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 Xin Chúa ban phước cho anh em. Xin cầu nguyện cho tôi, tối
nay. Chúng ta vừa có một trận mưa rào, đủ để làm cho mát

mẻ, mà chúng ta biết ơn vì điều đó; và tôi tin rằng chúng ta sẽ
có một trong những trận mưa thuộc linh bên trong để hầu như
giúp ích chúng ta một chút.

2 Tôi tin, Anh Neville, nếu chúng tôi giao điều đó cho anh. Thì
thế nào? Tôi nói, tôi trở nên hơi…có được không khí đó trên tôi
và rồi tôi…cái đầu hói này của tôi để cho điều đó đi xuống và
chặn đứng cổ họng của tôi.

3 Vậy thì, tôi đã đưa ra một số…cho một số câu hỏi tối nay, và
những câu trả lời chỉ hầu như…Lý do chúng tôi làm điều này là
phầnnào thấy được những gì trên tấm lòng của dân sự.

4 Tôi nghĩ rằng rất tốt chomột mục sư để—để đưa ra điều này,
và rồi ông ấy tìm thấy hầu như về những gì dân sự đang suy
nghĩ về nếu như họ sẽ viết ra những câu hỏi, họ có điều gì đó. Và
tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta có bổn phận bộc lộ ra những
suy nghĩ của chúng ta cho những mục sư của chúng ta và—và
những nhà lãnh đạo thuộc linh của chúng ta, và vân vân, và bất
kỳ điều gì chúng ta thấy, như thế để chúng ta có thể làm chomọi
thứ trở nên thông suốt và tốt đẹp, và vì cớ Vương quốc của Đức
Chúa Trời.

5 Và rồi tôi…cho đến cách đây gần nửa giờ tôi chỉ có khoảng
hai hoặc ba câumà tôi có thể…Billy đã nhận được sau buổi nhóm
sáng nay và cậu ấy đã đưa chúng cho tôi. Và rồi tôi đi vào và
nghiên cứu vềmột lời Kinh Thánh, mặc dầu thế thì tôi có thể nói
một chút tối nay, đã được tôi đề cập đến nó, và về việc được lên
đây. Và rồi cậu ấy đã gọi cho tôi cách đây vài phút trước đây, nói,
“Cứ giữ nó, con cómột ít câu hỏi bây giờ.”

6 Vì vậy tôi sẽ cố gắng hiểu một cách đúng đắn về những câu
này và trả lời chúng với tất cả sự hiểu biết của tôi. Và rồi nếu
tôi kết thúc đúng giờ, tôi có một đề tài tôi muốn—muốn nói về
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trong có lẽ chỉ hai mươi đến ba mươi phút, chỉ một phân đoạn
ngắn thôi.
7 Và rồi, nên nhớ, nếu ý Chúa, sáng Chúa nhật đến tôi muốn
cố gắng hết sức, bởi ơn Chúa, để giải thích BảyMươi Tuần Lễ Của
Đa-ni-ên. Như tôi đã nói sáng nay, đó là lời Kinh Thánh tuyệt vời.
Và điều đó thì không phải quá nhiều để nói về, nhưng đặt nó
cho đúng chỗ của nó, làm cho nó phù hợp với phần còn lại của
Kinh Thánh.
8 Và chúng ta đã bắt đầu từ Khải huyền 1, qua đến chương 6.
Và, dĩ nhiên, bây giờ chúng ta đi vào bảy Ấn cuối cùng. Và những
Ấn đó sẽ kéo dài từ chương 6, phần cuối của chương thứ 6, cho
đến, bao gồm đến chương 19. Vì vậy nó sẽ mất một thời gian
dài. Bây giờ, tôi có thể mất, nói, bảy đêm, và cho đến Bảy Ấn,
mở chúng ra. Nhưng nếu anh em làm nó theo cách đó, thì nhiều
người sẽ bỏ lỡ phần quan trọng phía sau đây mà làm cho đầy
đủ vào đây. Và nếu chúng không thật sự được giảng dạy, điều đó
có thể là không hiệu quả. Nhưng ba hoặc bốn cái đầu tiên trong
chúng thì chỉ là những biến cố mà chúng ta có thể giữ ổn thỏa,
chỉ xếp đúng trongmột hàng; nhưng cái tiếp theo của nó, thì anh
em phải xem lại Đa-ni-ên lần nữa, quay lại trong Sáng thế ký, đi
trở lại qua trong Khải huyền, xem lại các sách Phúc âm, và chỉ
kết lại nó trong đó, bởi vì nó là dấu vết của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa
Trời đang giải quyết với dân Y-sơ-ra-ên. Vì khi Hội thánh đi lên,
đó là điều cuối cùng của Hội thánh cho đến khi Nó đến với Chúa
của Nó như là Nàng Dâu và Chàng Rể trong chương 19; trong
suốt thời gian này thì đang giải quyết với dân Y-sơ-ra-ên. Và để
hiểu được Bảy Mươi Tuần Lễ Của Đa-ni-ên bây giờ, nó phát họa
nên bức tranh về sự đến đangmở ra này, Ấn thứNhất.
9 Rồi tôi nghĩ, ý Chúa, tôi…Chúa nhật tới tôi sẽ nói về điều đó.
Nếu tôi không nói xong sáng Chúa nhật, thì tôi sẽ cố gắng làm
nó vào tối Chúa nhật lần nữa. Và thế thì điều đó sẽ mở ra cách,
nếu Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta, chúng ta sẽ không phải dừng lại ở
phần đó, chúng ta sẽ đi tiếp tục thẳng vào Bảy Cái Ấn và cứ tiếp
tục như chúng ta đã thấy Chúa đang dẫn dắt.
10 Bây giờ, tối nay chúng ta đã có một vài câu hỏi, và tất cả
chúng đều là những câu hỏi nhạy cảm, hợp lý. Có một câu ở đây
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mà tôi muốn nói trước tiên, chỉ một lát thôi. Có ai đó đã hỏi…Nó
không phải làmột câu hỏi, chỉ là ai đó đã hỏi tôi.

Những chiếc chìa khóa của tôi ở đâu? Làm ơn nói cho tôi
biết.

11 Họ—họ đã đánh mất chúng chiều nay. Bây giờ, tôi sẽ nói với
anh em, cách đây một vài tuần, khoảng một vài ngày trước tôi
đã ở đây tại đền tạm…Tôi thường đi vào cầu nguyện và chờ đợi
Chúa và tìm thấy nơi có những thứ đó dành cho dân sự. Tôi đã
thấy những xe hơi của nhiều người. Chúa sẽ phán với tôi nơi mà
người ta sẽ…

12 Anh Welch Evans đến trên đây và đã mất chiếc xe hơi của
anh ấy, ai đó đã lấy cắp nó ở Louisville. Anh ấy và Anh Fred
Sothmannvà vài người trong các anh em…Tôi nghĩ, hômđó cũng
có, Anh TomSimpson. Hay là anh, Anh Tom?Và họ đi lên tới nhà,
và ở đó Anh Evans không có xe hơi, không có quần áo, mọi thứ
mà anh ta có đều ở trong chiếc xe đó. Và họ kéo vào ở nhàMiller
và người nào đó đã lấy nó.

13 Ồ, chúng ta có một công việc làm ăn hay một mạng lưới thu
gom ở Louisville, nơi mà họ kéo những chiếc xe này ra và họ sẽ
chạy xuống Bowling Green hoặc một nơi nào giống như thế và
sơn chúng lại. Và ở Kentucky anh em không cần phải cómột giấy
tờ sở hữu, cho chiếc xe củamình, dù thế nào đi nữa, và họ có thể
thay đổi những xe hơi đó trong vài phút và bán chúng theo bất
kỳ cách nào họ muốn bán.

14 Ồ, Anh Evans với chiếc xe nhỏ của mình và tất cả thứ anh
có trong xe, và Chúa đã ban cho tôi câu trả lời về nó. Và thậm
chí trước khi họ về đến nhà, chiếc xe đang đậu bên ngoài ở đây
với xăng còn khoảng nửa bình, nơi mà Ngài khiến họ quay lại đi
vòng trên đường đến Bowling Green, và mang chúng trở lại và
đặt chiếc xe đúng y lại chỗ đó với mọi thứ trong nó, không thiếu
thứ gì, chỉ có thiếu xăng họ đã sử dụng.

15 Nhiều lần dân chúng đã nói rằng những việc nào đó, và họ
muốn hỏi, và tôi sẽ đi đến trước Chúa và chờ đợi những khải
tượng đó, vậy thì, chờ cho đến khi chúng đến. Nhưng tôi nhận ra
rằng điều đó đem đến một sự cản trở lớn trước dân sự. Thật ra,
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dân chúng của nước Mỹ không sẵn sàng cho một chức vụ như
vậy, các giáo hội. Đúng thế. Nó thì—nó thì vượt quá thời gian của
họ. Hiểu không? Và nó gây ra mọi thứ, một số người gọi anh em
là “ma quỷ,” một số người thì gọi anh em là “nhà duy linh,” một
số thì gọi anh em là “con trai của Đức Chúa Trời,” một “thần,” và
mọi thứ. Thấy không? Vì vậy tôi chỉ hứa với Chúa rằng tôi sẽ để
mặc nó và chỉ chờ đợi và dùng chức vụ đó ở châu Phi hoặc vào
những cuộc nói chuyện riêng khi tôi gặp họ ở đây.
16 Bây giờ, chúng ta ở đây vì những cuộc nói chuyện riêng, điều
đó vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng…Và cách để giành được họ là
không đi đến nhà thờ, anh em đi đến gặp thư ký của chúng ta,
con trai tôi, Billy Paul, và anh ấy sẽ đưa cho anh emmột cái…một
cái vé nói cho anh em biết phải là khi nào và vân vân. Và bất kỳ
điều gì giống như thế, đó là những cuộc nói chuyện riêng, ở đây
hoặc trên cánh đồng truyền giáo, chỉ có thể đến qua cách đó. Có
một—một cái bảng của nó, hay một quyển sách, hoặc ghi chú
được in trên bảng thông báo ở đó, về cách làm điều này. Nhưng
chỉ đến đây tới bục giảng…
17 Bây giờ, chúng ta cónhững ân tứ tronghội thánh. Chúng ta có
Anh Neville ở đây là người đã nhận một ân tứ nói tiên tri. Anh
Higginbotham đang ngồi ở đây, người có sự ban cho nói tiếng
lạ và thông giải tiếng lạ. Tôi muốn khuyên anh em…Tôi sẽ cầu
nguyện để Chúa sẽ ban cho anh em những chiếc chìa khóa của
mình, nhưng có lẽ tôi—tôi khuyên rằng nếu Đức Thánh Linh sẽ
phán tối nay, có lẽ, qua Anh Neville hoặc Anh Higginbotham,
hoặc một số trong những ân tứ này trong hội thánh, mà chúng
ta thì đã có một vài câu hỏi trong vài phút, mà có lẽ họ có thể
làm điều đó.
18 Nhưng, cho chính tôi, tôi đã hứa với Đức Chúa Trời, không
còn ởnướcMỹ trong những buổi nhómcông khai nữa, đấy, bởi vì
nó chỉ làm cho tôi rời khỏi cánh đồng truyền giáo. Và rồi một số
người sẽ biến anh em thành một—một “con quỷ,” những người
khác sẽ làm cho anh em thànhmột “thần.” Và vì vậy anh em thấy,
và họ thật sự không sẵn sàng cho việc đó. Và vì vậyĐức ChúaTrời
không thể làm việc đó, và tôi tin chắc người mà đã yêu cầu điều
đó sẽ hiểu. Bây giờ, có lẽ cho đến tối nay Đức Thánh Linh…Anh



ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ HIỂU LẦM 5

em cứ cầu nguyện. Tôi sẽ cầu nguyện để Đức Thánh Linh sẽ chỉ
cho anh em đúng nơi gói hàng của anh em ở mà anh em đang
chờ đợi. Tôi cầu nguyện để anh em sẽ tìm ra nó, và tôi tin rằng
anh em sẽ tìm thấy nó. Hiểu không?

19 Và…nhưng bây giờ…Và rồi, bây giờ, Billy Paul, nếu một ai đó
cómột điều giống như thế, nếu họ sẽ gọi cho anh ấy, anh ấy thích
họ đến nhà thờ hơn, tôi cố gắng đến với những trường hợp khẩn
cấp khi tôi ở nhà.

20 Bây giờ, chúng ta hãy, bây giờ trước khi chúng ta đến với
những câu hỏi này…Trước hết, tôi muốn nói rằng bất kỳ câu trả
lời nào không theo niềm tin của anh em hoặc không…ở trong
Kinh Thánh, nó không phù hợp với Lời, thì anh em không phải
chấp nhận nó. Và vì thế để tôi có thể chấm dứt và có lẽ cũng đến
với đề tài bài giảng tối nay, tôi muốn tiếp tục và trả lời chúng và
những điều mà tôi nghĩ rằng—rằng đã có lời Kinh Thánh để trả
lời, ồ, tôi sẽ trả lời chúng, mọi điều mà tôi có thể. Nhưng tôi chỉ
nhận được chúng vài phút trước đây, tất cả chỉ ba, và cũng ba
trong những câu ấy không có câu nào…Chỉ những điều nho nhỏ
về ai đó đã nằm mơ một giấc mơ hoặc điều gì đó, muốn biết họ
nên kể về nó hay không, hoặc một điều gì khác giống như vậy,
anh em thấy đấy.

Vì thế chúng ta hãy cúi đầu giờ này khi chúng ta đến gần sự
thương xót của Ngài.

21 Chúa ôi, chúng con là dân sự Ngài mà được gọi bởi Danh
Ngài. Và tối nay chúng con rất vui mừng biết rằng chúng con có
một Cha ở Thiên đàng là đấng quan phòng chúng con và chăm
sóc chúng con, và yêu chúng con như những người con yêu dấu
của Chính Ngài. Và vì vậy con quá hạnh phúc, Chúa ôi, rằng con
được kể vào trong số với những người này, là anh em của họ, và
họ là anh chị em của con. Con vô cùng biết ơn.

22 Cómột người, Chúa ôi, đã đánhmất vài chiếc chìa khóa. Ngài
biết rõ chúng đang nằm ở đâu. Con cầu nguyện để Ngài sẽ bày
tỏ nó và sẽ mang họ đến ngay với những chiếc chìa khóa kia. Nó
là vật quý giá đối với họ, đối với chiếc xe của họ. Và con cầu xin,
Cha ôi, để Cha sẽ nhậm lời cầu xin này chonhữngngười kia.
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23 Giờ này con cầu xin để Ngài sẽ ban phước cho mục sư của
chúng con, Anh Neville yêu dấu của chúng con. Chúng con rất
sung sướng thấy Ngài đang làm việc ở giữa chúng con trong
những ân tứ thuộc linh lớn này trong hội thánh chúng con, một
phần thân thể của Đấng Christ mà đang thờ phượng trên góc
phố này của đường Eighth và Penn. Chúng con thật vui mừng
vì được kể vào trong số nhóm người đó, và biết rằng Đức Chúa
Trời bày tỏ những bí mật cho dân sự Ngài. Con cầu nguyện để
Ngài sẽ ban phước cho Anh Neville, mục sư của chúng con, và
AnhHigginbotham, Anh Funk, Anh Junior Jackson, và những chị
em của chúng con, những người mà đang nói tiếng lạ và đưa ra
những sự thông giải. Chúng con cầu xin, Cha ôi, để Cha sẽ tiếp
tục bày tỏ chính Ngài qua những ân tứ tuyệt vời này, hầu cho hội
thánh chúng con có thể đượcbiết đếnnhư làmột hội thánh thuộc
linh, nơi mà những người nào mệt mỏi có thể đến và ngồi trong
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng và biết Ngài phán và
bày tỏ những bí mật trong lòng.

24 Và, Cha ôi, con cầu xin Ngài sẽ ban phước cho chúng con tối
nay trong việc trả lời những câu hỏi này. Một số trong chúng,
Chúa ôi, thì nhẹ nhàng, và một số câu trong chúng thì lại mạnh
mẽ. Đối với người mà hỏi câu đó, nó thật là một câu hỏi nặng nề.
Nó là điều gì đó ở trong lòng họ, họmuốn nó được giải quyết. Và,
Cha ôi, tất cả chúng con thiếu về những trách nhiệm này, nhưng
chúng con biết rằng Ngài có nhiều hơn sự đầy đủ. Vì vậy chúng
con cầu xin để Ngài sẽ giải thích những câu hỏi này cho chúng
con, hầu cho chúng con có thể đưa ra cho dân sự câu trả lời đúng,
để họ có thể được giúp đỡ và hội thánh được cả sáng, Danh Đức
Chúa Trời được tôn cao.

25 Vậy thì, Cha ôi, nếuđó là ýNgài, con cầu xinNgài sẽ giải quyết
cho chúng con tuần này và sẽ giúp đỡ con khi con đang nghiên
cứu về Bảy Mươi Tuần Lễ Của Đa-ni-ên, để con có thể giảng vào
sáng Chúa nhật đến, nếu đó là ý Ngài, xin mở Kinh Thánh với
những người đó. Đức Chúa Trời ôi, xin nhậm lời, hầu cho linh
hồn của họ có thể được tươimới lại. Chúa ôi, xin dạy dỗ những ai,
mà đang tìm kiếm những điều sâu nhiệm. Xin cứu những người
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đã hư mất. Xin chữa lành những ai đang đau ốm. Tất cả chúng
conđang chờđợiNgài, Cha ôi. TrongDanhChúa Jêsus. A-men.

26 Bây giờ, câu hỏi đầu tiên này không phải chính xác là một
câu hỏi, nó chỉ là một điều nhỏ để…Nói, tôi cũng đứng gần với
cái này quá không? Có bị che khuất không, phía sau đó ở phía
sau? Nếu có, hãy đưa tay lên.

132. Anh Bill, vui lòng nói điều gì đó về cả trẻ em và người
lớn quá ồn ào trong buổi sáng-…đi lại trong suốt buổi
hầu việc. Đền tạmnày cầnmột số bài học về sự tôn kính.

27 A-men!Hỡi các con, các con không biết cách tự vâng lời trong
nhà của Đức Chúa Trời sao? Các con không biết đây là nơi tôn
nghiêm của Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời ở trong đền thờ
thánh của Ngài, hãy đểmọi người hãy giữ yên lặng. Nó là nơi của
Đức Chúa Trời mà dân sự đang đến, suy gẫm, cố tìm thấy sự cứu
rỗi cho linh hồn; cố gắng tìm thấy những nan đề của đời sống
của dân sự, cố gắng giúp đỡ người nào đó. Ít nhất các con cũng
phải cung kính, yên lặng. Hãy uống nước trước khi buổi lễ bắt
đầu, tôi biết một số em nhỏ phải uống nước. Các bà mẹ có dẫn
theo các con nhỏ đó, nếu các bà có thể ngồi gần đằng sau, giữ
cho chúng thật yên lặng như có thể được. Và tuyệt đối không hề
có một tiếng thì thầm, không hề một lời thì thầm nào cả. Tất cả
chúng ta đều có tội. Nhưng khi Kinh Thánh đó được đọc và mục
sư đó bước lên bục giảng, chúng ta nên yên lặng, chờ đợi Chúa.
Vậy thì, xin cố gắng làm điều đó.

28 Tôi biết, những cậu bé các bạn, các con phải đi lại một chút.
Rằng, nếu các bạn như thế, hãy làm điều đó thật—thật tốt. Và,
các bạn nhớ, mẹ không muốn các con làm điều đó, và bố cũng
khôngmuốn làm thế. Và vậy thì…

29 Và tôi biết, tôi, cũng có những đứa con nhỏ, đi quanh quẩn,
và Joseph. Và Meda nói, “Em không muốn đem đứa nào ra khỏi
giờ thờ phượng, cố gắng giữ Joe yên lặng.” Ồ, cô ấy đang cố làm
điều đó để người nào khác có thể hiểu được điều gì đó trong buổi
nhóm. Hiểu không?
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30 Và chúng ta luôn muốn tôn trọng người khác, kính trọng
nhau. Và, trên tất cả, tôn kính Đức Chúa Trời và tôn kính
nhà Ngài.

Bây giờ, câu hỏi tiếp theo này là:

133. Hai đứa trẻ, từ sáu đến tám tuổi, đã ở đây tại bàn thờ
sáng nay. Nên làm phép báp-têm ngay cho chúng như
thế nào?

31 Thật sự ngay khi anh em có thể. “Ngay khi ăn năn và chịu
phép báp-têm,” đó là, trong Danh Chúa Jêsus Christ. Vậy thì, đó
là câu hỏi số một. Tôi sẽ khuyên nên như thế. Nhưng chúng ta
tìm thấy trong lời Kinh Thánh…
32 Anh emnói, “Đó là theo Kinh Thánh à?”
33 Khi Phi-e-rơ giảng đạo vào Ngày lễ Ngũ Tuần, ba ngàn linh
hồn đã được cứu và chịu phép báp-têm cùng một lúc. “Như bao
nhiêu người đã tin Chúa thì bấy nhiêu người đã chịu phép báp-
têm.” Vì vậy ngay khi anh em tin Chúa và tin nhận Ngài làm Cứu
Chúa củamình, hãy đi thẳng đến hồ nước và xưng nhận tộimình
bắt đầu ngay ở đó; trẻ hay già, không thành vấn đề.
34 Anh emnói, “À, những đứa trẻ này có thể cònnhỏquá.”
35 Chúa Jêsus phán, “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn
cấm chúng nó, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống
như con trẻ vậy.” Tôi sẽ không dám đặt tay tôi trên một đứa trẻ
màmuốn đến bàn thờ hoặc chịu phép báp-têm, ở bất kỳ lứa tuổi
nào, tôi không quan tâm đến tuổi của chúng.

