và ở đó anh đã mạnh
khỏe. Đã đưa anh ấy về nhà.
446 Và khoảng bốn hay năm năm, khoảng bốn năm, đi lên đi
xuống đánh cá ở dòng sông và mọi việc, cứ tiến triển. Và chỗ
mà bệnh ung thư thực quản của dạ dày, nó đã thành sẹo, có một
cục u lớn cứng. Các bác sĩ, những người kỳ cựu của bệnh viện,
bảo anh rằng họ có sự điều trị bằng chất co-ban để có thể co
giãn cái đó, để cho nhiều thức ăn hơn đi xuống một lần. Anh đã
trải qua một thời gian khó khăn để ăn được nhiều, anh phải ăn
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rất chậm. Anh đã đi qua đó để làm điều đó. Tôi đã không biết
anh ở đó.

447 Rồi khi họ giải phẫu cho anh, nhận thấy nó khiến anh bị co
giật, và anh đã bị đột quỵ. Anh bị tê liệt một bên như thế. Và điều
duy nhất anh có thể làm là chỉ khóc không nên lời. Và anh đã
lấy một cây viết chì, như thế, và cứ, “ư, ư, ư.” Và anh đã cố gắng
viết, run rẩy như thế, với bàn tay khỏemạnh củamình. Phía bên
trái của anh, bị liệt. Và anh đã viết, bàn tay củamình: “Đức Chúa
Jêsus cứu, 1900 và lẻmấy.”Họ không thể hiểu được điều đó.

448 Vì thế bấy giờ khi vợ anh đã nói, “Anh Branham, tôi không
biết anh ấymuốn nói gì qua đó.”

449 Tôi nói, “Bà Rogers à, điềumà anh ấymuốn nói, đó là 1900 và
lẻ mấy, mà anh ấy đã được cứu và được làm phép báp-têm nhơn
Danh Đức Chúa Jêsus ở dưới đó. Đó là những gì anh ấy đang trả
xong bây giờ. Anh ấy không sợ chết.”

450 Tôi nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin cứu sự sống anh ấy.
Con cầu xin điều đó, nhơn Danh Chúa Jêsus, để Ngài sẽ cứu sự
sống của anh.” Đã đặt tay trên anh. Bệnh đột quỵ lìa khỏi anh.
Chứng co giật đã dứt. Và anh chỗi dậy trên giường. Và bây giờ
anh lên, để làm chứng.

451 Hãy thêm cho đức tin của anh em, lòng nhơn đức; thêm cho
lòng nhơn đức của anh em, sự hiểu biết; thêm cho sự hiểu biết
của anh em, sự tiết độ; thêm cho sự tiết độ của anh em, lòng kiên
nhẫn; thêm cho lòng kiên nhẫn của anh em, lòng tin kính; thêm
cho lòng tin kính của anh em, tình yêu thương anh em; thêm cho
tình yêu thương anh em, Đức Thánh Linh, và Đấng Christ sẽ đến.
Bởi vì, chỉ ở dưới Ngài…Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Chúa
Jêsus Christ vào trong Hội thánh, để bày tỏ những đức tính đó.
Ồ, chao ôi!

Đây này, mười hai giờmười lăm.

Tôi yêu…tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu tôi trước,

Con đường xuống ở đây, trước khi bạn là bất cứ điều gì.
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Và đã mua chuộc-…(Ngài đã làm gì?)…sự cứu
rỗi tôi

Trên cây Thập tự.

Làm sao tôi được thế này? Bởi vì Ngài đã yêu tôi, trước.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài yêu tôi trước…(Đó là nguyên nhân.)
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

452 Tôi hứa, với Ngài, sáng nay, bằng tất cả tấm lòng của tôi, rằng,
bởi sự giúp đỡ của Ngài và bởi ân điển của Ngài, tôi cầu nguyện
rằng tôi sẽ tìm kiếm hằng ngày, không ngưng nghỉ, cho tới khi
tôi cảm thấy mỗi một trong những nhu cầu này tuôn chảy trong
tầm vóc già nua nhỏ bé này của tôi, cho tới khi tôi có thể là một
sự biểu lộ của Đấng Christ hằng sống. Vì, Ngài đã trở nên tội lỗi
giống như tôi, để tôi có thể trở nên…đến sự công bình của Đức
Chúa Trời, giống nhưNgài. “Ngài đã thế chỗ của tôi; lạy Chúa, xin
cho con nhận Ngài giờ này.” Bởi vì, đó là mục đích Ngài đã chết
cho. Bao nhiêu người sẽ hứa nguyện điều giống như vậy, bởi ân
điển của Đức Chúa Trời? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Với đầu
chúng ta cúi xuống giờ này, và tay chúng ta giơ lên. “Tôi…”
453 Con xin hứa điều đó, Chúa ôi, hội thánh này xin hứa điều đó,
“Tầm vóc trọn vẹn của Đức Chúa Jêsus Christ!”

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