Bây giờ câu hỏi số hai.

134. Một người bạn mục sư của chúng ta làm phép báp-têm
nhân danh của “Cha, và của Con, và của Đức Thánh
Linh.” Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm vì không nói với
ông ấy về lỗi lầm của ông ấy không?

36 Tôi tin rằng, như một Cơ-đốc nhân, như một nhiệm vụ, và
nếu ông ấy là người bạn riêng của anh em…Không nên lấy sự
tranh luận với ông ấy; nếu anh em làm điều đó, thế thì anh em
không đúng, linh của—của anh em không đúng. Nhưng nếu anh
em yêu thương người anh em đó, mà anh em phải yêu thương,
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bởi vì anh em đã nói, “Một người bạn mục sư.” Thế thì…Không
được ký tên với bất cứ ghi chú này, tôi không biết chúng đến từ
ai, những câu hỏi này.

37 Vậy thì, tôi muốn khuyên anh em, bất cứ là ai, nếu người
bạn mục sư làm báp-têm giống như vậy, và anh em đến thăm
nhà anh ấy và vân vân, tôi chỉ muốn—tôi chỉ muốn đề cập đến
câu hỏimột lúc. Và điều đó có thể cho anh em…Chỉ nhận lấy điều
đó, chỉ cứ nói loanh quanh về, loanh quanh về; và để cho Chúa
mở nó ra, và rồi chính là Chúa nói cho anh em để làm điều đó.
Hiểu chứ? Cứ đợi chờ cho đến khi Chúa mở ra câu hỏi. Rồi anh
em nói với anh ấy, anh em nói, “Anh à, tôi chỉ muốn biết, trong
Kinh Thánh Ma-thi-ơ 28:19 và Công vụ 2:38, và tiếp tục, có sự
mâu thuẫn nào đó ở đó không? Anh có thể giải thích tại sao câu
đó đã nói ở đây, ‘Cha, Con, và Đức Thánh Linh,’ và câu khác lại
nói, ‘Danh Chúa Jêsus Christ’?”

38 Vậy thì—vậy thì, đừng cố gắng…Nếu bạn thực sự không phải
là một sinh viên, và bạn không biết những gì bạn đang nói về,
tốt hơn hãy để mặc nó. Hiểu không? Bạn chỉ nói với anh ấy, nói,
“À, tôi ao ước anh sẽ đến trên…” Nếu anh ấy dường như là chân
thật, nói, “Không biết anh có thể gặp mục sư của chúng tôi hoặc
ai đó và thảo luận điều đó không?”

39 Tôi nói với anh em, nó làmột điều sâu sắc. Hiểu không?Đừng
tự hiểu nó, bởi vì anh emcó thể tự quanh co. Và nếu anh em…Bây
giờ, nếu anh em biết mình đang nói về điều gì, và chắc chắc hiểu
và biết những lời Kinh Thánh, tốt lắm. Nhưng đừng xúc phạm
anh ấy, vì bất cứ điều gì anh em làm, đừng làm anh ấy khó chịu.
Hiểu không?Đừng xúc phạm, chỉ nói với anh ấy rằng…

40 Và, dĩ nhiên, anh ấy sai. Điều đó là thật. Người này sai khi
anh ta làm phép báp-têm như thế. Bất cứ người nào làm phép
báp-têm trong danh của “Cha, Con, và Đức Thánh Linh” là sai
với Kinh Thánh. Đúng thế.

Câu hỏi số ba.

135. Trong sự xác quyết niềm tin, họ nói, “Chúng tôi tin vào
một Đức Chúa Trời, Đời đời, tồn tại trong ba ngôi: Cha,
Con, và Thánh Linh. Ma-thi-ơ 28:19, 18 và 19; Nhất…Cô-
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rinh-tô 13:14.” Đây sẽ không phải là ba chức vụ thay cho
ba ngôi chứ?

41 Anh em đúng! Không có ba ngôi trong Thượng Đế. Và không
thể là một cá nhânmà không có là một người, phải có một người
mới làmnênmột cá nhân. Không có baĐức Chúa Trời. Chỉ có duy
nhấtmột Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đó là Jêsus Christ. Đức
Chúa Trời là Thần Linh mà sống trong Đức Chúa Jêsus Christ, và
đang sống trong Hội thánh của Ngài (anh chị em và tôi) ngày
nay, đang tách rời chính Ngài với chúng ta trong hình thể của
Đức Thánh Linh, mà là Đức Chúa Trời Toàn Năng, chính Ngài,
đang sống trong anh chị em.
42 Vậy thì, anh em đúng, đó là “Cha, Con, và Thánh Linh,” là ba
chức vụ của cùng một Đức Chúa Trời. Nhưng, không phải là ba
Đức Chúa Trời, điều đó sai với Kinh Thánh.

136. Một Cơ-đốc nhân có thể lên Thiên đàng nếu anh ấy hay
chị ấy không nộp phần mười không?

43 Bây giờ, đó là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời, theo
Kinh Thánh.
44 Bây giờ, “Cha, Con, và Thánh Linh” này, nếumục sư là người
chân thành, cứ để—để cho chúng ta biết, anh em thấy, chúng
ta sẽ vui mừng…Anh Neville và chính tôi, hoặc Anh Beeler, hay
Anh Collins, hoặc bất kỳ người nào trong những mục sư truyền
đạo này ở đâymà được phong chức với chức vụ này, và vân vân,
có thể—có thể làm vậy.

Bây giờ, nhưng bây giờ:Một Cơ-đốc nhân không được vào
Thiên đàng bởi vì họ không nộp phần mười không?

45 Tôi—tôi không thể nói “đúng” hoặc “không” với điều đó
được. Nhưng tôi tin rằng mỗi một tín đồ Đấng Christ bắt buộc
phải dâng phần mười bởi vì đó là một điều răn của Chúa. “Và
phước cho là…là những người mà làm theo tất cả những điều
răn của Ngài, hầu cho họ có thể có quyền bước vào Sự Sống, Cây
Sự Sống.” Vậy thì, tôi tin rằng việc dâng phần mười là cần thiết
đối với một Cơ-đốc nhân kinh nghiệm. Vì tôi sẽ sang một câu hỏi
khác trong vài phút, tôi biết có một câu hỏi khác trong đây liên
quan đến điều đó.
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137. Anh Branham, tôi được cứu và đã chịu phép báp-têm
trong Danh Chúa Jêsus Christ, nhưng làm cách nào tôi
tránh xa cái linh ngoan cốmà dường như tôi không thể
thoát khỏi?

46 Ồ, anh hoặc chị Cơ-đốc nhân của tôi, có thể là bất kể ai, bây
giờ, mọi lúc khi anh chị em thấy những người mà có những linh
ngoan cố, nó thường là điều phức tạp gây ra điều này, họ cũng
thừa hưởng nó từmẹ, bố, bác, dì, hoặc bà nội, ông nội, người nào
đó như thế. Và nếu anh em sẽ đi theo nó suốt cuộc đời, thì anh em
sẽ tìm thấy…Bây giờ, tôi đã có điều này qua kinh nghiệm, dưới
sự phân biệt, bởi vì tôi đã gặp những trường hợp đó trên bục
giảng, hàng ngàn trường hợp của những người mà có linh đó.
Và điều trước tiên anh em biết, tôi có thể đuổi linh đó đi ngay
bởi sự phân biệt và nhận thấy rằng có một người ông, có một
người bà, có một ai khác ở phía sau dưới đó, và anh em thừa
hưởng điều đó bởi xác thịt.

47 Ngoan cố, tính ngoan cố không phải thuộc về Đức Chúa Trời.
Và bây giờ cách duy nhất để thoát khỏi điều đó là anh chị em
phải có đức tin để vượt qua điều đó, rằng, anh chị em là một Cơ-
đốc nhân. Anh chị em là con trai hay con gái của Chúa Trời, bất
cứ cái gì mà anh chị em có thể là, và anh chị em sẽ không bao
giờ có thể cứ chịu đựng và quở trách nó và quở trách nó và quở
trách nó. Nó thật giống như nhử một con rắn chuông, nó đang
nằmở đó sẵn sàng để cắn anh chị em. Nếu anh chị em sẽ cứ lơ nó
và tránh xa khỏi nó, thì nó không thể làm hại anh chị em được.
Hiểu không?

48 Vậy khi anh chị em cảm thấy rằng mình có một linh ngang
bướng, hãy đặt điều đó lên bàn thờ, và tin Đức Chúa Trời rằng
điều đó đã chết và anh chị em sẽ không bao giờ có nó nữa, và
tiếp tục và thậm chí đừng chú ý đến nó nữa, và điều này sẽ rời
bỏ anh em. Hãy chống trảma quỷ và nó sẽ tránh xa anh em, đó
là, “tránh xa một cách nhanh chóng.” Vậy đó là, sẽ là lời khuyên
của tôi cách để vượt qua nó. Chúng ta đắc thắng ma quỷ bằng
đức tin. Đó là những gì chúng ta đắc thắng tất cả kẻ ác, là bằng
đức tin.
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138. Tại sao anh làm báp-têm nhân Danh Chúa Jêsus Christ
thay vì danh của “Cha, Con, và Thánh Linh”?

49 Ồ, không có việc như là danh của “Cha, Con, và Thánh Linh.”
Đó là lý do. Không một ai trong Kinh Thánh đã từng chịu báp-
têm nhân Danh của “Cha, Con, và Thánh Linh.” Mọi người trong
Kinh Thánh, hoặc ba trăm năm bên này Kinh Thánh, đã chịu
báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ. Không một sứ đồ nào,
không một tín hữu Cơ-đốc nào, không một lần nào là “Cha, Con,
và Đức Thánh Linh” từng được dùng cho việc làm phép báp-têm
cho đến khi giáo hội Công giáo được tổ chức tại Hội đồng Nicene,
ba trăm lẻ sáu năm sau cái chết của vị sứ đồ cuối cùng.

50 Không có chuyện như danh của “Cha, Con, và Thánh Linh.”
Cha không phải là một cái tên, Con không phải là một cái tên,
Thánh Linh không phải là một cái tên. Đó là ba chức vị, ba chức
vụ của cùng một Tên: Jêsus Christ. Vì vậy không có chuyện như
danh của “Cha, Con, Thánh Linh.” Và nó không…Không có cái
tên với nó, vì vậy tôi làm báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ
mà là Tên của Cha, Con, và Thánh Linh. Rõ chứ?

139. Một số người nói rằng “Đấng Christ đã ở dưới Âm phủ
trước sự sống lại.” Đây là…Kinh Thánh có nói điều này
không?

51 Bây giờ, đây là một câu hỏi theo Kinh Thánh tôi muốn trả lời
với anh em từ lời Kinh Thánh, bởi vì họ đã hỏi, “Nó có trong lời
Kinh Thánh không?”

52 Tôi muốn rằng anh em sẽ cùng tôi lật ra Phi-e-rơ Nhất 3:18
đến 20, anh em muốn nghe Nó, dầu anh em có hỏi câu hỏi này
hay không, để anh em sẽ không phải lấy lời của người khác. Anh
em có thể đọc Nó và tìm ra đây là sự thật hay không. Chúng ta
luôn muốn ở lại với Lẽ thật, và nơi mà Kinh Thánh nói điều đó.
Và người yêu quý này, bất kể là ai, đã hỏi nó như muốn biết để
thamkhảo từKinh Thánh xemđiều này là vậy hay không.

53 Vậy thì, chúng ta tìm thấy điều này trong…Nếu tôi có nó.
Quyển Kinh Thánh cũ này gần bị rách, ở đây, mà tôi—tôi đã có
nó trong nhiều năm rồi. Tôi có thể xem tôi có nó ở trong đây
không, tôi nghĩ có lẽ…Chỉ một giây, thưa anh em, nếu tôi—tôi—
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tôi tin chắc đó là…Chúng ta hãy xem, nó đến ngay sau Ti-mô-thê,
Tít, và Hê-bơ-rơ. Đây rồi, vâng, tôi đã có nó. Cảm ơn anh em. Phi-
e-rơ Nhất 3, chương thứ 3 của Phi-e-rơ Nhất. Chương thứ 3, và
chúng ta hãy bắt đầu đọc với câu—với câu thứ 18.

Vì Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần, là
đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để Ngài có
thể dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời, về phần xác
thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần Thánh Linh thì
được sống: (được làm cho sống lại bởi Thánh Linh)

Bởi đồng một linh đó Ngài đã đi giảng cho các linh ở
trong tù;

Tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê khi Đức
Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, trong khi chiếc tàu đóng
nên, trong đó có ít người, đó là, tám linh hồn đã được
cứu bởi nước.

54 Bây giờ lật qua Công vụ 2, Công vụ 2, và chúng ta sẽ lấy câu—
câu thứ 30, bắt đầu trong Công vụ 2, và đây là Sứ đồ Phi-e-rơ cũng
đang nói. Công vụ, chương thứ 2, và câu—câu thứ 30 tôi đã viết
xuống đây.

Ở đâu…Nhưng vì người là đấng tiên tri, và biết rằng
Đức Chúa Trời đã thề với người một lời thề, rằng sẽ cho
các hậu tự của người, theo xác thịt, Ngài sẽ khiến Đấng
Christ sống lại ngồi trên ngai mình;

Người đã thấy điều này trước khi nói trước về sự sống
lại của Đấng Christ, rằng linh hồn Ngài chẳng bị để nơi
âm phủ, và xác thịt Ngài cũng đã chẳng thấy sự hư nát
(thân thể của Christ).

55 Linh hồn Ngài đã xuống trong địa ngục và đã giảng đạo cho
những linh, hay những linh hồn đã không ăn năn trong những
ngàynhịnnhục trong thờiNô-ê. LinhhồnNgài đã đi vào địa ngục
và Ngài giảng đạo cho những linh, và sống lại vào ngày thứ ba.
Đó là theo lời Kinh Thánh, là Lẽ thật.

140. Bây giờ, năm trong những người nữ đồng trinh đã bị hư
mất không?
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56 Tôi đoán rằng họ đang hỏi câu hỏi là, “năm người nữ đồng
trinh,” năm người khôn và năm người dại. Bây giờ, nếu anh em
đã xem với chúng tôi trong những lời dạy cuối cùng trong Khải
huyền, anh em tìm thấy những người nữ đồng trinh đó, năm
người—người nữ đồng trinh khờ dại đã không bị hưmất; nhưng
họ không được phép dự Tiệc Cưới, nhưng họ đã chịu sự ngược
đãi và bị tử vì đạo, và được sống lại vào ngày sống lại chung trong
ngày cuối cùng. Những người đó là những ngườimàNgài đã biệt
riêng chiên ra khỏi dê, đấy, họ đã đứng trước sự Phán xét.
57 Anh em nói, “Ồ, Anh Branham, chúng ta, Hội thánh không
đứng à?” Không, thưa quý vị! Chúng ta không đứng trước sự
Phán xét.
58 Chúng ta bây giờ đang đứng trước sự phán xét, Đức Chúa
Trời đã đặt tội lỗi của chúng ta trên Đấng Christ, và chúng ta…
“Ai nghe Lời Ta” Tin lành Giăng 5:24 “mà tin Đấng đã sai Ta thì
được Sự sống Đời đời, và sẽ không đến sự Phán xét song vượt
khỏi sự chết mà đến với Sự sống.” Không có sự phán xét nào cho
Hội thánh. Nó đã được đem đi trong sự Cất lên, và trở lại để trải
qua sự phán xét trên những người mà đã không nhận lãnh Đức
Thánh Linh. Phao-lô không nói rằng ông dám thách thức bất kỳ
ai trong chúng ta để đưa ra một—một vấn đề trước tòa án, với
một quan tòa không công bằng, khi, “anh em há chẳng biết các
Thánh đồ sẽ đoán xét thế gian sao?” Chúng ta sẽ ngồi với Đấng
Christ và xét đoán các vua và các thầy tế lễ, và phán xét những
người mà chúng ta đã giảng đạo cho và đã nói với họ về phép
báp-têm của Đức Thánh Linh mà họ từ chối nhận lãnh Nó. Hãy
suy nghĩ về điều đó!
59 Không, họ không bị hư mất, nhưng họ sẽ không bao giờ ở
trongNàngDâuđược. Họ được sống lại lần thứhai, nhưng không
bao giờ là trong Nàng Dâu, và bị phán xét theo cáchmà họ đã đối
xử với Sự Sángmà họ đã nhận. Bấy giờ, phần đó sẽ tùy vào Đấng
Christ. Dầu vậy, họ không bị hưmất.

141. Anh Branham, trong Cô-rinh-tô Nhất, Cô-rinh-tô,
chương thứ 14, câu 34 và 35, nói rằng, “Hãy để những
người nữ của anh em giữ im lặng trong các hội thánh
vì họ không được phép nói.” Câu 35, “Vì đàn bà nói
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lên trong hội thánh là thật hổ thẹn.” Vậy thì, nếu một
người đàn bà tóc ngắn nói—nói tiếng lạ trong—trong
các nhà thờ, trong hội thánh, thì đó là Thần của—của
Đức Thánh Linh nói qua bà ta hoặc đó là thần giả?

60 Bây giờ, anh em…Và đây là một câu hỏi thật khó, và tôi chỉ
có thể trả lời theo cách tôi hiểu, đấy. Vậy thì, tôi không thể đoán
xét, bởi vì tôi không được sai đến để đoán xét. Nhưng tôi nghĩ
có rất nhiều lần…tôi đã gặp câu hỏi khác ở dưới đây nơi nào đó
đi song song với điều đó. Nhưng nếu một người đang nói tiếng
lạ, thì họ được xức dầu của Đức Chúa Trời. Hiểu không? Họ có
thể không theo đúng trật tự, điều đó có thể là đúng, và họ có
thể đang làm điều gì đó mà không đúng, nhưng tôi không muốn
nói rằng đó không phải là Đức Thánh Linh, bởi vì tôi không biết.
Hiểu không?
61 Và bây giờ có nhiều lần mà điều này…mà người ta xét sai
người khác. Và điều đó thật tệ hại. Anh em nói, “Ồ, tóc cô ấy để
tóc ngắn, cô ấy mặc áo đầm quá ngắn, đó—đó—đó không phải
Đức Thánh Linh ở trên cô ấy.” Đừng làm thế! Đừng làm thế, điều
đó không đúng. Anh em không biết những gì bên trong tấm lòng
người nữ đó. Anh em không biết một chút nào về nó cả. Anh em
biết rằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho cô ấy cư xử tốt hơn một
chút, vậy thì, điều đó có lẽ là đúng. Nhưng tôi sẽ nói với anh em,
như anh em và tôi, hãy để Đức Chúa Trời phán xét về việc đó, và
tôi cùng anh em hãy cầu nguyện cho người đó để Đức Chúa Trời
sẽ chỉ cho họ thấy Sự Sáng.
62 Cách đây đã lâu ở đây một người đàn ông gặp tôi bên ngoài
đây, một bên. Và tôi thấy một người chơi dương cầm ở đây mặc
một cái váy nhỏ, ngắn, nhỏ, và không chính xác lắm, tôi đoán,
thật đúng. Và cô này có mái tóc ngắn, và cô ta chỉ là con đỏ trong
Đường lối này thôi, và cô đang chơi piano. Vàmột người đàn ông
đã gặp tôi ngoài đó và cứ xỉa xói tôi, ông ấy nói, “Và ông là một
thầy giảng ngũ tuần, mà để cho người đàn bà đó ngồi đấy! Người
tóc ngắn đó!” Và cứ tiếp tục nhưmọi thứ.
63 “Ồ,” tôi nói, “tôi nghĩ trong người nữ đó có một linh tốt trong
cô ta. Tôi chắc là không đồng ý với điều đó, anh biết, cái váy chia
ra ở đây, hai mảnh.”
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64 Một thì ở dưới đây vàmột phần thì ở trên đây, nó làmột chiếc
áo sơ mi như họ mặc. Và vì vậy nó thật sự mỏng và cho thấy đồ
lót mà họ mặc ở đó. Tôi không nghĩ rằng—rằng nên mặc thế.
Tôi—tôi không thích điều đó, tôi thật sự không. Tôi—tôi không
thể…Họ—họ có thể thật sự là được đầy dẫy Thánh Linh như bất
cứ ai khác, tôi không biết; Đức Chúa Trời biết điều đó. Nhưng tôi
không lên án người nữ đó và nói rằng cô ấy sẽ đến địa ngục, bởi
bề ngoài.

65 Cũng người này đã có trong nhà thờ của anh ấy một phụ nữ
mà có mái tóc dài và mặc áo đầm dài, và có tính tình nóng giận
đủ để chơi với lửa, và bà thật khó chịu hết sức. Vậy thì, tóc dài và
áo dài không đưa bạn vào Thiên đàng. Không, thưa anh! Chính là
Thánh Linh mà ở trong bạn mới đưa bạn tới Thiên đàng. Nhưng
nếu bạn là một Cơ-đốc nhân…

66 Thế thì anh emnênnhớ rằngnhiều lần cácmục sư không lưu
tâm đến những điều đó và dân sự chỉ tự động làm theo đó, nghĩ
rằng nó được thôi. Nhưng mục sư nên thực sự chú tâm đến điều
đó. Và—và—và rồi các chị em trong hội thánh, những người chị
màđứngđắn, ănmặc yphục gọn gàng, họ sẽ là nhữngmẫungười
về sự êmdịu, và—và giốngnhưnhữngngườimẹvàngười chị.

67 Và tôi nghĩ bất kỳ người nữ nào mà có đức tính của người
mẹ và tin kính và như một người chị phải là một người như thế,
và với sự êm dịu của Thánh Linh, chỉ ngồi xuống và nói chuyện
với người phụ nữ đó. Và nếu cô ấy là thuộc về Đức Chúa Trời,
thì Đức Thánh Linh sẽ hiểu những điều đó, và cô ấy sẽ tự chỉnh
sửa mình. Nhưng khi anh em thật sự xét đoán vội vàng cô ấy và
xua đuổi cô ấy, thì có thể anh em đã làm tổn thương một đứa
con còn trẻ, sinh non. Hiểu không? Vì thế tôi—tôi sẽ không lên
án người đó.

68 Bây giờ, người ấy đang nói tiếng lạ.

69 Bây giờ, tôi—tôi phải nói điều gì đó ở đây rằng có thể chỉ
là sự lạ một chút, và nếu anh em không đồng ý với tôi, điều đó
đúng thôi. Anh em thấy, chúng ta phán xét nhầm những điều
này rất nhiều lần. Chúng ta hãy luôn cố gắng nghĩ điều tốt nhất
về bất kỳ người nào mà đang cố gắng làm những gì đúng. Chúng
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ta hãy biểu hiện cái tốt nhất của chính chúng ta với họ. Ồ, họ
đang cố gắng. Chúng ta không biết tấm lòng họ, trừ khi anh em
có sự phân biệt. Và nếu họ sai, thì nếu anh em có…Kinh Thánh
nói, “Ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, hãy để họ là kẻ
có thánh linh đi đến với anh em đó lấy lòng mềm mại mà sửa
họ lại, chính mình anh em lại phải giữ kẻo e cũng bị dỗ dành
chăng, và thấy nếu anh em không thể hòa giải người đó được,
đấy, trở lại với Đức Chúa Trời.” Đừng nói rằng họ không có linh
ngay thật, bởi vì…

70 Hãy lắng nghe, bây giờ tôi sẽ nói điều gì đómà thực sự sẽ làm
tổn thương anh em trong một phút, vậy cứ ngồi yên chỉ một lát.
Đức Thánh Linh có thể nói thông qua một kẻ đạo đức giả. Chính
xác! Tôi đã nhìn thấy điều đó thực hiện, và tôi có thể chứngminh
với anh em bằng lời Kinh Thánh rằng điều đó là đúng. Tôi có thể
chứngminh với anh em bằng những lời Kinh Thánh rằng quyền
lực của ma quỷ lấy những linh đó và sử dụng họ, chắc chắn, họ
nhận những ân tứ đó và sử dụng chúng. Tôi đã đứng ngay…và
đã thấy ma quỷ nói tiếng lạ và thông giải nó. Và tôi đã nhìn thấy
những kẻ đạo đức giả lấy Thánh Linh thật và nói với nó. Đó là lý
do mà anh em không thể nói rằng nói tiếng lạ là chứng cớ duy
nhất của Đức Thánh Linh.

71 Vậy thì, trước đây một thời gian khi đầu tiên tôi được mang
vào Ngũ Tuần, tôi đã đi đến Mishawaka đến đền tạm của Anh
Rowe. Ở đó họ đang cómột hội đồng, đó làmột dòngmang Danh
Jêsus. Vậy thì, tôi không đồng ý với dòng mang Danh Jêsus này.
Họ…không—không…Họ là anh emcủa tôi, nhưng lý do tôi sẽ…

72 Họ làm báp-têm vì sự tái sinh, trong Danh Jêsus Christ; tôi
không tin điều đó. Tôi không tin rằng nước cứu anh em khỏi tội
lỗi. Tôi tin chính là Huyết của Chúa Jêsus Christ là sự tái sinh.
Nhưng những người theo đạo Một Ngôi làm báp-têm với sự tái
sinh. Danh của Jêsus, chỉ “Làm báp-têm trong Danh Jêsus, và
điều đó là họ được cứu, bởi vì người đã nói ‘Hãy ăn năn, và chịu
báp-têm trongDanhChúa Jêsus Christ để được tha tộimình.’”

73 Nhưng cái gì đến trước tiên? Sự ăn năn, đau khổ một cách
tin kính vì tội lỗi của anh em, rồi bỏ đi. Sau đó chịu phép báp-
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têm trong Danh Chúa Jêsus Christ, đúng vậy. Anh em đã làm tất
cả điều này để được tha tội.

74 Bây giờ, và trong đó, có nhiều ngàn người. Trong những ngày
này họ có sự phân biệt giữa người ở miền Bắc ở đây, hoặc người
ở miền Nam, và họ phải lên đây vì nhiều người anh em da màu
đang đến với hội nghị này. Đó là P.A. của W. và P.A. của G…J.C.
trước khi hợp nhất. Và họ đã ở Mishawaka, người da màu và
da trắng, tất cả với nhau, họ không thể có hội nghị ở miền Nam
vào lúc đó. Ồ, tôi đã thấy hai người da trắng ngồi trên chỗ ngồi.
Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về những sứ điệp này trước
đây trong đời tôi. Và ở đó những người kia đứng lên vàmột người
nói tiếng lạ và người kia thông giải, và nói với mọi người ngay
trong buổi nhóm những gì sai với họ, nói với dân sự những gì họ
đã làm. Thế thì người này nói và người kia thông giải. Tôi nghĩ,
“Chao ôi, mình đã rơi xuống đây giữa các thiên sứ.” Chưa bao
giờ nghe thấy điều như vậy!

75 Suốt cả đêm, trên cánh đồng ngô, tôi đã cầu nguyện. Vì từ
khi còn bé, tôi đã tin những ân tứ và sự kêu gọi không hề có sự
hối tiếc, tôi đã luôn có khả năng thấy những khải tượng. Và sáng
hôm sau họ mời tôi nói, và tôi đã nói. Phía ngoài có nhiều người
đã đến với tôi vàmời tôi đến dự các buổi nhóm của họ, lúc đó tôi
còn là một nhà Truyền giáo Báp-tít. Vì vậy tôi—tôi cứ tiến vào và
để nó xảy ra như vậy. Một lát sau tôi thấy lo lắng vì đã tiến lên
trước hai người-thiên sứnày. Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ…

76 Họ trở nên trắng bệch quanhmiệng, và đứng lên và nói tiếng
lạ. Và người khác cũng đứng thẳng lên và nói, “CHÚA PHÁNNHƯ
VẬY, ‘Jones ở trên đây, anh ta đã làm điều nào đó, ngày hôm kia.
Khi anh dạo quanh ngôi nhà anh đã nhặt được cuốn sổ nhỏ đó
mà nó thuộc về người này, người này đã làm mất ở trên đây.’
CHÚA PHÁNNHƯVẬY, ‘Hãy trả nó lại!’”

77 “Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót con, nó đây này.”

78 Đấy, sự thật, chỉ nói như vậy, hãy nói ra với dân sự ngay, tôi
nghĩ, “Ồ, chao ôi, thật là tuyệt!” Vậy, rồi tôi nghĩ, “Đây là Đức
Chúa Trời!”
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79 Ồ, rồi tôi đến với một trong số những người đó, và trong khi
tôi còn đang nói chuyện với anh ta, tôi cầu nguyện, “Chúa ôi, hãy
để cho con có điều đó, Nó là bất cứ gì.” Tôi không biết gọi Nó là
gì, những sự hiện thấy, tôi không biết gọi Nó là gì. Và khi người
đó đến trước tôi, và tôi bắt lấy sự chú ý của anh ấy, cứ tiếp tục nói
với anh ấy cho đến khi tôi nắm được linh của anh ấy, thật giống
như người đàn bà đã làm ở tại…Chúa Jêsus đã làm, với người
đàn bà bên giếng. Cứ tiếp tục nói chuyện cho đến khi tôi đã nắm
bắt linh của anh ấy. Và anh ấy là một Cơ-đốc nhân, một thánh đồ
chân chính, thật của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ, “Đáng chúc tụng
Danh Chúa!”
80 Tôi đã gặp—đã gặp người đàn ông kế tiếp đang đến gần góc
phố, khoảng nửa giờ sau, và tôi đã trò chuyện với anh ta. Và nếu
tôi từng nói chuyện với một kẻ đạo đức giả, thì anh ta là một
trong những người đó. Vợ anh ta là người đầu đen, và anh ta
sống vớimột người tóc vàng và có hai con với cô ấy; và tuy nhiên
nói với cùng một Linh mà người đàn ông này đang nói, và đưa
ra sự thông giải giống như vậy, thật hoàn toàn chính xác. Rồi tôi
đã hiểu.
81 Trước khi tôi cải đạo, tôi đã có một kinh nghiệm với một lần
đi vào lều phù thủy với những người thổ dân Anh-điêng. Họ là
những người nhảy múa ma quái. Lấy một con rắn và quấn nó
quanh người họ, và nhảy vũ điệu ngô, và nói tiếng lạ và thông
giải nó, và nói chính xác sự thật những gì đang xảy ra giữa những
người đó. Và đã nhìn thấy một phù thủy lấy một—một cây bút
chì và đặt nó xuống, và thấy cây bút chì đó đưa lên và viết những
tiếng lạ, và thông giải nó và nói với mọi người chính xác những
gì đang diễn ra ở đó. Trong một cuộc họp của những người theo
thuyết duy linh!
82 Vì thế tôi nói, anh em thấy, “Tôi đã ở giữa những con quỷ,”
và tôi quên toàn bộ điều đó.
83 Vậy một ngày kia ở Green’s Mill, tôi đã đến đó cầu nguyện
trong cái hang của tôi, không phải vì điều đó, và tôi đi ra và đặt
quyển Kinh Thánh của tôi xuống. Tôi…Phía trong hangmốcmeo
và tôi cần một ít ánh sáng mặt trời, và đó là vào buổi chiều, rồi
tôi đi ra ngoài và đặt quyển Kinh Thánh của tôi xuống. Tôi định
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đọc một chút, bên ngoài trên một khúc cây nằm dưới đồi. Và tôi
chỉ đặt quyển Kinh Thánh xuống, và tôi bắt đầu đọc. Và cơn gió
thổi đến, và thổi Nó qua Hê-bơ-rơ chương thứ 6. Tôi nghĩ, “Có lẽ
Chúamuốnmình đọc chương đó.” Tôi đã đọc nó.

84 “Chúng ta là những kẻ đã được soi sáng một lần, đã dự phần
về Đức Thánh Linh, chúng ta lại vấp ngã…không thể khiến chính
mình lại ăn năn nữa. Mưa mang đến…và một đám đất nhờ mưa
được ban đến để đượm nhuần nó mà sanh trái, và đất nào chỉ
sanh ra những gai gốc và tật lê thì hầu như bị bỏ, cuối cùng phải
bị đốt.” Điều gì đó theo trật tự đó.

85 Ồ, tôi đã đọc đoạn đó và tôi nghĩ rằng, “Ồ, ngợi khen Chúa.”
Lật sang chương khác, tôi nghĩ, “Ồ, mình sẽ chỉ đọc ở nơi nào đó
ở đây chỗ nào khác.” Đặt nó xuống như thế, lau đôi mắt, gió lại
thổi ngược trở lại sách Hê-bơ-rơ 6 lần nữa. Ồ, điều đó xảy ra ba
hoặc bốn lần, dầu sao đi nữa, cũng ba lần. Tôi nghĩ, “Mình không
thấy điều gì sai với điều đó. Điều gì chứa đựng trong đó?”

86 Hãy để tôi, anh em có thể…Anh em đã đọc nó nhiều lần, Hê-
bơ-rơ 6, “Gai góc và chà chuôm. Một đám đất nhờ mưa tưới nó,
đượm nhuần nó, đấy, mà sanh hoa trái. Nhưng đất nào chỉ sanh
ra những gai góc và chà chuôm thì hầu như bị bỏ, cuối cùng phải
bị đốt, bị gom lại và bị đốt.”

87 Tôi không thể không nghĩ đến điều đó. Nghĩ rằng, “Ồ, gai gốc
và chà chuômbị đốt, Đức Chúa Trời thâu lấy Lúamì củaNgài vào
kho, thế là được rồi. Vậy tôi không thấy gì về điều đó.”

88 Tôi đang ngồi ở đó, tôi nhìn ra ngoài như thế, và một khải
tượng chợt đến trước tôi. Và tôi nhìn thấy một thế giới thay đổi
như thế này, và tất cả nó đầy đủ hết sẵn sàng để trồng trọt. Và
một người mặc chiếc áo choàng trắng, đầu cúi xuống vào bao
thức ăn cho gia súc, hay đúng hơn là, một bao hạt giống, người
đó cứ tiếp. Và tôi không biết có ai trong anh em còn nhớ hệ thống
phát thanh cũ không, làm thế nào anh em…Tôi đã thấy bố tôi làm
điều đó. Dùng tay ném nó như thế, và chúng cứ rơi xuống đất,
những hạt giống như thế. Ồ, người này đang gieo giống như thế.
Và ngay khi người đó đi tiếp, đằng saungười lúamì lớn lên.
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89 Ồ, ngay khi người đó đi khuất vòng quanh trái đất, tôi thấy
cái gì đó màu đen đến gần, giống như mặt trăng màu đen. Và
tôi nhìn, và nó càng gần hơn, đó là một—một người, đen sạm,
mặc đồ đen. Hắn đi dọc theo, trông như thế này. Và hắn có một
bao hạt giống, duy nhất, ở trong đó, hắn ta có cỏ dại. Và hắn gieo
chúng xuống giữa những hạt lúa mì này như thế, ném nó xuống
hàng thứ nhất và hàng khác. Và đằng sau hắn mọc lên những cỏ
dại, chà chuôm, gai gốc, tật lê, vàmọi thứ.

90 Ồ, tôi nghĩ, “Thật xấu hổ cho một người làm điều như thế.”
Trong khải tượng, tôi không nghĩ về nó là đúng theo Kinh Thánh,
đấy. Và tôi nói, “Người đó đã gieo cỏ dại vào cánh đồng lúamì của
người kia.”

91 Rồi trời trở nên thật nóng. Lúa mì nhỏ bé gục đầu xuống và
kêu “hừ, hừ, hừ” như thế, chỉ còn thở hổn hển. Cỏ dại cũng gục
đầu nó, “hừ, hừ, hừ,” nó cũng, thở hổn hển vì thiếu nước. Mọi
người cầu mưa.

92 Sau một lúc trời trở nên…Một đám mây sấm lớn kéo đến và
thật sự mưa đã đổ xuống, và khi đó, mưa trút xuống mặt đất. Và
lúa mì nhỏ bé bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, la lớn, “Halêlugia!
Ngợi khen Chúa! Halêlugia! Ngợi khen Chúa!” Và những cỏ dại
la lớn, “Ngợi khen Chúa,” đứng thẳng lên, sự sống lại đến với cỏ
dại cũng như với lúa mì.

93 Và rồi lời Kinh Thánh nói, “Mưa xuống trên người công bình
và kẻ gian ác.” Tôi nắmbắt được điều đó ởđấy. Hiểu không?

94 Đây, nếu một người đang ngồi trong hội chúng, một linh có
thể đến trênngười đó, và tuy anh embiết rằnghọ sai và họ không
sống loại đời sống đúng đắn, hãy cẩn thận những gì anh em nói
về linh đó, đó có thể là Thánh Linh. Đừng đoán xét thần—thần
linh bởi con người. Con người có thể sai nhưng, này, Kinh Thánh
há không nói, “Mưa xuống trên người công bình và kẻ gian ác”?
Chúa Jêsus há không nói, khi những cánh đồng được trồng, “Hãy
để tất cả chúng mọc lên cùng nhau, cỏ dại và lúa mì, với nhau.
Các ngươi đừng cố nhổ cỏ dại. Các ngươi đừng cố đoán xét chúng,
cứ để chúng lớn lên với nhau. Và vào ngày đó các thiên sứ sẽ
được sai đến và sẽ thâu gom hết cỏ dại và đốt chúng đi, và Lúa
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mì sẽ được thâu vào kho”? Nhưng bởi trái của chúng mà chúng
ta biết chúng. Anh em có thể biết trong lòng mình. Cứ cố gắng
giải quyết với người đó.

95 Đừng nói rằng người đàn bà này, nếu bà ấy ăn mặc vô đạo
đức hoặc…Nó đã đọc thế nào? “Chúng ta hãy nói rằngĐức Thánh
Linh sẽ thăm viếng…” Chúng ta hãy xem. Không, dù sao, tôi cũng
có điều sai ở đây. Ồ, đây này, vâng.

Những người nữ nói tiếng lạ. Vậy thì, nếumột người nữ
tóc ngắn nói tiếng lạ trong nhà thờ, đó là Linh (chúng ta
hãy xem),đó có phải là Linh củaĐứcThánhLinhnói qua
cô ta hay đó là thần linh giả?

96 Anh em thấy, tôi sẽ không nói điều gì cả. Và nếu anh em nghĩ
người nữ này không hoàn toàn đúng vì đểmái tóc ngắn…(Tôi tin
đó là vấn đề) …vâng, “tóc ngắn,” tại sao không, thưa anh em, nếu
anh em là người đã cưới vợ và đây là người nữ đã cưới, tại sao—
tại sao anh em không dẫn vợ mình hay khiến vợ mình đến nói
chuyệnmột cách êm dịu với thiếu nữ này? Chúng ta hãy tin rằng
cô ta đã có Đức Thánh Linh. Nếu cô ấy ở trong hội thánh này, tôi
sẽ—tôi sẽ tin rằng cô ấy có. Và rồi, chỉ nói, có lẽ cô làmột…

97 Anh em có biết, đôi khi, chúng ta thẩm tra và nhận ra chúng
ta có thể, cũng đã có điều nho nhỏ gì đó sai trật. Anh em biết,
rằng—rằng—rằng hầu như là đúng, anh em biết. Vì vậy vài
người có thể phải nói với chúng ta điều gì đó. Nhiều lần người
ta đã nói với tôi nhiều điều sai lầm, mà tôi đã đang làm sai, tôi
đánh giá cao điều đó.

98 Nhưng bây giờ chúng ta hãy nói rằng…chúng ta hãy tin rằng
bất kể là điều gì đi nữa, chúng ta hãy tin điều này, nếu người nữ
này không hoàn toàn là một Cơ-đốc nhân, nếu cô ta cứ ăn mặc
như thế, Đức Chúa Trời sẽ phán xét cô ta vì điều đó. Đúng vậy.
Nhưng…Và nếu cô ta ăn mặc vô đạo đức, và những điều cô ta
đang làm thì không đúng, Đức Chúa Trời sẽ lo điều đó. Nhưng
chúng ta hãy tin rằng Linh đó trên người nữ đó là Đức Thánh
Linh. Đấy, bởi vì chúng ta không biết.

99 Bây giờ, nếu sự giải thích về “thánh linh” đó đưa ra điều gì
đó, một sự nguyền rủa đối với Đấng Christ…“Chẳng ai nói bởi
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Thánh Linh mà gọi Đấng Christ đáng nguyền rủa.” Nếu người
nữ đó đang nói tiếng lạ và sự thông giải đến rằng “Đấng Christ
bị nguyền rủa,” thế thì anh em biết đó là một tà linh đang ở trên
người đàn bà đó. Nhưng chừng nào điều đó đang ban phước và
soi sáng Đấng Christ, thì hãy tin Linh đó. Hiểu không? A-men.
Tôi hy vọng điều đó không lộn xộn. Tôi hy vọng điều đó đem lại
ánh sáng nho nhỏ về nó, dù sao đi nữa.

142. Phục truyền Luật lệ ký, chương thứ 23, và câu thứ 2,
không dạy rằng một người ở ngoài tình trạng hôn nhân
thì không thể được cứu chăng? Nó nói rằng “Đức Chúa
Trời sẽ trừng phạt tội lỗi của bốmẹ trên những đứa con
đến đời thứ ba và thứ tư.” Hãy giải thích điều đó nghĩa
là gì.

100 Đúng thế. Ngoại tình là một điều kinh khủng như vậy trong
thời của Kinh Thánh cho đến nỗi ngay cả một người đàn ông
có con với người nữ không phải là vợ của mình, đứa trẻ đó, và
con cái cháu chắt của nó, đến bốn đời, bốn trămmấy chục năm,
không thể được gia nhập vào ngay cả hội chúng của Chúa, bởi
vì máu của bò đực và dê và bò cái tơ không đủ để cất đi tội lỗi.
Nó chỉ có thể li dị hoặc chỉ có thể che đậy tội lỗi, nó không thể bỏ
qua tội lỗi. Hiểu chứ? Nó không thể bỏ qua tội lỗi, nó chỉ có thể
che đậy tội lỗi. Tội ngoại tình làmột điều kinh tởm!

101 Phụ nữ, một viên ngọc quý, mà Đức Chúa Trời đã tạo ra để
làm mẹ, giao cho nàng chức năng làm mẹ, nếu nàng sẽ sinh ra
một đứa con từ người đàn ông khác không phải là chồng nàng,
thì đứa trẻ đó chịu sự rủa sả, và cả đời con nó, và cháu nó, và
chắt của nó, đến ba và bốn đời. Ngay cả nhiều lần như căn bệnh
giang mai vậy, và—và sự mù quáng và nhiều thứ giáng trên dân
sự. Vâng, đó thật là một điều kinh tởm, kinh tởm cho người phụ
nữ có con ngoài giá thú. Vậy thì, không phải chỉ lúc đó, mà bây
giờ nó vẫn là điều kinh tởm, luôn luôn, chắc chắn vậy.

143. Ê-xê-chi-ên 38 và 39 sẽ ứng nghiệm trước sự Cất lên
không?

102 Bây giờ nếu anh em chú ý, Ê-xê-chi-ên 38 và 39 đề cập đến
Gót và Ma-gót, mà là nước Nga, đất nước phía bắc. Bây giờ, tôi



24 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

không nói rằng điều này là đúng, nhưng với cách dạy dỗ của tôi,
rằng, nó xảy ra sau sự Cất lên, sau khi Hội thánh được đem đi.
Và Đức Chúa Trời đề cập đến Gót và Ma-gót khi họ sụp đổ trước
dân Y-sơ-ra-ên ở đó. Và tôi nghĩ điều đó sẽ đến sau sự Cất lên.
Bây giờ, điều đó không làm như vậy, đấy. Nhưng đó chỉ là cách
dạy dỗ của tôi về điều đó. Tôi cho rằng đó là những gì họ muốn
biết, những gì là ý của tôi.

144. Chúa đã phán dạy chúng ta qua lời tiên tri để đối chứng
với những người khác về những gìmà chúng ta đã nghe
và thấy ở đây, như sự hầu Đến, phép báp-têm trong
Danh, trong Danh Jêsus, và những điều như thế. Chúng
ta đã nói những điều này với người nào đó mà có vẻ
là Cơ-đốc nhân, tuy họ dường như không tin. Anh nghĩ
điều gì sẽ xảy ra với những người đó? Họ sẽ đi vào sự
Cất lên không?

103 Bây giờ, tôi vui khi anh em đã nói nó cách đó, “Anh nghĩ gì?”
Mà điều đó sẽ không làm cho nó đúng bởi vì tôi sẽ nghĩ thế. Tôi
tin rằng không một người nào có thể đi vào Sự Sáng của Đức
Chúa Trời cho đến khi Đức Chúa Trời bày tỏ Nó cho người đó. Và
tôi không tin rằng bất kỳ người nào mà…Tất cả những điều kín
giấu này đều được che giấu khỏi dân sự, và không một ai có thể
nhìn thấy chúng ngoại trừ Đức Chúa Trời bày tỏ chúng, và tôi tin
điều đó là bởi vì trongKinh Thánhnó luôn luôn là cách đó.

104 Chúa Jêsus chẳng đã phán rằng “Ngươi có mắt mà không
thấy, ngươi có tai mà không nghe”?

105 Và tuy nhiên trong Ma-thi-ơ, tôi tin là chương 8 hoặc 12, nói
rằng “Mặc dù Chúa Jêsus làm rất nhiều phép lạ giữa họ, tuy
nhiên họ không thể tin. Bởi vì Ê-sai đã nói, lời tiên tri đã nói rằng
‘Họ có mắt mà không thể thấy, và có tai mà không thể nghe.’”
Hiểu không?

106 VàChúa Jêsus phán, “Ví bằng ChaTa không kéo đến thì chẳng
có ai được đến cùng Ta, và tất cả những ai mà Cha đã ban cho Ta
sẽ đến cùng Ta.” Điều đó không có gì tranh cãi, đấy.

107 Bây giờ, anh em thì—anh em thì phải chịu tráchnhiệmvề lan
truyền Sự Sáng, anh em không chịu trách nhiệm về việc họ tiếp
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nhận Sự Sáng. Anh em chịu trách nhiệm đem Sự Sáng đến cho
họ, nhưng anh em không chịu trách nhiệm về sự bội nghịch của
họ. Và rồi nếu Đức Chúa Trời để cho họ vào, điều đó sẽ tùy thuộc
vào Ngài. Nếu họ không có áo xống, và vân vân, và họ không…
Nhưng họ…Nên nhớ, họ không thể nhìn thấyNó cho đến khi Đức
Chúa Trời bày tỏ Nó cho họ.

145. Thưa Anh Branham, trong Đa-ni-ên chương 11, câu 31,
dạy về ngày…cất của lễ thiêu dâng hằng ngày, và sự gớm
ghiếc làm ra sự hoang vu. Xin anh vui lòng giải thích
những sự này là gì?

108 Ồ, người này đã ký tên của họ với câu hỏi này. Đó là đề tài của
tôi vào Chúa nhật đến, và điều đó đến cùng với—với Bảy Mươi
Tuần Lễ Của Đa-ni-ên. Nhưng…Và tôi có thể chỉ nói điều này với
anh em, người anh em quý nhất của tôi mà đã ký câu này ở đây,
là người bạn rất thân của tất cả chúng ta. Vâng, “sự gớm ghiếc
làm ra sự hoang vu,” trong Ma-thi-ơ 24, Chúa Jêsus, đã nói về
điều đó. Sự gớm ghiếc (nghĩa là sự ô uế) làm ra sự hoang vu, sự
gớm ghiếc là Nhà thờ Hồi giáo của Omarmà đã được lập lên trên
đất đền thờ nơi mà Nơi Thánh đã đứng.

109 Năm 96 sau Công nguyên, Titus đã đến và chiếm lấy Giê-ru-
sa-lem và đốt cháy đền thờ, và họ đã dựng lênĐền thờOmar (Hồi
giáo) ngay trên vùng đất đền thờ, và cho đến ngày nay nó vẫn
còn ở đó. Và nó sẽ còn ở đó cho đến khi Đức Chúa Trời trở lại với
người Do Thái. “Và sự gớm ghiếc (là nhà thờ Hồi giáo Omar) làm
ra sựhoangvu củaNơi Thánh,” đangđứng trongNơi Thánh, đấy.

110 Chúa Jêsus nhắc đến nó, nói, và trong ngoặc đơn, “(ai đọc
phải hiểu).” Hiểu không? Cho nên, Ngài đã ban cho rất nhiều
ngày từ thời đó cho đến…sau Vua và rất nhiều ngày, và vân vân,
chúng ta nói đến vào Chúa nhật tới. Và tôi sẽ cố gắng, với sự
hiểu biết của mình, để đem điều đó vào cho anh em trong Chúa
nhật tuần tới. Nhưng sự gớm ghiếc đó là nhà thờ Hồi giáo của
Omar mà đã thế chỗ của đền thờ, rằng, “Khi ngươi nhìn thấy sự
gớm ghiếc làm ra sự hoang vu, được nói đến, bởi tiên tri Đa-ni-
ên, đứng trong Nơi Thánh.” Đấy, đứng trong nơi đền thờ đã đứng
(Nơi Thánh), là nhà thờ Hồi giáo của Omar.
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146. Anh Branham, anh không cảm thấy rằng mọi người mà
tuyên bố là Cơ-đốc nhân nên dâng một phầnmười, một
phầnmười của họ vào kho của Chúa sao? Xin trưng dẫn
Kinh Thánh cho câu hỏi này.

111 Được rồi, nếu anh em muốn…Điều đó đúng, rằng Kinh
Thánh đã nói trong Ma-la-chi, chương 4, “Người ta sẽ ăn trộm
Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi nói rằng, ‘Ở đâu’ các ngươi
‘đã ăn trộm Ngài?’ Trong phầnmười và các của dâng. Hãy mang
tất cả phần mười và các của dâng của các ngươi vào nhà kho
của Ta, và chứng minh cho Ta,” Chúa phán, “xem Ta có mở các
cửa sổ trên Trời, và đổ phước xuống đến nỗi sẽ không có đủ chỗ
chứa chăng.”

112 Đó là thử thách đối với bất cứ cá nhânnào! Và nếunhư tôi chỉ
có thời giờ, và sẽ không đến với lời Kinh Thánh quen thuộc này
mà tôi ước mong được đến với nó trong khoảng mười phút kế
tiếp, tôi muốn đưa ra cho anh emmột lời chứng cá nhân về cách
nàomà tôi thậm chí đói, vàmẹ tôi và họ đói, và bố tôi đau, nhưng
tôi đã trích phần mười của tôi ra trước tiên và dâng nó cho Đức
Chúa Trời, và anh emnên biết điều gì đã xảy ra. Tôi chưa bao giờ
chứng kiến trong đờimình, rằng bất kỳ người namhay người nữ
nào, mà nếu anh em chỉ kiếm được một đô-la một tuần, sẽ mang
mười xu của số tiền đó và bỏ vào trong kho của anh em, haymột
hội thánh nơi mà anh em đến, nếu Đức Chúa Trời không chúc
phước cho điều đó thì hãy gọi tôi là kẻ đạo đức giả. Vâng, thưa
quý vị. Đó là một thách thức cho bất kỳ người nào. Và mỗi Cơ-
đốc nhân…Để đi đến với câu hỏi khác này. Mỗi một Cơ-đốc nhân
nên dâng phầnmười! Đúng vậy. Nên làmđiều đó.

Được rồi, bây giờ:

147. Nếumột người hay nhiều người nói những thứ tiếng lạ
trong cùng một giọng mỗi lúc, cùng sự việc, nhưng sự
giải thích của người thông giải lại khácmỗi lần, điều đó
có thể là Đức Thánh Linh không?

Bây giờ xin để tôi đọc lại câu đó.

Nếu một người hay nhiều người nói những thứ tiếng
lạ trong cùng một giọng (nói cách khác, chỉ nói cùng một
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sự việc nào đó-nào đó lặp đi lặp lại) mỗi lúc, và cùng sự
việcmỗi lúc, nhưng sựgiải thíchbởingười thônggiải lại
khácmỗi lần, điều này có thể là Đức Thánh Linh không?

113 Bây giờ, có một điều không tự nhiên, nhưng hãy để tôi đưa
ra chỉ một chút ánh sáng trên điều này nếu tôi có thể. Và tôi
chắc rằng anh em sẽ hiểu rằng đây chỉ là Anh Branham đang cố
gắng hết sức, nhưng xin để tôi chỉ đưa ra điều này như là kinh
nghiệm của riêng cá nhân tôi về việc quan hệ với những điều
thuộc linh. Và tôi đánh giá cao sự tin tưởng của anh em về việc
hỏi tôi những câu hỏi như thế này. Nếu anh em không có sự tin
tưởng nơi tôi, anh em sẽ không hỏi tôi như vậy. Tôi tin một Cơ-
đốc nhân sẽ không hỏi những câu hỏi để gây tranh cãi, tôi tin
rằng họ cố gắng tìm ra Sự thật là gì. Hiểu không? Và tôi sẽ trả
lời, và nếu…Và tôi sẽ trả lời nó, và nếu tôi đã tự làm cho rõ ràng
“đó là theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi,” và rồi nếu linh đó trong
anh em trở nên giận dữ, thì điều đó cho thấy không phải Đức
Thánh Linh ở trong đó. Hiểu chứ? Vậy thì Đức Thánh Linh sẽ
không giận dữ, nó sẽ được chỉnh sửa cho đúng mỗi lần với Lời,
và chịu sự chỉnh sửa cho đúng.
114 Bây giờ cho tôi nói điều này, mà tôi…Trong trường hợp này,
hãy nhớ, Đức Chúa Trời là quan án của tôi. Tôi, đây là William
Branham, tôi không thể nói. Nhưng trong những kinh nghiệm
mà tôi đã chứng kiến trong lúc ở dưới sự xức dầu của các buổi
nhóm như vậy, tôi tin rằng người mà nói cùng một điều mỗi lúc,
cùng giọng nói đó, thì thật sự đang nói tiếng lạ. Tôi tin, tôi tin, họ
đang nói tiếng lạ bởi Thánh Linh, nếu họ là những Cơ-đốc nhân.
Họ đang nói tiếng lạ, không nghi ngờ gì. Nhưng tôi tin rằng anh
em có những thành kiến sai về sự thông giải.
115 Bây giờ, nhiều lần, người ta…Tôi—tôi không…Tôi biết đó chỉ
là những người trong hội thánh ở đây, tôi đoán, tối nay, dù sao đi
nữa, gần như vậy. Phải không, Anh Neville, gần như điều gì đến?
Vì vậy nếu có những người lạ ở đây và anh em khác với điều này,
thì tôi đang cố gắng nói với hội thánh của riêng tôi, đấy.
116 Bây giờ, như cha của anh em trong Phúc âm, như là—như
là mục sư của anh em, tôi muốn sau này, khi các linh và các ân
tứ của anh em đến với sự hoàn hảo…Nếu anh em đi đến để xem
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chúng bay mất và trở nên…thì anh em tốt hơn nên xem—xem
người đó, cứ để nó đi bởi vì đó không phải là Thánh Linh củaĐức
Chúa Trời ở trên họ. Nhưng khi họ êm dịu và nhu mì và khiêm
tốn và sẵn sàng, và mọi thứ, thì đó là Thánh Linh của Đức Chúa
Trời. Và nếu—nếu ai đó ra khỏi trật tự và mục sư phải gọi nó
xuống, và linh đó bay lên, thì đó không phải là Thánh Linh của
Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn đứng, đến
với Lời. Hiểu không? Nó nhận biết Lờimỗi lúc.
117 Bây giờ, nhưng bây giờ tôi không đang cố gắng để—để—để
tâng bốc hoặc làm lắng dịu, tôi chỉ cố gắng làm một sự thật. Vậy
thì, người nào đó nói tiếng lạ, và người khác đứng lên thông giải
tiếng lạ. Bây giờ lắng nghe kỹ. (Và tôi nghĩ điều này đang được
ghi âm. Phải không?) Trong sự thông giải tiếng lạ…Bây giờ, tôi sẽ
phải đánh gục giáo lý nào đó với điều này. Trong sự thông giải
tiếng lạ, nhiều người thông giải các thứ tiếng bởi sự biểu lộ lạ
thường của họ cảm thấy nói được một điều như vậy. Đó không
phải là sự thông giải.
118 Sự thông giải là khi họ đang nói tiếng lạ, anh em lại nghe họ
nói bằng tiếng Anh, và chỉ lặp lại những gì họ đang nói. Nhưng
mà…nếu người này nói trong hội thánh của anh em…Tôi không
nghĩ chúng ta có điều đó trong hội thánh này. Mà nếu có, tôi
không bao giờ nghe điều đó.
119 Nhưng người nào đó đang khởi sự cứ nói nhưmột số lời nào
đó, lặp đi lặp lại, hoặc cùng một giọng trầm xuống, trầm xuống,
trầm xuồng, trầm xuống…
120 Tôi nói với anh em, tôi không nghĩ là tối nay Junie Jackson có
mặt ở đây. Phải không? Tôi không nghĩ là anh ta có ở đây. Nhưng
tôi luôn lấy làm lạ về Junior Jackson và sự nói tiếng lạ của anh
ấy, và Anh Higginbotham, và nhiều người trong số các anh em
ở đây, làm thế nào mà anh em thấy sự thay đổi giọng trong sự
thông giải đó. Thấy không? Bây giờ—bây giờ điều đó được thôi.
Bây giờ, tôi không…Tôi không đang ba hoa lên với hội thánh của
tôi. Không, thưa quý vị. Nếu hội thánh của tôi cần sự chỉnh sửa,
tôi—tôi sẽ đứng ở đây và cố gắng hết mình vì Cứu Chúa của tôi,
đúng thế, dù cho có bị tổn thương hay không. Tôi là—tôi là người
cha của anh em trong Phúc âm, đấy, và tôimuốn…Anh emkhông



ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ HIỂU LẦM 29

muốn có linh sai lạc, anh em muốn có linh thật. Anh—anh em
không…
121 Tại sao cần—cần sự thay thế trong khi có cảmột bầu trời ngũ
tuần đầy sự thật? Tại sao lại ăn trong một thùng rác trong khi có
một cái bàn tốt, sạch sẽ, lớn ở đây với gà nướng và bánh bao
cùng mọi thứ? Thấy không? Tại sao chúng ta lại làm thế? Thấy
không? Chúng ta hãy hiểu được sự thật, đó là những gì chúng ta
muốn, một sự thật, chân chính.
122 Bây giờ, tôi tin, trong câu tuyên bố này mà đã được đưa ra ở
đây, cùng một thứ, tôi tin trong câu đó cả hai đều đúng, nhưng
tôi không tin rằng người thông giải là đang dịch ngôn ngữ của
con người. Tôi không nghĩ như thế. Tôi tin rằng Thánh Linh hiện
diện và người thông giải đang nói tiên tri. Tôi tin anh ấy là một
người nói tiên tri thay vì một người thông giải nếu anh ta không
nghe tiếng trong ngôn ngữ của chính mình- …“Làm sao chúng
ta nghe mọi người bằng chính ngôn ngữ riêng của chúng ta nơi
chúng ta được sinh ra?” Đấy, anh em phải nghe giống nhau, anh
emphải nghe điều đó bằng tiếng Anh. Nếu…
123 Đây, đây là một người thông giải. Bây giờ, tôi đứng lên, và
tôi—tôi chỉ biết hai hay ba từ trong một—trong một—trong một
ngôn ngữ khác, mà tôi biết về. Bây giờ tôi chỉ nói điều này theo
nghĩa đen, không theo nghĩa thuộc linh lúc này. Vậy thì tôi sẽ
nói, “Baie, baie bly. I…Ekke wil Afrikaans sprekken.” Vậy thì, tôi
nghi ngờ ở đây có ai đó biết những gì tôi nói không. Vâng, thưa
anh em, tôi đã nói những gì vậy? [Một anh em trong hội chúng
nói, “Anh đã nói anh có thể nói tiếng Afrikaans”—Bt.] Afrikaans,
“Baie, baie bly,” “Tôi rất, rất hạnh phúc.” “Tôi ở đây để nói tiếng
Afrikaans,” đấy, “Afrikaans sprekken.” Hiểu không? “Tôi ở đây
để nói tiếng Afrikaans.”
124 Vậy thì, anh ta đã làm gì? Anh ta…Tôi đã nói tiếng Afrikaans
nhưng anh ta nghe tôi nói tiếng Anh. Đúng không? Vì anh em
biết tiếng Afrikaans. Bây giờ, nếu anh emđang nói…nếu tôi đang
đứng đây hay đang nói…đang giảng, và Anh Neville đang thông
dịch sang một thứ tiếng khác của dân sự, anh ấy đang nói bằng
ngôn ngữ của họ những gì anh nghe tôi nói; anh ấy biết tôi đang
nói về điều gì bởi vì anh ấy biết ngôn ngữ của tôi.
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125 Và nếu anh em đang nói một thứ tiếng lạ, và đang thông giải,
anh em nghe bằng thứ tiếng mẹ đẻ của anh em, bởi vì đó là cách
duy nhất để anh em có thể thông giải những gì họ đang nói, bởi
vì Đức Thánh Linh đã thông giải nó với anh em và anh em chỉ
nói theo Đức Thánh Linh.
126 Nhưng rồi nếu Thánh Linh hiện diện để ban phước cho
người đáng thương này, và họ đang đứng lên…Giống như một
người anh cao niên quý báu, đã qua đời, tôi thật sự tin, anh ấy
ở trong miền Vinh hiển tối nay. Linh hồn lớn tuổi thân thương
nhất mà tôi…Anh Cao niên Ryan, tất cả chúng ta đều biết anh
ấy. Anh ấy thường đứng đó trên đường phố…(Và lạy Chúa, tha
thứ cho tôi, không phải là phạm thượng…tôi biết đó là một…Sự
phạm thượng với Đức Thánh Linh thì không thể tha thứ.) Nhưng
Anh Ryan thường nói một lời lặp đi lặp lại suốt, điều gì đó về
“seekem và seekem và seekem,” hoặc điều gì giống như thế. Anh
ấy thường…Tại sao, ai đó nói, “Anh có nghĩ điều đó thuộc về Đức
Chúa Trời không?”
127 Tôi nói, “Chắc chắn, nó thuộc về Đức Chúa Trời! Chắc chắn,
tôi tin điều đó đến từ Chúa.” Nhưng anh ấy đang nói tiếng lạ,
nhưng tôi không thể nói những gì anh ấy đang nói bởi vì tôi
không biết. Nhưng, và sựhiện diện của ThánhLinhđã ở đó.
128 Vì vậy nếu sự hiện diện của Thánh Linh thì ở đó, và người
này chỉ đang lặp đi lặp lại, một từ, và người khác này nhảy lên
và cố gắng đưa ra sự thông giải, tuy nhiên anh ta không biết
người kia đang nói gì. Nếu người này không đưa ra sự thông giải
được, thì người đó đang nói tiên tri; linh của lời tiên tri thì ở trên
anh ấy và anh ấy đang nói tiên tri, không phải đưa ra một sự
thông giải.
129 Vì lẽ đó, Cơ-đốc nhân yêu dấu, với anh em người đã nói rằng,
“Điều đó có thể là Đức Thánh Linh không?” Nó có thể là Đức
Thánh Linh đang sử dụng hai chức vụ. Một, đang ban phước
cho một linh hồn đang nói tiếng lạ; và điều khác, đang nói tiên
tri, không phải là đang thông giải những gì người đó đang nói.
Tuy vậy người đó đã nói điều đó. Đức ThánhLinh đến trên anh ta
trong sự nói tiên tri cùngmột lúcmà người này đang nói tiếng lạ,
và anh ấy nghĩ đó là một sự thông giải, nó tạo ra sự khác biệt gì?
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Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ban một sứ điệp cho
hội thánh. Nhưng sự thông giải, thì phải được hiểu bằng tiếng
Anh và lặp lại một cách chính xác những gì người đó đã nói, đó
là ân tứ về sự thông giải.

148. Nếu có—nếu có sẵn ba sứ điệp đi ra bằng tiếng lạ trong
một buổi nhóm, thì trong hàng người xin cầu nguyện có
thể có nhiều sứ điệp phát ra hơn mà vẫn là trong trật
tự thiêng liêng của buổi nhóm không?

130 Ồ, chắc chắn vậy. Đúng thế. Chắc chắn. Tôi biết chỗ anh em
đang đi đến. Đó là điều Phao-lô, đã nói, “Nếu họ thì…Anh em nói
tiên tri và nói tiếng lạ,” điều gì đó giống như thế, Phao-lô đang
nói về…

131 Một lát sau, khi tất cả anh em…Anh Neville, khi tất cả anh
em muốn bây giờ, những người này đã có những ân tứ thuộc
linh này…Vậy thì, nếu anh em tin vào sự hiểu biết Kinh Thánh
của tôi, thì tôi sẽ đến với một buổi nhóm chỉ với một mình anh
em là những người có những ân tứ này, chỉ với hết thảy anh em,
để chúng ta có thể ngồi với nhau…Và nếu anh em cảm thấy…Và
anh em xem thấy, Anh Neville, và thấy trong hội thánh, mà đó
là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đang vận hành giữa họ, đó
là những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta muốn đặt điều đó
trong trật tự để nó có thể đi đến sự phước hạnh cho hội thánh và
làm điều gì đó. Tôi đã có điều đó, tôi biết, và biết những lời Kinh
Thánh, những gì để làm. Vàđó là những gì chúng tamuốn làm.

132 Bây giờ, người này ở đây, tôi biết trong việc nói tiếng lạ, nó
được cho là, thông thường để làm điều đó, hai, hay không nhiều
hơn ba người. Điều đó đúng, nhưng nếu anh em chú ý ở đây,
nếu nó là…

133 Giống như người nào đó đưa lên—lên ở đó…Giống như Anh
Sothmann đứng lên và đưa ra sứ điệp tiên tri hoặc nói tiếng lạ.
Sự thông giải tiếng lạ là lời tiên tri, đấy, linh của việc nói tiên
tri. Vậy thì, nếu anh em chỉ nói tiếng lạ, ở đó không có người
thông giải, người đó được Thánh Linh ban phước, nhưng người
đó không làm tổn thương hội thánh.
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134 Bây giờ, những gì Phao-lô đang cố gắng đạt được là đây, “Anh
em sử dụng toàn bộ buổi nhóm chỉ trong việc nói tiếng lạ, đấy, và
người không hiểu biết nói, ‘Điều—điều này nghĩa là gì, dù sao đi
nữa?’” Xem đấy, họ không hiểu được nó trừ khi có một sự thông
giải. Và hãy để cho ở đó…có một, hai, hay như ba sứ điệp trong
một buổi nhóm.
135 Bây giờ, người này ở đây nói, “Thế thì trong hàng người xin
cầu nguyện?” Điều đó phải là có thể là một ai đó trong hàng
người xin cầu nguyện…Có lẽ, Anh Neville, hoặc trong một hội
thánh khác nào đó hoặc bất kể từ nơi nào, mà trong hàng người
xin cầu nguyện người này…hoặc ở trong những buổi nhóm chữa
lành Thiêng liêng, có thể là trong buổi nhóm của Anh Roberts,
buổi nhóm của Anh Allen, hoặc một ai đó, trong buổi nhóm của
tôi hay người nào khác, tôi không biết. Nhưng, bất kể là gì đi nữa,
điều mà Phao-lô đang nói về là một sứ điệp gởi đến hội chúng
ngoài đó, “Chỉ nên ba người là cùng,” bởi vì sứ điệp của Đức
Chúa Trời đang phán là một sứ điệp đang cố gắng gởi đến cho
hội chúng. Nhưng khi người trong hàng người xin cầu nguyện,
người đó đang nói tiên tri với một cá nhân, không phải với cả
hội chúng. Nếu là vậy, thì tôi đã phá vỡ trật tự luôn trong những
hàng người xin cầu nguyện của tôi, đấy, khi ba mươi hay bốn
mươi người trong một đêm? Xem đấy, nếu anh em đang nói tiên
tri với cá nhân.
136 Nhưng người này nói tiên tri là nói với toàn thể, hãy để có
hai hoặc ba sứ điệp và rồi ngừng lại. Mặc dù Đức Thánh Linh có
thể vẫn muốn nói, nhưng hãy đợi cho một chút, cho Lời một cơ
hội để được nói ra. Anh em hiểu chứ? Và rồi, thật sự, việc nói đó
nên là trước hoặc sau Lời, không nên ngắt Lời khi Nó đang nói
ra. Nhưng, tuy nhiên, chúng ta có được điều đó trong trật tự sau
khi các linh và ân tứ của chúng ta bắt đầuđi vào sựhoàn thiện.
137 Chúng ta đang nói bây giờ về—về sự nghiêm trọng của Hội
thánh ngũ tuần, tôi muốn nói là Hội thánh ngũ tuần thật. Và
chúng ta vui mừng rằng Đức Chúa Trời vẫn sống và tể trị và
đang phán với chúng ta.
138 Bây giờ, nhưng nếu như, chẳng hạn, nếu chị em ở đây đưa
ra cho chúng ta một sứ điệp bằng tiếng lạ hoặc một lời tiên tri,
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và người phụ nữ bên cạnh chị ấy cũng cho chúng ta một sứ điệp
bằng tiếng lạ hoặc lời tiên tri, và rồi người phụ nữ bên cạnh bà
ấy hoặc một ai đó phía sau đó, người nào đó sẽ đưa ra một sứ
điệp hoặc một lời tiên tri, hay tiếng lạ. Không nghi ngờ gì hầu
như tất cả chỉ đang nói về cùng một điều giống nhau, nếu Đức
Chúa Trời khẩn cấp, cố đưa đến một điều gì đó, kêu gọi một cá
nhân nào đó trong hội thánh để làm điều gì đó, bây giờ, hay điều
gì đómà Ngài muốn được thực hiện.
139 Vậy thì, chẳng hạn, hàng người xin cầu nguyện được gọi, và
Anh Neville hoặc chính tôi hay bất cứ mục sư truyền đạo nào
khác đi xuống với cá nhân này, không phải với cả thân thể, mà
đến với cá nhân này. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên
anh ấy nói điều gì đó riêng biệt, rồi bảo anh ấy, bởi vì anh ấy
không đang nói với hội chúng. Anh ấy đang nói với cá nhân này,
không phải với hội chúng, vì vậy điều đó là đúng.

149. Được rồi, Thưa Anh Branham, lần này đến lần khác
Chúa chỉ cho tôi thấy những điều trong những giấc mơ.
Ngài đã chỉ cho tôi thấy những điều về con trai của tôi ở
trong hải quân, mà con trai tôi đã nói với tôi là “những
điều bí mật”. Ngài chỉ cho tôi thấy cái chết của nhiều
người và về những bí mật trong lòng nhiều người. Phải
chăng đây là ân tứ từ Đức Chúa Trời? Khi Ngài chỉ cho
tôi thấy trong giấc mơ những tấm lòng và tâm trí của
nhiều người, mọi thứ luôn luôn bật ra như giấc mơ chỉ
cho tôi thấy.

140 Ồ, vâng, thưa anh em hay chị em của tôi, có thể là bất cứ ai.
Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Theo tôi, đó là, sự ban cho
của Đức Chúa Trời. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Anh em
không biết Kinh Thánh nói về những giấc mơ chăng? Giô-sép,
cách ông đã mơ thấy những giấc mơ thế nào và đã giải mộng ra
sao, và cách giải những giấc mơ người khác nữa. Những điều đó
là thuộc về Đức Chúa Trời. Bây giờ, nếu nó thuộc về Đức Chúa
Trời, nó sẽ luôn luôn là đáng tin cậy, nó sẽ luôn luôn xảy ra thật
chính xác như cách Ngài đã phán.
141 Và bây giờ đừng…Nếu anh em bắt đầu phô trương với điều
đó, nó sẽ thật sự rời bỏ anh em. Đấy, chỉ cung kính và êm dịu.
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Và khi Ngài chỉ cho anh em điều gì, và nó là điều gì đó mà anh
em sẽ nói với ai đó, rằng họ đã làm điều gì đó sai trật, thế thì
đừng cứ đứng ngay lên và khiển trách người đó, chính anh em
hãy đến với họ và nói, “Chị ơi, anh ơi, anh chị biết không, Chúa
đã nói với tôi vào đêm nọ rằng—rằng anh chị đã làm điều gì đó
sai, một điều nào đó.”

142 Nếu người đó nói, “Anh sai rồi! Đó là lời nói dối! Tôi đã không
làm thế!”

143 Vậy thì, điều cần làm lúc đó là quay về và nói, “Lạy Cha Thiên
thượng, điều đó sai không?”

144 Bây giờ, nếu người đó…Thế thì nếu người đó nói với anh em
sự thật, thì anh em có thần linh sai trật. Nhưng nếu người đó nói
dối, và anh ta đã làmđiều đó, Đức Chúa Trời sẽ xửngười đó. Hiểu
chứ? Vâng, thưa quý vị. Bởi vì, đấy, những gì anh ta đã làm ở đó,
anh ta đã phạm thượng chống nghịch Đức Thánh Linh, chối bỏ
những gì Đức Thánh Linh cáo trách anh ta. Thấy ở đây không?
Vậy thì đó là điều sai trật.

150. Anh Branham, làm cách nàomàmột—một hội thánh có
thể nhảymúa, la hét, nói tiếng lạ, và để Thánh Linh…(để
tôi xem, nào chờ một chút)…và đánhmất Thánh Linh, và
rất hiếm khi đọc Kinh Thánh. Tôi không hiểu điều đó.

145 Tôi cũng không; đấy, “la hét, nhảy múa, nói tiếng lạ, và thậm
chí không đọc Kinh Thánh.” Tôi—tôi—tôi nói điều này, nên nhớ,
William Branham, mà có thể là một triệu dặm sai. Tôi tin rằng
hầu hết mọi người…Tôi đã được hỏi câu hỏi đó ngày nay bởi một
người anh em, điều gì đó về trật tự đó. Mà, khi họ đi cầu nguyện
cho người đau, một anh em có thể sẽ cầu nguyện chomột người,
rồi làm cho tất cả hát hoặcmúa trong ThánhLinh, nghĩ rằng đem
lại quyền năng đến giữa dân sự. Không, tôi—tôi đối với chính tôi,
tôi tin điều đó là sai.

146 Tôi tin rằng một người đến trong buổi nhóm chữa lành sẽ
giống như đến vì sự cứu rỗi, đến một cách cung kính, tin tưởng.
Mọi người ở trong đó, không la hét và không nhảy múa, nhưng
thấy anh hay chị em của họ đi lên đó để cầu xin Đức Chúa Trời
thương xót, cúi đầu và bắt đầu cầu nguyện, “Đức Chúa Trời ôi,
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xin giúp đỡ anh em của con bây giờ khi mục sư cầu nguyện cho
anh ấy, xin xức dầu cho anh ấy. Xin để Đức Thánh Linh đến trên
anh và cho anh có đức tin để tin vì sự chữa lành của mình. Anh
ấy là một người anh yêu quý. Chị ấy là một người chị yêu quý.”
Cứ cầunguyện cho anhấy thay vì cứ cahát, la hét vànhảymúa.

147 Nhưng chúng ta thấy quá nhiều về việc đó trong những buổi
nhóm Ngũ Tuần của chúng ta, nó là sự thường xuyên…Tôi nghĩ
đó là một sự thờ phượng, tôi thật sự nghĩ họ đang thờ phượng
Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị. Tôi tin điều đó với cả tấm lòng.
Và tôi tin vào sựnói tiếng lạ, la hét vànhảymúa. Và tôi tin nó từng
chút, vâng. Tôi tin bất kỳ điều gì mà họ làm trong Kinh Thánh
ngày nay thì tốt giống như nó đã xảy ra lúc ấy, chắc chắn, nhưng
tôi tin nó có thì giờ của nó và trật tự của nó.

148 Bây giờ, nếu một ơn phước lớn đang diễn ra, và dân sự đang
la hét, và sự vinh quang của Chúa giáng xuống, và nhiều người
muốn gào thét và la hét và làm bất cứ việc gì mà Thánh Linh nói
với họ. Cứ như thế, đúng thế. Nhưng khi một người đang đến để
được chữa lành, nơi mà vấn đề giữa sự sống và sự chết cứ quyện
vào nhau, tôi nghĩ chúng ta nên cung kính và thưa với Cha và
nói chuyện với Ngài cho người anh em này. Thay vì thờ phượng
Ngài, chúng ta hãy cầu xin Ngài, “Cha ơi, con là—con là người
thờ phượng của Ngài. Con yêu Ngài, Ngài biết con yêu, con bày
tỏ tình yêu của con với Ngài. Bây giờ con đang bày tỏ đức tin của
con với Ngài, xin giúp người anh em của con được khỏe mạnh.
Cha sẽ làm chứ, Cha ôi?” Tôi tin anh em sẽ nhận được một kết
quả tốt hơn bởi làm điều đó. Tôi thật sự nghĩ như vậy. Trong sự
tôn kính, Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

149 Chà, những điều này có thể dài một trăm dặm nhưng tôi hy
vọng tôi đã trả lời họ, mang vào chỉ một chút Ánh sáng. Dù sao,
tôi hầu như biết những gì trong trí anh em bây giờ. Và tôi sẽ nói
với anh em điều gì, một lát sau tôi muốn hỏi mục sư ở đây nếu
ông sẽ đến và giúp tôi để…có thể đi xuống và tập hợp tất cả mọi
người lại với nhau mà đã nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa
Trời đến trên họ trong hình thức những ân tứ, chúng ta hãy nói
về điều đó sau. Có lẽ tôi có thể giúp anh em leo lên bậc thang chỉ
cao hơn một chút và đến gần Chúa hơn một chút với nó, và giữ
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nó trật tự hơn trong hội thánh. Tôi đang theo dõi, nó dường như
tuyệt vời đối với tôi. Và tôi chỉ thích xem nó tiến lên tiến lên và
đi lên, và cứ tiếp tục.

150 Và khi chúng ta đến gần, đừng để Sa-tan bò vào, bây giờ. Ồ,
nó tinh ranh. Ừm. Đừng đánh lừa nó, đừng cố gắng làm, bởi vì
anh em không thể. Anh em cứ tin cậy vào Đức Chúa Trời và cứ
bước đi khiêm nhường, và Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó, và anh
em sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng anh em càng ngày
càng nhiều hơnnhư thế. Xin Chúa banphước cho anh em.

151 Chúng ta còn hai mươi phút để nói phải không? [Hội chúng
nói, “A-men!”—Bt.] Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. Tôi đoán
chừng đó đủ để tôi bắt đầu, Ben. Được rồi.

152 Chúng ta hãy lật sang Thi thiên một chút nào. Chúa dường
như cho tôi một ý tưởng nho nhỏ ở đây tôi muốn bày tỏ với anh
em hết thảy tối nay chỉ trong cách thức của một bài giảng, nếu
anh emmuốn, chỉ—chỉ một vài phút. Tôi biết trời nóng, và cũng
nóng, ở trên đây. Nhưng, hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ không gặp
nhau nữa, có lẽ, cho đến tối thứ Tư. Vậy chúng ta hãy cứ chờ đợi
và—và trước khi chúng ta hát bài hát cổ hay Phước ThayMối Dây
Kết Thân, chúng ta hãy—chúng ta hãy nói về—về Lời được chép.
Những câu hỏi nầy hầu như làm cho chúng ta…để lại cho chúng
ta sự kích động. Chúng ta hãy—chúng ta hãy vứt bỏ nó bây giờ,
và—và nói trong Lời.

Bây giờ chúng ta có thể cúi đầu lần nữamột lát.

153 Lạy Cha trên Trời, những câu hỏi này, con đã cố tìm kiếm
những gì ở trên tấm lòng của họ, xem họ sẽ cầu xin về điều này,
về điều kia không. Con hiểu, Chúa ôi, họ đang ao ước những ân tứ
thuộc linh. Và những ai có những ân tứ thuộc linh tự hỏi làm sao
để kiểm soát nó. Với một số người, nó đang mang Ánh Sáng lớn
đến trên hội thánh; với những người khác họ đang tự hỏi. Giờ
này, Chúa ôi, xin giúp đỡ chúng con. Xin giúp chúng con, Chúa
ôi. Chúng con là con cái của Ngài. Chúng con không đang làm
những điều này để tôn vinh chính chúng con, chúng con đang
làm điều này để tôn vinh Đức Chúa Trời bởi ân tứ mà Đức Chúa
Trời đã ban cho chúng con.
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154 Chúng con cầu xin, Cha ôi, để Ngài sẽ ban phước cho những
ân tứ này và bày tỏ chúng trong hội thánh. Và có thể nó xảy ra với
những người hành hương và những người lạ, ghé tạt qua, nán
lại và ngồi xuống vài phút, và có thể Thánh Linh của Đức Chúa
Trời rất quyền năng ở trong đây cho đến nỗi nó sẽ bày tỏ bí mật
của mọi tấm lòng bước vào cửa. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Nguyện
xin nó ở với sự êm dịu và sự khiêm nhường như vậy, không bao
giờ tàn nhẫn và tráchmóc và phá đổ. Chúng con biết Thánh Linh
của Đức Chúa Trời thì không như thế.
155 Vì vậy chúng con nguyện xin Ngài sẽ ban phước cho chúng
con trong mọi việc. Xin ban phước cho hội thánh chúng con, xin
ban phước cho dân sự chúng con. Ban phước cho những người ở
những hội thánh khác. Và, Cha ôi, chúng con biết rằng chỉ cómột
Hội thánhduynhất và tất cả chúng conđược sinh ra trongĐó.
156 Bây giờ con cầu nguyện, Cha ôi, để Ngài sẽ ban phước cho
chúng con thêm nữa khi con đọc phân đoạn ngắn này mà Ngài
đã dường như ban cho con, khi ngồi ở đó bên bàn giấy chiều
nay. Và xin giúp đỡ con, Chúa ôi, để không giữ mọi người quá
lâu, nhưng chỉ nói vài sự diễn đạt ở đây. Con cầu xin để Ngài sẽ ở
trong nó. Và ban cho trong chúng conmột ý tưởng nhỏ, để chúng
con có thể về nhà với nó và cảm tạ ơn Chúa vì sự nhân từ Ngài.
Chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
157 Bây giờ, đừng quên, sáng Chúa nhật sắp đến, ý Chúa.
158 Bây giờ lật sang Thi thiên 106, và câu thứ 7. Tôi sẽ đọc xuống,
một phần…một phần của Thi thiên này. Nhưng, đó là Đa-vít. Tại
sao nó lại đến với tôi, là bởi vì sứ điệp sáng nay. Và, tôi sẽ để đồng
hồ của tôi ở đây và cố gắng kết thúc lúc chín giờ ba mươi, nếu có
thể được. Bây giờ tiếp tục với Thi thiên 106 câu 7.

Tại Ai Cập tổ phụ chúng tôi không hiểu về các phép lạ
Ngài; họ cũng chẳng nhớ lại sự nhơn từ dư dật của Ngài;
nhưng lại phản nghịch bên biển, ngay cả…tại biển Đỏ.

159 Tôi sẽ đọc câu tiếp theo.

Dầu vậy Ngài đã cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho Ngài
có thể bày ra quyền năng của Ngài.

Xin Chúa gia ơn của Ngài.
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160 Tôi sẽ nói với anh em, nếu ý Chúa, về đề tài của sự hiểu lầm;
Đức Chúa Trời, bị hiểu lầm. Tôi sẽ lấy đề tài như thế: Đức Chúa
Trời Bị Hiểu Lầm.
161 Anh em biết, sự hiểu lầm làm cho chúng ta gặp nhiều phiền
phức.Nhiều lầnngười ta nói nhữngđiềumàhọ lặp lại theongười
nào khác, chỗmà, họ hiểu lầm chúng. Điều đó gây chomột người
bị phiền phức. Tôi tin rằng nó sẽ tốt cho chúng ta nếu chúng ta
cứ, ồ, chờ đợi cho đến khi chúng ta đã hiểu những gì chúng ta
đang nói. Anh em không nghĩ như vậy à? Tôi biết điều đó sẽ là,
cho tôi, rất tốt đối với tôi để nhận ra trước tiên và rồi nói nó. Thấy
không? Nhưng chúng ta luôn, dường như là, đã hiểu lầm. Và ở
đây Đa-vít đang nói về dân Y-sơ-ra-ên, hiểu lầm những phép lạ
của Ngài khi họ ở Ai Cập.
162 Vậy thì, hiểu lầm thì thật sự không đáng để nói, “À, tôi đã
không nghe những gì anh ta nói,” nhưng nhìn xem những gì
được làm và hiểu lầm nó để làm gì. Đó là một…Đó là, anh em
đang bỏmất cơ hội, hoàn toàn hết thảy lúc đó.
163 Vậy thì, Đức Chúa Trời không làm những phép lạ chỉ để nói,
“Xemnày, Ta là Đức Chúa Trời.” Chúa làmphép lạ vì sự hiểu biết.
Hiểu không? Đức Chúa Trời làm nó vì một mục đích. Và anh em
có để ý việc đọc Thi thiên câu 7 này ở đây không? Tôi nghĩ câu
này thật tuyệt, tôi muốn đọc nó lại lần nữa.

Tại Ai Cập tổ phụ chúng tôi không hiểu về các phép lạ
của Ngài; (đấy, họ không hiểu điều đó)…họ cũng chẳng
nhớ lại sự nhơn từ dư dật của Ngài; nhưng lại phản
nghịch Ngài bên biển, tức là…biển Đỏ.

Dầu vậy Ngài đã cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho Ngài
có thể bày ra quyền năng của Ngài.

164 Thấy đó, họ đã không hiểu tại sao mà Đức Chúa Trời, đã làm
những phép lạ này, ở dưới Ai Cập. Ngài đã cố gắng tỏ cho họ thấy
sự thương xót của Ngài. Ngài đã cố gắng để họ hiểu rằng Ngài là
Đức Chúa Trời ở giữa họ. Tôi thích điều đó.
165 Trong bài giảng ngắn ngủi của tôi mà tôi đã giảng ở đây cách
đây đã lâu, ở trên Chicago, và rồi tôi tin tôi đã giảng nó ở đây,
những chàng trai đã thâu băng lại,NhưChimƯngKhuấyĐộng Tổ
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Mình, vỗ cánh ấp conmình. Cáchmà chimưngmẹ lấynhữngđứa
con bé bỏng của mình…Trước khi nó đưa con bay đi, chúng đã
mất nhiều lông. Và chúng không bao giờ nhìn thấymẹmình thật
sự trong vẻ đẹp nhất vì tất cả chúng nằm bẹp trong tổ. Nhưng nó
đã kéo cái tổ lên và nó giang đôi cánh to lớn của nó. Nó đang làm
gì?Nó gào thét, nómuốn chúng biết giọng củanó. Nó sải đôi cánh
lớn của nó ra.

166 Chim ưng mẹ đôi khi lớn nhất. Người ta nói rằng những con
chim ưng đôi khi, những con chim cái lớn chúng, có những cánh
dài mười bốn fút từ đầu này đến đầu kia, nó bắt một con bê và
gắp bay đi. Mười bốn fút, sải cánh đầu này tới đầu kia; đôi cánh,
xanhưngangquabục giảngnàyởngayđây, từ cột này tới cột kia.

167 Nó đứng dậy ở đó trước những con chim nhỏ này, bởi vì sao?
Nó sẽ đem con mình bay đi. Nó chưa bao giờ ra khỏi tổ. Và chim
mẹ sẽ dẫn nó bay lên trời và rồi rung lắc nó, và rồi để nó lên ở đó
tự vỗ cánh, để học cách bay. Vì vậy chim mẹ muốn bày tỏ thẩm
quyền nó có. Nó trải đôi cánh lớn củamình ra với bộ lông oai vệ,
và nó hét lên, và rồi nó quạt chúng. Ồ, chao ôi! Những cái lông
bay ra khỏi tổ, và mọi thứ khác, nó đang thổi gió vào trong đó
giống như ra từ một chiếc phản lực cơ. Hất nó lên phía sau, và
đặt nó nằm trên lưng, và nó ngước lên và nghĩ, “Mẹ ơi, mẹ tài
làm sao! Mẹ tài thật!”

168 “Có thấy sức mạnh ở đôi cánh của mẹ không? Mẹ có thể
cắp con lên và mang con đến bất kỳ nơi đâu mẹ muốn. Mẹ
rất mạnh!”

169 Và đó là những gì Đức Chúa Trời muốn làm cho dân Y-sơ-
ra-ên. Anh em biết, Ngài phán, “Như chim ưng khuấy động tổ
mình,” đó là điều giống như vậy. Ngài tìm thấy dân Y-sơ-ra-ên
đang ở trong vùng đất hoang vu dưới đó, và Ngài đã mang họ ra
khỏi xứ Ai Cập và đem nó vào miền đất hứa, trên đôi cánh chim
ưng. Thấy không? Và những phép lạ nàyĐức Chúa Trời đang làm
là gì? Ngài đang cố gắng cho dân sự của Ngài biết rằng Ngài là
Giê-hô-va quyền năng.

170 Và đó là những gì Ngài đang cố gắng làm hôm nay! Ngài
không chỉ chữa bệnh cho dân sự bởi vì Ngài có thể chữa lành.
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Ngài đang cố gắng để anh em biết Ngài là Sự sống lại, rằng Ngài
có thể làm cho anh em khỏe mạnh, Ngài có thể khiến thân thể
anh chị em sống lại. Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn,
Ngài là Giê-hô-va! Tôi thích điều đó.

171 Nhưng người ta đã hiểu lầm Ngài. Đức Chúa Trời rất dễ bị
hiểu lầm bởi những người không tin, bởi những ngườimà không
muốn hiểu. (Nhiều người cố gắng hiểu.) Nhiều người lại không
muốn hiểu, họ chỉ tự đóng chặt mình lại, và nói, “Không có
chuyện như thế,” và “Tôi không tin như vậy.” Rồi họ có thể không
bao giờ hiểu được.

172 Nhưng một người mà muốn hiểu, mà sẵn lòng ngồi xuống
(“Và hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau,” Chúa phán)
bây giờ, người đó thì—thì ở trên giềng mối học biết điều gì đó
từ Chúa. Nhưng những người mà luôn được tương giao với Đức
Chúa Trời và quyền năng củaĐức Chúa Trời…Anh em có thể hầu
như không được tương giao với Đức Chúa Trời mà không tương
giao với quyền năng của Ngài, bởi vì khi anh em tương giao với
Ngài thì anh em quen thuộc với Ngài, hoặc là người thân với
Ngài, và rồi anh emcó quyềnnăng củaNgài trong anh em.

173 Đó là lý do mà ngày nay người ta không thể tin vào những
phép lạ, bởi vì họ không có bất cứ điều gì trong họ để tin. Họ phải
có điều gì đó ở trong đó để tin. Và khi Thánh Linh của Đức Chúa
Trời ở trong một người, người đó sẽ nói “a-men” với mọi Lời của
Đức Chúa Trời vàmọi phép lạ của Đức Chúa Trời. Nhưng nhưmẹ
tôi thường nói, “Con không thể lấy máu từ cây củ cải được, bởi
vì trong nó không có máu.” Vậy đồng một thể ấy, anh em không
thể có được niềm tin từ người không tin, bởi vì không có gì ở
đó để tin.

174 Một người nói, “Tôi không tin vào sự chữa lành Thiêng liêng,
dù anh có nói gì đi chăng nữa.” Chắc chắn vậy, điều đó không
dành cho anh ta, nó chỉ dành cho những người nào có thể tin.
Nếu anh em sẽ lấy máu, lấy nó ra từ cái gì mà có máu trong đó.
Nếu anh em định lấy đức tin, hãy lấy nó từ cái gì đó có đức tin
trong đó.
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175 Và đó là cách, Đức Chúa Trời dùng điều gì đó có niềm tin
trong đó. Ngài không sai anh em ra ngoài đây trong một chiến
dịch chữa lành khi anh em không có đủ đức tin để tin nó. Làm
saoNgài sẽ sai anh emđi ra trongmột buổi nhómphục hưng làm
phép lạ khi anh em không có đủ đức tin để tin nó? Ngài muốn
điều gì đó mà có điều gì đó trong đó để Ngài có thể làm ra điều
gì đó. Vì vậy người ta đã hiểu lầm.
176 Nô-ê đã bị hiểu lầm rất nhiều trong thời của ông. Nô-ê, quen
biết Đức Chúa Trời, một đầy tớ của Đức Chúa Trời, một người
tin nơi Đức Chúa Trời. Và khi anh em trở thành một người tin
nơi Đức Chúa Trời anh em làm những điều rất trái ngược với
những gì mà người ta nghĩ là đúng cho đến nỗi họ nghĩ anh em
bị điên. Và Nô-ê, được Đức Chúa Trời cảnh báo, đã chuẩn bị một
con tàu để cứu cả nhà ông. Và người ta đã nghĩ ông bị điên. Ông
không điên, ông chỉ bị hiểu lầm bởi vì ông ấy đang đi theo sự chỉ
dẫn của Đức Chúa Trời. A-men! Tôi thích điều đó. Ông ta đã bị
hiểu lầm.
177 “Làm thế nào một người có thể, dầu…” Anh em nói, “Không
bao giờ có mưa đổ xuống từ trời. Mưa là gì?” Đã không bao giờ
có mưa, Đức Chúa Trời đã tưới nước trên đất. “Nô-ê, mưa đó
ở đâu?”

“Tôi không biết.”

“Chỉ cho tôi thấy mưa ở đâu!” “Tôi không thể chỉ nó cho
anh được.”
178 “À, làm sao ông biết trời sẽ mưa xuống từ trên đó trong khi
không hề có mưa xuống?”
179 Nô-ê có thể đã nói điều gì đó giống như thế này, “Đức Chúa
Trời đã bảo tôi trời sắp mưa. Và nếu Đức Chúa Trời đã nói ‘trời
sẽ mưa xuống,’ thì Ngài có thể lấy nó ở trên đó và rồi mang nó
xuống.” Vì vậy điều đó—điều đó không có gì bàn cãi nữa. Nếu
Đức Chúa Trời đã phán vậy, đó là tất cả những gì có với nó. Hiểu
không?Ôngbị hiểu lầmbởi vì ông đangđi theoĐứcChúaTrời.
180 Ê-li. Tôi có thể cứ tiếp tục những vấn đề này một thời gian
dài, nhưng tôi đã có nhiều vấn đề ở đây tôi muốn bắt đầu nhanh
chóng. Ê-li đã bị hiểu lầm bởi dân tộc của mình. Ê-li là người Y-
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sơ-ra-ên, ông là một người Do Thái, và ông bị hiểu lầm bởi vì
ông luôn lên án dân tộc mình, lên án nhà vua, lên án hoàng hậu,
lên án mọi thứ có xung quanh. Và lên án họ! Ông ta dường như
là một người có suy nghĩ lập dị. Ồ, chao ôi, mọi thứ, nó: “Hỡi
vua, CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt ngươi;
ngươi, hỡi Giê-sa-bên; các ngươi, như vậy như vậy.”

181 Ông đã bị hiểu lầm. Tại sao? Ông ta đang đi theo Đức Chúa
Trời. Không phải là họ hiểu lầm Ê-li, đó là công việc của Đức
Thánh Linh trong Ê-li mà họ hiểu lầm.

182 Làm thế nào mà một người có thể dấy lên chống lại cả dân
tộc của chínhmình? Phỉ báng dân tộc chínhmình, chỉnh sửa, và
đặt sự rủa sả của Đức Chúa Trời lên nó, chính quốc gia, chính
dân sự mà người đó sống với họ. Dòng giống của chính mình,
màu da của chính mình, tín điều của chính mình, bản tính của
riêng mình, và tuy nhiên tiên đoán sự phán xét của Đức Chúa
Trời và gọi nạn đói đến trên họ. Người đã bị hiểu lầm, bởi vì đó
không phải là Ê-li, đó là Đức Chúa Trời ở trong Ê-li mà họ đã hiểu
lầm. Không phải là Ê-li bị hiểu lầm,mà là chính là Đức Chúa Trời
dẫn dắt Ê-li, và họ đã hiểu lầm rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa
Trời Thánh khiết và Ngài không thể tha thứ tội lỗi.

183 Và cho dù nếu điều đó ở trên anh, chị, hay mẹ của anh em,
cho dù đó là ai, trongmắt Chúa đó là tội lỗi và sự phán xét sẽ đến
trên họ vì điều đó. Bị hiểu lầm.

184 Đa-ni-ên đã bị hiểu lầm khi tất cả những người còn lại của
dân Y-sơ-ra-ên cúi đầu xuống trước hình tượng, nhưng ông và
Sa-đơ-rắc và Mê-sác và A-bết-nê-gô từ chối không cúi lạy. Thế
đấy, họ nói, “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Cả đất nước đều
nói, “Chuyện gì xảy ra với gã điên rồ này? Ồ, tất cả những người
còn lại của dân Hê-bơ-rơ nhận ra thần của chúng ta, họ nhận
ra điều đó, họ cúi đầu xuống khi chúng ta thổi kèn, và vang lên
những tiếng kèn và chơi đàn xantê, và đại loại như vậy, và vang
lên tiếng sáo. Tất cả họ cúi đầu xuống, nhưng việc gì xảy ra với
người lập dị này? Chuyện gì xảy ra với anh ta, anh ta sẽ không
làm điều đó?” Bởi vì ông đã ở trong sự tương giao với Đức Chúa
Trời! Đó là vấn đề. Ông đã bị hiểu lầm. Ông bị coi là điên rồ, hay
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mất trí, hay họ là một nhóm người lập dị. Nhưng họ chỉ đi theo
sự dẫn dắt của Thánh Linh. Đó là lý do họ bị hiểu lầm.

185 Tất cả những vị tiên tri trong thời Cựu Ước, cách mà họ đã
đứng lên và nói tiên tri chống nghịch lại với đất nước họ, cách
mà họ đã nói tiên tri nghịch lại với dân sự, cách mà họ nói tiên
tri chống lại sự việc, đặt những lời rủa sả trên họ, và làm những
điều giống như vậy. Họ bị hiểu lầm. Tại sao? Họ là các đầy tớ của
Đức Chúa Trời, họ đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, họ
đang hầu việc Đức Chúa Trời, do đó họ đã bị hiểu lầm.

186 Và bất cứ ai theo Đức Chúa Trời đều bị hiểu lầm. Chúa Jêsus,
Chúa của chúng ta, khiNgài được sinh ra, Ngài đã bị hiểu lầm.

187 Các Đạo sĩ, họ đã bị hiểu lầm, họ đi theo dấu hiệu siêu nhiên
để tìm một Vua được sinh ra làm Vua dân Do Thái. Họ biết có
một ngôi Sao đã dấy lên từ Gia-cốp, theo lời tiên tri Đa-ni-ên. Và
họ biết Vua này sẽ là Đấng Cứu Thế, Ngài sẽ là Vua của Y-sơ-ra-
ên. Và họ mất hai năm, từ Ấn Độ, xuống bởi Sông Tigris, và băng
qua những samạc và qua những ngọn núi, mọi nơi, và đến trong
thành phố Giê-ru-sa-lemmột buổi tối lúc hoàng hôn, la lớn, “Vua
Do Thái Ngài sinh ra tại đâu? Ngài ở đâu?”

188 Và không một ai biết về điều đó. Đó là một điều lạ rằng Vua
dân Do Thái được sinh ra và người ta ở xa hàng trăm dặmbiết về
điều đó; mà ngay ở đây trong thành phố nơi Ngài sanh ra, và nơi
Ngài được sinh ra, trong giữa những người mà Ngài được sanh
ra cho, và họ lại không biết gì về điều đó. Họ đã hiểu lầm các Đạo
sĩ. Họ nói, “Không có chuyện Vua dân Do Thái như thế. Chúng
tôi đã cómột vị vua ở đây, Hê-rốt.”

189 Ngài bị hiểu lầm về sự giáng sinh của Ngài khi Ngài sinh ra.
VàMa-ri đãmang thai trước khi nàng kết hôn với Giô-sép. Bị hiểu
lầm. Họ nghĩ Nó là sự sanh ra ngoài hôn thú, họ không biết đó
là Đức Thánh Linh đã hoài thai con trẻ này trong nàng. Nhưng
điều đó bị hiểu lầm. Đó là một hành động của Đức Chúa Trời và
người ta đã hiểu lầm nó.

190 Họ vẫn cứ hiểu lầm Nó, một hành động của Đức Chúa Trời
thường bị hiểu lầm.
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191 Chỉ bởi những người tin thuộc linh, những người mà tin
Thánh Linh. Nhưng điều đó bị hiểu lầm, các Đạo sĩ đã bị
hiểu lầm.
192 Hê-rốt đã hiểu lầm điều đó. Khi Hê-rốt nói, “À, các ngươi nói
cho ta biết con trẻ ở đâu, và ta cũng, đi thờ phượng Ngài.” Ông là
một kẻ đạo đức giả, ông ta đang nói dối. Những gì ông sợ…Ông
không biết lời Kinh Thánh rằng có một Đấng Mê-si sẽ đến, Vua
trên Trời. Và Hê-rốt nghĩ đó hẳn là một vị vua dưới đất, và ông
tamuốn giết Ngài để thoát khỏi Ngài.
193 Đó không phải là một vị vua trên đất, Ngài nói trái đất này
không phải là vương quốc của Ngài, “Nếu đây là vương quốc của
Ta những thần dân của Ta sẽ tranh chiến cho Ta, nhưng Vương
quốc của Ta thì thuộc về ở trên.” Hê-rốt hiểu lầm điều đó, ông
nghĩ đó là một vị vua trên đất.
194 Đó là cách họ nói ngày nay, “Bạn thuộc về giáo hội gì nếu bạn
làmột Cơ-đốc nhân? Giáo phái gì?”

“Không gì cả!”
195 Họ không hiểu được nó. Đấy, họ không thể hiểu được điều
đó. Họ nghĩ một giáo phái có nghĩa là một “Cơ-đốc nhân.” Ngược
lại, rất nhiều vậy. Nhưng nó bị người ta hiểu lầm.
196 Bây giờ, chúng ta nhận thấy Hê-rốt hiểu lầm Nó, ông không
thể hiểu Nó.
197 Ni-cô-đem không thể hiểu điều đó, sự Sanh ra mới, khi ông
đến với Chúa Jêsus lúc ban đêm. Người nào đó đã lên án ông.
Tôi không lên án ông. Ông là một người tốt, ông muốn tìm thấy
điều gì đó. Ông đã bận rộn suốt cả ngày, có thể ông ở văn phòng
của thầy tế lễ, hoặc ở một nơi nào khác, ông phải đến vào ban
đêm. Dù sao đi nữa, ông đã đến đó, ông đã làm nhiều hơn nhiều
người làm bây giờ. Họ sẽ không đến ban ngày hay ban đêm. Cuối
cùng ông đã đến; trước khi anh em chê trách ông, phải không?
Cuối cùng ông đã đến với Chúa Jêsus, và chúng ta hãy đừng chê
trách ông ấy nếu chúng ta không đến đấy. Và nếu anh em đến
đó, thì tôi không nghĩ là anh em sẽ chê trách ông. Không, ông—
ông đã đến đó. Và ông đến vào ban đêm, và có lẽ ông đã bận
rộn. Dù sao đi nữa, ông đã đến. Có thể Chúa Jêsus quá bận để
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cầu nguyện cho người đau và các thứ, thời gian duy nhất ông có
thể gặp Ngài để nói chuyện này sẽ là vào ban đêm. Nhưng cuối
cùng ông đã đến, ông ở đó cho đến khi ông có được một buổi nói
chuyện riêng với Chúa Jêsus. Và khi Chúa Jêsus phán…Ông—ông
thưa rằng, “Thưa thầy, chúng tôi biết rằng Thầy là Người từ Đức
Chúa Trời sai đến, vì không ai có thể làm được những điều này
màNgài làmnếuĐức Chúa Trời chẳng ở cùngNgài.”
198 Chúa Jêsus đáp, “Nếumột người chẳng sanh lại thì không thể
vào đượcNước trời, thậm chí không thể thấyNước trời.”
199 Và vị giáo sư lớn, thầy trong dân Y-sơ-ra-ên, nói, “Tôi, một
người đã già, trở vào lòng mẹ tôi và sanh lại sao?” Đấy, ông đã
hiểu lầm những gì Chúa Jêsus đang nói về, ông hoàn toàn không
hiểu điều đó. Bởi vì rằng Chúa Jêsus đang nói về sự Sanh ra thuộc
linh, còn ông đang cố gắng áp dụng nó vào sự sanh ra xác thịt.
Vì vậy ông đã hiểu lầm Ngài, ông đã không hiểu điều đó. Ông
chỉ…cách mà nhiều người làm. Hoàn toàn giống như Ni-cô-đem,
nhiều người trong chúng ta hiểu lầm những sự việc của Đức
Chúa Trời bởi vì chúng ta chỉ lấy nó và áp dụng nó cho một sự
việc tự nhiên.
200 Giống như, nói, một bác sĩ nói, “Ồ, tôi không tin vào sự chữa
lành Thiêng liêng. Tôi không tin có bất kỳ điều gì.”
201 Một lần nọ tôi nghe một bác sĩ nói với một người phụ nữ
trong một văn phòng, nói…Và cô ấy không biết…Ông ấy muốn
biết điều gì xảy đến với khối u mà cô ấy có. Cô ấy đáp, “Anh
Branhamđã cầunguyện cho tôi và Chúa đã chữa lành tôi.”
202 Ông ta nói, “Tôi không tin điều đó.” Ông ấy nói, “Tôi có thể
chẳng bao giờ—tôi có thể chẳng bao giờ tin bất cứ điều gì như
thế.” Nói, “Hãy nói cho tôi biết ai đã lấy nó đi.”

Nói, “Hãy tìmmột vết sẹo.”

Nói, “Cô đã đặt cái gì lên đó?”
203 Nói, “Không, chẳng có gì cả.” Nói, “Anh ấy chỉ gọi tôi ra trong
buổi nhóm và cái đó biếnmất.”
204 Và tôi đang ngồi ngay trong căn phòng bên cạnh, đúng thế,
đang ngồi ngay phòng cạnh bên, lắng nghe. Cô ấy không biết tôi
đã ở trong đó. Và ông ấy không biết tôi ở trong đó, bởi vì ông
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thậm chí không biết tôi, đấy. Và tôi đang ở trong đó. Và ông ấy
nói…Bảo người nào khác đến văn phòng bác sĩ. Điều đó hoàn
toàn đúng. Và tôi chỉ muốn nghe những gì ông ta đã nói. Tôi có—
tôi có bệnh nhân và ra khỏi nơi đó khi tôi nhận ra rằng, rằng ông
ta không tin.

205 Vì vậy ông ta nói, “Tôi không tinmột lời nào về điều đó.” Nói,
“Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ điều gì cho đến nay mà có thể làm
bất cứ điều gì giống như thế. Tôi thật sự không tin điều đó.” Nói,
“Tôi phải thấy được nó trước thì tôimới tin nó.”

Cô ấy nói, “Ồ, thế còn khối u của—của tôi thì sao?”

Ông ta nói, “Tôi sẽ phải thấy nó lìa khỏi trước thì tôi sẽ
tin nó.”

206 Xem đấy, thấy không phải là tin. “Đức tin là bản chất của
những sự việcmà bạn không thấy.” Xem đấy, bạn tin nó trước và
rồi nó xảy ra. Vì vậy người—người đó không phải là một người
tin, vậy nên tất cả là một bí mật đối với ông ta. Ông ta không biết
những gì mình đang nói bởi vì ông—ông ta không thể hiểu nó,
nó là một điều bí ẩn đối với ông ta.

207 Ngày nay người ta nói rằng, “Ồ, tôi không tin vào sự chữa
lành Thiêng liêng đó. Tôi không tin vào Đức Thánh Linh đó. Tôi
không tin vào việc nói tiếng lạ đó. Tôi không tin vào việc la hét
đó. Tôi không tin vào tất cả thứ như thế. Tôi không tin vào nó.”
Tại sao? Nó làmột sựmầu nhiệm! Anh em chỉ đang hiểu lầm. Đó
là Đức Chúa Trời, nó ở đây này trong Kinh Thánh. Ở đây nó đem
lại những kết quả giống như trong Kinh Thánh đã nói về mang
lại, thế thì đó phải là Đức Chúa Trời. Anh em chỉ hiểu lầmNó, chỉ
thế thôi. Đức Chúa Trời bị hiểu lầm.

208 Các môn đồ của Ngài đã không thể hiểu những phép lạ của
Ngài. Tối hôm đó khi Ngài bước vào trong thuyền, và người nói
rằng, “Người này là ai mà ngay cả gió và sóng biển đều vâng lịnh
Ngài?” Họ hiểu lầm rằng Ngài không phải làmột con người, Ngài
là Đức Chúa Trời.

209 Đó là vấn đề với con người ngày nay, họ muốn biến Ngài
thànhmột người mang đến phước lành, hoặc cái gì đó khác như
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người dơi. Họmuốn làmNgài chỉ làmột anh chàng nhỏ bé loanh
quanh trại.

210 Ngài không phải là một anh chàng nhỏ bé loanh quanh trại,
Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời! Họ đã hiểu lầm điều đó. Họ
mong đợi Ngài chỉ là một trong số họ mà thôi. Ngài không phải
là một trong số họ, Ngài là Đức Chúa Trời ở giữa họ! Ngài còn
hơn một con người. Như tôi thường nói, Ngài là một con người
khi Ngài đói bụng, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời khi Ngài nuôi
năm ngàn người với một cái bánh, hai cái bánh và một vài con
cá. Ngài là một người khi Ngài mệt ngủ trên mạn thuyền, nhưng
Ngài là Đức Chúa Trời khi Ngài làm ngừng sóng và gió và làm
cho chúng vâng lời Ngài. “Người này là ai?” Ngài không mang
kiểu cách con người, Ngài là Đức Chúa Trời được bày tỏ trong
con người. Họ hiểu lầm Ngài. Họ nghĩ Ngài là một con người,
con trai của Ma-ri, một người thợ mộc, nhưng Ngài là Đức Chúa
Trời được bày tỏ trong xác thịt. A-men!

211 Những người lính Rô-ma hiểu lầm Ngài, khi họ đã đưa Ngài
đến tòa án, và bịt một miếng giẻ quanh mắt Ngài, và đánh trên
đỉnh đầu Ngài và nói, “Này, nếu Ngài là một đấng tiên tri, tất cả
họ đều nói Ngài là một đấng tiên tri, hãy đến nói cho chúng tôi
ai đập trên đỉnh đầu Ngài.”

212 Đấy, họ hiểu lầm rằng Chúa Jêsus đã phán, “Ta chỉ làmnhững
việc mà Cha bảo Ta làm. Ta làm những việc mà Cha tỏ cho Ta, và
rồi Ta làm những gì Ngài bảo Ta làm.” Họ đã hiểu lầm điều đó,
họ hiểu lầm chức vụ của Ngài.

213 Những người Do Thái hiểu lầm Ngài. Làm cách nào mà Ngài
trở thành Bạn lẫn Cứu Chúa của họ, và họ muốn làm cho Ngài
một điều gì đó như ma quỷ. Họ hiểu lầm chức vụ của Ngài. Ngài
phán, “Đến ngày Phán xét nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy
với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến
nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Và đây nầy cómột người tôn
trọng hơn Sa-lô-môn.” Nhưng họ hiểu lầm rằng Ngài trổi hơn Sa-
lô-môn. Họ nghĩ Ngài chỉ làmột con người.

214 Nhiều người nghĩ Ngài là đứa con không giá thú, xuất thân
từ một gia đình xấu xa mà đã có những ham muốn này và vân
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vân, và đứa con hoang. Chúng ta đã có câu hỏi, họ có thể thậm
chí không…Ồ, họ nói, “Tại sao, chúng ta biết Ngươi là con hoang,
Ngươi có một quỷ trên Ngươi. Ồ, Ngươi lại cố gắng dạy dỗ chúng
ta? Chúng ta là những giáo sư!”

Ngài phán, “Các ngươi bởi chamình, làmaquỷmà sanh ra.”

215 Xem đấy, họ hiểu lầm. Khi những người lính Rô-ma quay trở
lại một lần, lắng nghe Ngài, nói, “Không hề có người nào đã nói
như thế này. Chúng ta chưa bao giờ nghe một người nói như
thế này.”

216 Đó không phải là con người nói, đó là Đức Chúa Trời! Vâng,
thưa quý vị. Con người không nói như vậy.Một người nói chuyện
và nói những lời Kinh Thánh, Chúa Jêsus làm cho Kinh Thánh
sống động. Một con người không sống như thế này: “Lời Kinh
Thánh nói đây này, nó đây này!” Con người có thể nói, “lời Kinh
Thánh nói điều đó,” nhưng đó là tất cả những gì người đó có thể
làm. Nhưng Chúa Jêsus có thể nói, “Ta với Cha Ta là một, Cha Ta
ở trong Ta. Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha.” Không ai khác có
thể nói điều đó! A-men. Halêlugia! Đúng thế. “Ai đã thấy Ta tức
là đã thấy Cha.” Không ai khác có thể nói điều đó!

217 Không ngạc nhiên khi những người lính nói, “Chưa hề có
người nào nói như vậy. Ngài không nói nhưmột thầy thông giáo
hay thầy giảng, Ngài nói bằng uy quyền! Và thậm chí ma quỷ
cũng vâng lời Ngài, và sóng và gió cũng vâng lệnh Ngài.” Họ nghĩ
Ngài làmột conngười, nhưngNgài chính làĐức Chúa Trời.

218 Đấy, Ngài đã bị hiểu lầm.Nói, “Ồ, Ngươi là—Ngươi làmột đứa
con hoang. Ngươi được sanh ra ngoài hôn nhân, và Ngươi lại cố
dạy dỗ chúng ta sao? Ồ, chúng ta biết Ngươi điên rồ và làm điều
quái gở. Ngươi là người Sa-ma-ri, đã ở đó và có những quỷ chúng
ở trên Ngươi. Ngươi đang cố gắng dạy dỗ chúng ta, là những giáo
sư thánh sao?”

Ngài phán, “Các ngươi bởi chamình, làmaquỷmà sanh ra.”

219 Vâng, họ đã hiểu lầm Ngài, họ không biết Ngài là Ai. Đó là
nan đề ngày nay, người ta cố làm cho Ngài điều gì đó mà Ngài
không phải. Ngài không chỉ là con người, Ngài là Đức Chúa Trời
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trong một Người! Không có ngôi thứ ba, Ngài chỉ là Ngôi duy
nhất. Vâng, thưa quý vị. Ồ, chắc chắn, họ đã hiểu lầmNgài.

220 Người Pha-ri-si, người Pha-ri-si đó đã mời Ngài xuống đó ăn
tối, một bữa tiệc lớn, ông ta đã hiểu lầmNgài. Ông ta nghĩ Ngài sẽ
chỉ xuống đó. Tôi đã giảng về sứ điệp đó ở đây cách đây không lâu
tạimột bữa ăn sáng, tôi nhớ, ở Chicago, tại bữa ăn sáng đó. Người
Pha-ri-si đó nói, “Này, hãy nhìn Ngài ngồi phía sau đó, đang ngồi
phía sau đó, chân không được rửa vàmọi thứ. Người đàn bà hèn
hạ kia đến và rửa cho Ngài bằng nước mắt, và lau bằng tóc trên
đầunàng.” Ông ta nói, “NếuNgài làmột tiên tri Ngài sẽ biết người
đàn bà ở đó đang rửa chân cho Ngài là loại người gì. Chứng tỏ
Ngài không phải là một đấng tiên tri!”

221 Chúa Jêsus đứng lên, và phán, “Hỡi Si-môn, Ta có đôi điều
nói với ngươi!” A-men, ông ta chỉ hiểu lầm, chỉ thế thôi. Ngài
phán, “Ta…Ngươi mời Ta đến, và Ta bỏ công việc bận rộn của Ta
để đến theo lời mời của ngươi. Và khi…Ngươi không hề đón Ta ở
cửa. Ngươi không hề rửa chân cho Ta. Ngươi không hề xức dầu
trên đầu Ta. Ngươi không hề hôn chàomừng Ta. Ngươi chỉ để Ta
vào, bụi bặm và hôi hámvà đầymồ hôi, và để Ta đến ngồi ở đằng
kia trongmột góc nhà để làm trò cười về Ta. Nhưng người đàn bà
này, người đàn bà này, nàng cứ hôn chân Ta hoài, và nàng đã rửa
chúng bằng những giọt nước mắt ăn năn,” (Thật thứ nước tuyệt
vời!) “và lau chúng bằng tóc của đầu nàng. Ta có điều chống lại
ngươi, hỡi Si-môn. Quả thật Ta nói cùng ngươi, tội lỗi của nàng
nhiều tất cả đều được tha thứ hết.” Si-môn hiểu lầm; nàng hiểu
đúng. Si-môn nói, “Ông ta chỉ là một con người”; nàng nói, “Ngài
là Đức Chúa Trời, Cứu Chúa của tôi!” Ngài đã bị hiểu lầm. Ngài
vẫn bị hiểu lầm.

222 Các môn đồ tại Đồi Sọ, họ đã hiểu lầm, khi tất cả họ chối bỏ
Ngài và bỏ đi. Làm sao họ có thể thấy một Người, một Người
mà họ đã biết thi hành nhiều phép lạ và khiến người chết sống
lại, tuy nhiên phó chính Ngài cho sự chết, và bước lên qua đó, bị
đánh đập, và kêu khóc, nước bọt chảy trênmặt Ngài, vàmáu hòa
lẫn với nó chỗmà họ đã rứt những nắm râu ra, nhổ nó ra từmặt
Ngài; và làm còng lưng Ngài cho đến nỗi những cái xương Ngài
chiếu sáng qua đó, và đá vào Ngài, và đánh đập Ngài; rồi nguyền
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rủa, những tên lính say rượu, đánh Ngài ngay trên đường phố.
Và các môn đồ đứng và để cho chúng làm thế? Họ hiểu lầm, vì
vậy họ đứng xa xa. Đúng thế.

223 Ma quỷ hiểu lầm Ngài. Ma quỷ nói, “Chắc chắn đó không thể
là Con trai củaĐức Chúa Trờimà sẽ đứng ở đó và bị đối xử tệ như
thế, và để chúng rủa sả, và các môn đồ của ta dưới đó hành hạ
Người bất cứ cách nào, và Người cam chịu điều đó. Người không
phải là Con của Đức Chúa Trời.”

224 Những người Pha-ri-si, những thầy tế lễ, cũng hiểu lầmNgài,
nói, “Nếu Ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy tự Ngươi xuống
khỏi đó đi.”

225 Tên ăn trộm ở bên trái Ngài hiểu lầm Ngài, nói, “Nếu Ngài là
Con của Đức Chúa Trời, thì hãy lấy chúng ta khỏi thập tự giá, hãy
cứu chính Ngài và cũng cứu chúng tôi nữa.”

226 Nhưng tên trộm ở bên phải đã hiểu biết Ngài, anh ta nói,
“Hình phạt chúng tôi chịu, chúng tôi đã làm điều ác và chúng
tôi xứng đáng những gì chúng tôi đang chịu, nhưng Người này
đã không làm điều gì.” “Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi khi Ngài đến
trong Nước Ngài!”

227 Hãy xem Tiếng đó đáp lại, “Hôm nay ngươi sẽ được ở với
Ta trong nơi Pa-ra-đi.” Anh ta đã hiểu rằng đó là Đức Chúa Trời
sắp chết vì tội lỗi của chúng ta. Cách duy nhất Ngài có thể chết,
sẽ là phải chết trong xác thịt. Ngài không thể đặt cái chết trong
Thần linh, bởi vì Ngài là Thần linh Đời đời. Và Ngài phải ở trong
xác thịt để bị đặt cho sự chết, vì vậy họ chỉ hiểu lầm. Ngài hiểu
điều đó.

228 Một ngày kia, khoảng mười ngày sau đó, hoặc khoảng bốn
mươi ngày sau đó, đó là nămmươi ngày, các môn đồ leo lên trên
một phòng cao, và họ đã ở lại trên đó trong mười ngày đêm cho
đến khi ngày thứ năm mươi đến. Lúc đó, thình lình, từ Trời có
tiếng như gió mạnh thổi ào ào đến. Bởi vì Chúa Jêsus đã phán
với họ, “Nầy, Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha Ta đã hứa
trên các ngươi, nhưng các ngươi hãy đợi trong thành Giê-ru-sa-
lem cho đến khi được mặc lấy Quyền phép từ trên Cao.” Họ biết
rằng Nó sẽ đến. Họ đã biết điều đó, phải xảy ra. “Hãy đi lên và
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đợi cho đến khi Ta ban Nó đến.” Họ đã chờ đợi trên đó. Họ thú
nhận, lấy mọi điều ra khỏi tâm trí và tấm lòng của họ. Họ đang
chờ đợi, tất cả đồng một lòng, trong cùng một nơi, chờ đợi điều
đã Hứa; đi đi lại lại, đàn ông và đàn bà, bước lên đó cùng nhau
trong phòng cao này, tất cả các cửa đều cài chặt để dân Do Thái
không thể vào và—và làm hại họ.

229 Thình lình, khi họ đang đi lại trên đó, và có tiếng từ Trời đến
như một cơn gió thổi ào ào, lốc xoáy quanh đó, và những cái
lưỡi bằng Lửa bắt đầu đậu trên họ. Những cánh cửa mở ra, cửa
sổ cũngmở ra, họ đi ra khắp các đường phố.

230 Và họ đã bị hiểu lầm, đến mức mà họ đã nói, “Những người
này chẳng say rượu mới sao? Những người này say rồi bởi vì
chúng tôi nghe họ cứ lắp bắp điều gì đó chúng tôi không biết
những gì họ đang nói về.” Đột nhiên, họ nói, “Làm sao chúng
ta nghe mỗi người nói tiếng riêng của chúng ta, không phải hết
thảy là những người Ga-li-lê này sao?” Họ đã hiểu lầm đó là lời
hứa của Cha.

231 Rồi Đức Chúa Trời đã có một vị tiên tri ở đó người mà có thể
đứng lên và nói, Phi-e-rơ nói, “Hỡi các ngươi là những người ở
Giê-ru-sa-lemvà các ngươi ngụ tại xứGiu-đa, đừnghiểu lầmđiều
này. Điều này là điềumà đã được tiên tri Giô-ên nói, Và nó sẽ ứng
nghiệm trong những ngày sau rốt,” Đức Chúa Trời đã phán, “Ta
sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt. Và Ta sẽ đổ Thần Ta trên
những tôi trai và tớ gái của Ta, và họ sẽ nói tiên tri. Và Ta sẽ tỏ
ra những sự lạ trong các từng trời ở trên và trong đất ở dưới, và
lửa, và hơi nước, và những trụ khói. Nó sẽ xảy ra, trước khi ngày
lớn và đáng sợ của Chúa sẽ đến, bấy giờ ai cầu khẩn Danh của
Chúa sẽ được cứu.”

232 Đó là công việc của Đức Chúa Trời! Đó là Đức Thánh Linh,
nhưng họ đã hiểu lầmNó. Ngài đã bị hiểu lầm.

233 Ngài đã luôn luôn bị hiểu lầm. Y-sơ-ra-ên hiểu lầmNgài. Dân
chúng trong thời Nô-ê hiểu lầm Ngài. Dân chúng trong thời Đa-
ni-ên hiểu lầm Ngài. Dân chúng trong thời của Giăng hiểu lầm
Ngài. Dân chúng trong—trong thời tiên tri hiểu lầm Ngài. Dân
chúng ở thời đại Ngũ Tuần hiểu lầmNgài.
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234 Dân chúng trong thời đại này hiểu lầm Ngài, vẫn giống
như vậy. Họ không hiểu Nó, bởi vì Ngài bị hiểu lầm. Đó là, họ
đang cố gắng để so sánh giữa con người tự nhiên với con người
thuộc linh.

235 Khi nhiều người ở trong đó, ngay sau ngày lễ Ngũ Tuần, khi
tất cả họ đã được đầy dẫy Thánh Linh, đã có buổi nhóm lớn quan
trọng này ở trên đó, họ gọi một người dưới đó, bị què từ trong
lòng mẹ, hai trong số họ đang đi dọc đường phố và người ăn xin
này lắc cái hộp và xin ít tiền. Và người nói rằng, “Vàng và bạc ta
không có, song điều ta có thì ta sẽ cho ngươi.” Người nói, “Nhơn
Danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước
đi!” Và người nắm tay người què và đỡ dậy, và tức thì bàn chân
vàmắt cá của người nhận được sứcmạnh. Người bèn bước đi, và
nhảy, và chạy, và nhảy, và ngợi khen Đức Chúa Trời, đi vào trong
đền thờ. Và tất cả dân chúng bèn đến với nhau, và la hét và hành
động kỳ cục. Ồ, điều đó không bình thường.

236 Và họ bị tống giam, và người ta đã đe dọa họ “Không được
nhơn Danh Chúa Jêsus giảng đạo nữa.”

237 Và Phi-e-rơ nói rằng, “Chúng ta nên vâng lời ai, Đức Chúa
Trời hay là con người?”

238 Và người ta thả họ ra, nghĩ bởi vì người ta đã đánh họ một
chút và đe dọa họ (rằng họ sẽ bị treo lên lần sau, hoặc thiêu cháy
họ, hoặc treo họ trên cây thập tự, hay điều gì đó), để họ sẽ không
làm điều đó. Nhưng người ta lại tìm thấy họ, họ lại đang giảng
đạo trên đường phố. Tại sao? Người ta đã hiểu lầm. Đó không
phải là những con người; đó là Đức Chúa Trời ở trong những
người ấy, đang làm những việc ấy.

239 Khi họ bắt Ê-tiên thân mến đưa ra Tòa Công luận, sáng hôm
đó, nói, “Chúng ta sẽ đưa ông ta đến trước tòa án này. Khi tất
cả các giáo sư này và người Do Thái và những thầy tế lễ thượng
phẩmvà các cha thánh, và tất cả họ tụ họp lại ngoài đó, các tiến sĩ
thần đạo này, điều đó sẽ làm ông ta hoảng sợ.” Vì thế họ mở xích
cho ông, và đưa ông ra đó, một người nhỏ bé giống như chiên
con giữa một bầy sói. Họ nói, “Hãy xem ông ta nói gì bây giờ,
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nói, ‘Tôi sẽ rút lại lời đó, thưa các anh, xin tất cả anh em đừng
làm phiền tôi.’”

240 Người nói, “Hỡi các ngươi những kẻ cứng cổ và lòng và tai
chẳng cắt bì kia! Sao các ngươi cứ nghịch Đức Thánh Linh hoài?
Tổ phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thể ấy!” A-men!

241 Chúng nhận ra đó không phải là người! Vì chúng nhặt những
cục đất, và lấy tay bịt lỗ tai lại, và bắt đầu nghiến răng với người,
rồi ném đất người cho đến chết. Và khi người ngẩng đầu lên
hướng lên trời, những cây gậy đánh đập người từ bên đầu này
đến bên kia, người nói, “Ta thấy các từng trời mở ra, và Chúa
Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời.” A-men! Và người đã ngủ
trong vòng tay của Chúa Jêsus. Khi người chết, người nói, “Lạy
Cha, xin đừng đổ tội này cho họ.”

242 Thế đấy, họ đã hiểu lầm những gì họ làm. Phao-lô, đứng ở đó
nhìn xem điều đó, sau đó trở nên căng thẳng, và ông nói, “Tôi là
kẻ hèn hơn hết giữa tất cả họ, bởi vì tôi chứng kiến cái chết của
Ê-tiên, thánh đồ củaNgài.” A-men. Chính là điều đó.

243 Đấy, người ta hiểu lầm sự nhiệt tình này. Ngày nay con người
hiểu lầm. Họ hiểu lầm quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ gọi
đó là một đám thánh quá máu. Họ gọi nó là một nhóm người
không có đầu óc minh mẫn. Họ hiểu lầm, rằng anh em phải mất
đi…những gì anh em gọi “đầu ócminhmẫn của anh em,” để anh
em biết Đấng Christ, bởi vì anh em có tâm trí của Đấng Christ lúc
đó. Anh em không thể vừa có tâm trí thuộc về thế gian lại vừa
có tâm trí thuộc về Đấng Christ cùng một lúc, vừa bản chất xác
thịt vừa bản chất thuộc linh. “Kẻ sống theo xác thịt thì thuộc về
xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc
linh.” A-men. Vì vậy tôi sẽ đánh mất chính mình và tìm thấy nó,
lạy Chúa, ở trong Ngài. Vâng, thưa quý vị. Vì vậy Đức Chúa Trời
bị hiểu lầm. Không phải anh em bị hiểu lầm, chính là Đức Thánh
Linh khiến anh em làm điều mà họ hiểu lầm. A-men. Họ không
đang nói nghịch với anh em, họ đang nói nghịch với Ngài. Nhiều
người bị hiểu lầm.
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244 Ở đó họ hành động, để họ đi, nhưng họ quay lại đường phố
và bắt đầu lại. Ngày nay cũng vậy. Họ hiểu lầm dân sự. Họ không
biết Nó là gì.
245 Ngày nay tôi bị hiểu lầm trong chức vụ củamình,màNgài đã
sai tôi đến với dân sự. Họ hiểu lầm điều đó. Mỗi người trong họ
đã nói, “Chúng tôi tin AnhBranham…”Tôi đã nói chuyện vớimột
thầy giảng cách đây một lúc, nói, “Anh Branham, tất cả chúng
tôi đều biết anh được sai đến với Hội thánh, nhưng, ý kiến là,
làm sao anh lại đến làm báp-têm trong Danh Chúa Jêsus?” Họ
hiểu lầm lời Kinh Thánh. Họ hiểu lầm Nó. Đó là điều mà Ngài
sai tôi đến, đó là mục đích của tôi được ở đây. “Tại sao anh dạy
dỗ về dòng dõi con rắn, và những điều như thế mà ngược với
những gì chúng tôi dạy?” Ồ, thưa anh em, đó là lý do tại sao tôi
ở đây. Họ hoàn toàn hiểu lầm điều đó. A-men. Nhưng Đức Chúa
Trời đang làm chứng bằng Lời Ngài và những dấu hiệu của Đức
Thánh Linh trong…? …Cho dù họ có …-hiểu-…hiểu lầm thế nào
Điều đó đi nữa, Đức Chúa Trời đang khẳng địnhLời! A-men.
246 Đức Chúa Trời luôn luôn bị hiểu lầm. Và những người mà
sống với Đức Chúa Trời cũng bị hiểu lầm với Đức Chúa Trời, bởi
vì đó là Đức Chúa Trời đang làm việc trong họ. A-men. Anh em
có tin Điều đó không?

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

Anh em có yêu Ngài không? Hãy đưa tay lên và hát
ngợi khen.

…-đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập tự.

247 Anh em có vui khi bị hiểu lầm không? Chúng ta thường hát
bài hát quen thuộc, nói, “Bây giờ, tôi được đánh dấu, được đánh
dấu, được đánh dấu, được đánh dấu bởi Thần Linh.” Đúng vậy.
Những ngườimà đã từng yêu tôi, quay lưng lại với tôi bây giờ bởi
vì tôi đã được đánh dấu, được đánh dấu bởi Thánh Linh. A-men.
Tôi mất trí với những việc thuộc về thế gian, để nhận lấy tâm trí
thuộc về Đấng Christ; do đó, nếu tôi có tâm trí của Đấng Christ,
tâm trí tôi tìm kiếm những điều ở trên cao. Tôi muốn người nào



ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ HIỂU LẦM 55

đó chỉ cho tôi thấy bất cứ phép báp-têm đúng nào khác ngoài
Danh Chúa Jêsus Christ. Tôi muốn ai đó chỉ cho tôi thấy một lời
Kinh Thánh mà nói con rắn không có dòng dõi. Tôi muốn cho ai
đó chỉ cho tôimột lời KinhThánhmànói có baĐứcChúaTrời.

248 Thì họ nói, “Ồ, sao lại thế?”

249 Đức Chúa Trời đã ban Sứ điệp của Ngài và làm chứng về Nó.
Ngài khẳng định Lời với những dấu hiệu theo sau. Đó là những
gì Kinh Thánh đã nói. Họ không thể chối bỏ điều đó, đó là sự thật.
Nhưng họ đã làm gì? Họ hiểu lầm Nó bởi vì tôi không đến trong
danh nghĩa của Phúc Âm Ngũ Tuần, Một ngôi, hay Hai ngôi, hay
Ba ngôi, hoặc Hội thánh của Đức Chúa Trời, hay là Báp-tít, Giám
Lý, Trưởng Lão, Lutheran. Tôi đến không phải trong những danh
đó, tôi đến trong Danh Chúa Jêsus Christ. Và Đức Chúa Trời, bởi
sự thương xót Ngài, khẳng định Sứ điệp bằng quyền năng của sự
sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì vậy Nó vẫn là Thánh Linh
củaĐứcChúaTrờimàbị người ta hiểu lầm.Đúng vậy, hiểu lầm.

250 Chắc chắn, anh em bị hiểu lầm, tất cả những ai sống tin kính
trong Chúa Cứu Thế Jêsus đều bị hiểu lầm.Mọi cách từNô-ê công
nghĩa, cho đến thánh đồ thời hiện đại ngày nay, đều bị hiểu lầm.
Luôn luôn bị, người ta hiểu lầmNó.

251 Y-sơ-ra-ên đã hiểu lầm nó. Họ không hiểu; họ hoàn toàn
không thể bởi vì họ thuộc về xác thịt trong thần linh, và không…
Nó sẽ không lạc hướng với thuộc linh, bởi vì Nó sẽ không
pha trộn.

252 Nhưng tôi vui rằng chúng ta sống trong một Vương quốc mà
không được làm nên bởi bàn tay con người. Tôi vui mừng khi
chúng ta sẽ vào Vương quốc mà con người không có điều gì để
làm. Tôi vui mừng rằng Vương quốc của chúng ta ở trên. Và nếu
Vương quốc của chúng ta ở trên, chúng ta được sinh ra từ trên,
rồi chúng ta tìm kiếm những điều đó mà ở trên, nơi mà Đấng
Christ ngồi ở bên hữu Đức Chúa Trời, ồ, nơi mà Ngài không hổ
thẹn về chúng ta. Là lời làmchứng của chúng ta…Chúng ta không
hổ thẹn về Ngài trên đất này, bởi vì chúng ta là những người
hành hương và những khách lạ. Chúng ta không ở trên đất này,
chúng ta được sanh là thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
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Chúng ta đang ngồi với nhau trong các nơi trên Trời trong Chúa
Cứu Thế Jêsus, được rửa sạch bằng Huyết Ngài, được sinh bởi
Thánh Linh Ngài, đầy dẫy ân huệ của Ngài.

253 Chính là điều đó, bị hiểu lầm. Nhưng, điềumà chúng ta quan
tâm đến, chúng ta yêu Ngài. Anh em không yêu Ngài sao? Được
rồi, Teddy, đàn cho chúng tôi bài Tôi Yêu Ngài, và hãy hát hết
giọng của mình.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu tôi từ trước
Và mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập hình.

254 Ngài không tuyệt diệu sao? Anh emkhông yêuNgài sao? Anh
em không vui rằng anh em là người được biệt riêng sao? Chức
thầy tế lễ hoàng gia, dân được chọn, dân đặc biệt, dâng những
của lễ thuộc linh, những bông trái của môi miệng mình, dâng sự
ngợi khen cho Ngài.

255 Bây giờ tôi sẽ hát cho anh emmột bài, tôi cảm thấy thíchhát.

Tôi thấy nhiều người không thể hiểu
Tại sao tôi rất hạnh phúc và tự do;
Tôi được đầy dẫy Thánh Linh, không một chút
nghi ngờ,

Và đó là những gì xảy ra với tôi.

Ô, đó là những gì xảy ra với tôi,
Ô, đó là những gì xảy ra với tôi;
Tôi được đầy dẫy Thánh Linh, không một chút
nghi ngờ,

Và đó là những gì xảy ra với tôi.

256 Anhem thích thế không? Chúng ta tất cả hãyhát bài đónào.

Chúng ta thấy nhiều người không thể hiểu
Tại sao chúng ta quá phước hạnh và tự do;
Chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh, khôngmột
chút nghi ngờ,

Và đó là những gì xảy ra với tôi.
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Ồ, đó là những gì xảy ra với tôi, (Ngợi khen
Chúa!)

Ồ, và đó là những gì xảy ra với tôi;
Tôi được đầy dẫy Thánh Linh, không một chút
nghi ngờ,

Và đó là những gì xảy ra với tôi,

Ô, khi tôi hạnh phúc, tôi hát và tôi la lớn,
Một số người không hiểu điều đó, tôi hiểu;
Nhưng tôi đã vượt qua sông Giô-đanh đến
vùng đất Ca-na-an xinh đẹp,

Và đó là những gì xảy ra với tôi.

Ô, đó là những gì xảy ra với tôi, (Ngợi khen
Chúa!)

Ô, đó là những gì xảy ra với tôi;
Tôi đã vượt qua sông Giô-đanh đến vùng đất
Ca-na-an xinh đẹp,

Và đó là những gì xảy ra với tôi.

257 Ồ, tôi yêu điều đó. Còn anh em? Băng qua sông Giô-đanh đến
vùng đất Ca-na-an xinh đẹp, tôi tạm biệt thế gian, được cất lên
trên những việc của thế gian, bây giờ tôi đang sống trong bầu
không khí Thiên đàng này. Chắc chắn tôi hành động buồn cười
với những con ó dưới đó, vâng, chắc chắn, tôi đang bay trên nó.
Đúng vậy. Chúng ta quan tâm đến điều gì? Chúng ta đang sống
trong xứ Ca-na-an. A-men! Vâng, thưa quý vị. Ăn những trái Nho
mới, thật sự có thì giờ tuyệt vời; đầy vinh quang, đầy uy quyền,
đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vâng, thưa quý vị.

258 Nói về Ê-tiên, “Là một người, đầy dẫy.” Đầy dẫy về điều gì?
Đầy dẫy về điều gì? Ông đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông đầy dẫy
quyền năng, ông đầy dẫy sự khôn ngoan, ông đầy dẫy sứcmạnh.
Tất cả điều đó làm nên chuyện gì? Ông đầy dẫy Đức Thánh Linh!
Đó là nơi mà tất cả những điều này ở trong. Đó là những gì mà
hội thánh của Chúa hằng sống có. Anh em vui vì điều đó không,
hỡi Cơ-đốc nhân? Hành động sung sướng. Nếu anh em bị hiểu
lầm, “Tất cả những ai sống tin kính trong Chúa Jêsus Christ đều
sẽ bị hiểu lầm.”Họ đã luôn luônbị, trong suốt Kinh Thánh.
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259 Vậy thì, tôi đang cố nói điều gì? Với anh em những người mà
nói tiếng lạ, với anh em người reo hò, nhảy múa trong Thánh
Linh, những người nói, “Ồ, vô lý,” chỉ nhớ rằng tôi đã quay lại
ngay và đã tỏ cho anh em thấy. Xuyên suốt Kinh Thánh, họ luôn
bị hiểu lầm. Hãy nhớ, anh em trong lời Kinh Thánh, và anh em
đang làm điều mà đúng. Hãy ở lại đúng với nó, Đức Chúa Trời ở
cùng anh em. Cứ giữ đúng trong lời Kinh Thánh, Đức Chúa Trời
sẽ lo những việc còn lại của nó. A-men.

260 Tôi yêu Ngài. Chúng ta hãy hát bài hát phép-báp-têm quen
thuộc, hay của tôi, bài mà chúng ta hát lần đầu tiên Thiên sứ của
Chúa ở đó đã xuất hiện trước con người, trong sự hiện diện của
người. Tôi đã thấy Nó trước, chính tôi, nhưng lần đầu Ngài từng
giáng xuống. Và khi Ngài giáng xuống, Ngài—Ngài phán, “Như
Giăng được sai đến để dọn đường sự đến lần đầu tiên của Đấng
Christ, Sứ điệp của ngươi sẽ dọn đường cho lần Đến thứ Hai của
Đấng Christ.” Hàng trămngười và hàng trămvàhàng trămngười
đứng trên bờ sông dưới đó khi Thiên sứ giáng xuống vào tháng
Sáu, 1933, ở sông. Và chúng ta đang đứng trên bờ sông, hát.

Tôi đứng trên bờ sông Giô-đanh bão tố,
Và đưa mắt nhìn,
Về phía miền đất xinh đẹp và phước hạnh Ca-
na-an,

Nơi thuộc về tôi.

Tôi sắp đi về miền đất hứa,
Tôi sắp đi về miền đất hứa;
Ô, ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền đất hứa.

Ô, tôi sắp đi về miền đất hứa,
Tôi sắp đi về miền đất hứa;
Ô, ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền đất hứa.

Khi tôi sẽ đến vùng đất lành mạnh này,
Và được phước hạnh mãi mãi!
Khi tôi sẽ thấy mặt Cha tôi,
Và yên nghỉ trong ngực Ngài?
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Ô, tôi sắp đi về miền đất hứa,
Ô, tôi sắp đi về miền đất hứa;
Ô, ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền đất hứa.

Tất cả trên những đồng bằng trải rộng bao la
Chiếu sáng một ngày vô tận;
Ở đó Con Đức Chúa Trời đời đời tể trị,
Và xua đi đêm tối.

Tôi sắp đi về miền đất hứa,
Tôi sắp đi về miền đất hứa;
Ô, ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền đất hứa…

261 Chúng ta hãy cứ hát bài đó lần nữa, và bắt tay người nào đó
xung quanh anh em.

Tôi sắp đi về miền đất hứa,
Tôi sắp đi về miền đất hứa;
Ô, ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền đất hứa.

262 Bây giờ, không có bóng dáng của sự nghi ngờ, mỗi người
trong anh em đã tin nhận Đấng Christ, và biết rằng anh em được
tái sinhbằngThánhLinh, chúng ta hãy giơ tay lênbây giờ vàhát.

Tôi sắp đi về miền đất hứa,
Ồ, tôi sắp đi về miền đất hứa;
Ô, ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền đất hứa.

263 Tôi đã không nhìn thấy điều này trongmột thời gian dài. Xin
quý bà, hãy nắm lấy ví và lấy khăn tay. Thưa quý ông, hãy lấy
khăn tay ra khỏi túi quần và lấy khăn tay ra. Bây giờ chúng ta sẽ
gởi quà đưa qua đưa lại lên Chúa. Được rồi, tất cả chúng ta cùng
nhau, chúng ta sẽ vẫy chào như chúng ta sắp đến miền đất Ca-
na-anbây giờ, hãy vẫy khăn tay của anh chị em.Được rồi, nào.

Tôi sắp đi về miền đất hứa,
Tôi sắp đi về miền đất hứa;
Ô, ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền đất hứa.
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264 Bây giờ, nếu có ai ở đây mà chưa làm sự chọn và sự kêu gọi
của họ chắc chắn, mà muốn đến trong khi chúng ta hát bài đó
lần nữa, mời các bạn lấy khăn tay mình ra và vẫy với chúng tôi
lần nữa. Cái cổng đang mở ra bây giờ, những chiếc vé thì miễn
phí. Bạn sẽ đến chứ? Hãy bước lên con tàu cổ Si-ôn, nó đang đi,
di chuyển ra. Chúng ta hãy đi nào.

Tôi sắp đi về miền đất hứa, (sẽ không lâu)
Ô, tôi sắp đi về miền đất hứa;
Ô, ai sẽ đến và đi với tôi?
Tôi sắp đi về miền đất hứa.

265 Khi chúng ta cúi đầu:

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

Trên đất tôi ước mong được giống như Ngài;
Suốt cả hành trình cuộc đời từ đất đến miền
Vinh hiển

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.

Từ máng cỏ Bết-lê-hem đã đến Người Khách
Lạ,

Trên đất tôi chỉ mong giống như Ngài;
Suốt cả hành trình cuộc đời từ đất đến miền
Vinh hiển

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.
266 Đừng quên Chúa nhật. Đừng quên tối thứ Tư là buổi nhóm
cầu nguyện. Hãy nhớ, cầu nguyện nhiều, cầu nguyện cho tôi,
cầu nguyện cho mục sư của anh em, cầu nguyện cho người lân
cận của mình, ban chấp sự của anh em, ban trị sự của anh em,
cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ có đường lối của Ngài với tất cả
chúng ta.

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

Trên đất tôimong (đó là khát vọng của lòng tôi)
được giống như Ngài; (bị hiểu lầm)

Hãy nhớ, Đức Chúa Trời…?…Đó chẳng phải là ước muốn của
bạn sao? Hãy suy nghĩ về điều đó.
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…từ đất đến miền Vinh hiển
Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.

[Anh Branham bắt đầu ngân nga bài Được
Giống Như Ngài—Bt.]…khiêm tốn và nhu mì,

Trên đất tôi chỉ mong được giống như Ngài;
Suốt cả hành trình cuộc đời từ đất đến miền
Vinh hiển

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.
267 Với đầu các bạn cúi xuống giờ này, và nhắm mắt lại, và để
lòng chúng ta tập trung về Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽmời người
bạn tốt, yêu quý của tôi, Anh Roy Borders, đến từ California,
mời anh ấy sẽ…chúc phước lành trên buổi nhóm này. Mời Anh
Borders. 
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