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 Cảm ơn, Anh Williams. Xin chào, các bạn. Thật là một đặc
ân được ở đây sáng hôm nay. Và có lời giới thiệu như thế

nầy, điều đó vẫn làm tôi cảm thấy nhỏ bé hơn. Và tôi…rất là biết
ơn được có cơ hội nầy để đến, Phoenix, sáng nay.
2 Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên tới Phoenix, tôi khoảng mười
bảy tuổi. Chắn chắn nó đã phát triển từ đó đến nay. Vì sáng nay
nơi chúng tôi đi vào Phoenix, chúng tôi khó có thể nói chúng tôi
đã rời Tucson và đến Phoenix. Nó gần như gắn liền với nhau, rất
nhiều nơi đã mọc lên. Những nơi mà chúng tôi đã từng đi ra ở
đây và thậm chí đã cỡi lừa chạy trên sa mạc, mà bây giờ ở đấy là
những khách sạn nhỏ và những cửa hiệu rẻ tiền, vân vân. Và, dĩ
nhiên, điều đó khiến cho tôi thấymình bắt đầu già.
3 Và sau đó tôi ngồi xuống đây bên cạnh người anh em tốt của
tôi ở đây, Anh Valdez, và tôi—tôi đã nói, “Chà, anh em…” Chúng
tôi đang nói chuyện, và tôi nói, “Ồ, dĩ nhiên, tôi đang già đi.” Tôi
nói, “Tôi nhận thấy rằng, hàng dặm tôi đi đang xây lên.” Tôi nói,
“Hãy chờ đợi cho đến khi anh bằng tuổi tôi,” hay điều gì giống
như thế. Tôi đã—tôi đã ngạc nhiên biết rằng anh lớn hơn tôi gần
hai mươi tuổi. Vì thế, tôi, lúc đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều
sau đó. Tôi nói, “Anh Valdez à, tôi muốn anh…Anh đã rao giảng
Phúc Âm bao lâu rồi?”

Anh ấy nói, “Nămmươi năm.”
4 Vậy thì, tôi chỉ là đứa trẻ rất nhỏ khi anhđãbắt đầu rao giảng.
Vì vậy tôi nói, “Tôimong anh sẽ đến dự buổi nhóm sáng nay, Anh
Valdez à.” Tôi nói, “Tôi—tôi chỉ là một người trẻ,” tôi nói, “Tôi
ghét hầu như ngồi ở đây và cố gắng nói cho,” tôi nói, “những
trưởng lão của tôi.”
5 Và anh ấy chỉ cười, nói, “Anh nghĩ tôi lái xe xuống đây để
làm gì?”
6 Vì vậy tôi rất biết ơn Anh Valdez. Anh ấy đã nói với tôi về
việc có một nhà nghỉ ở ngoài đây. Điều đó—điều đó thật tử tế.
Tôi biết ơn sâu sắc. Anh đãmời tôi đến thăm chúng ngày nào đó.
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Và nó ở đây bên SôngNew. Tôi không biết có ai trong anh embiết
nó nằm ở đâu, hay không. Tôi tin chắc, nếu một khi Anh Valdez
mời, thì tốt lắm.

7 Vậy nên, mỗi lần tôi đến một hội đồng, tôi thường gặp một
người nào đó mà đã—mà đã được chữa lành trong những buổi
nhóm hay điều gì đó. Và khi tôi đứng ở bàn tại đây sáng nay,
một chị em yêu quí đang ngồi ở trên đây, tên là Erb, chị ấy từ
Michigan đến. Con trai chị là người giới thiệu trên chương trình
phát thanh Cơ-đốc ở đây. Và chị nói cho tôi biết về buổi nhóm ở
Flint, Michigan. Chị có một thẻ cầu nguyện, và cố gắng để được
cầu nguyện cho, chị chưa hề làm thế. Và chị bị đau rất nặng.
Và ngay tại đây sáng nay, tôi tin Đức Chúa Trời đã chữa lành cho
người đàn bà ấy, đứng ngay tại đây bên cạnh phía đó.

8 Tôi nói, “Thật là một thì giờ tuyệt vời lúc nầy! Điều đó đã
xảy ra cách đây khoảng mười hai, mười bốn năm, và bây giờ
thành phố được gọi là Phoenix, Phoenix là cái gì đó được xây—
xây dựng lên từ đống đổ nát.” Tôi nói, “Ồ, điều đó cũng giống
việc đã xảy ra với chị sáng nay. Tôi tin, sáng nay, Đức Chúa Trời
đã xây dựng lại chị từ một—một sức khỏe bị hủy hoại thành sức
khỏe tốt.”

9 Tôi vừa nghe tối hôm qua, các cuộc gọi đến, rất nhiều. Bây
giờ tôi là hàng xóm của anh em, tôi sống ở Tucson và cuộc gọi rất
nhiều tôi không thể gọi hết được, vì vậy tôi chỉ cầu nguyện cho
họ qua điện thoại. Và họ, sau đó, họ chỉ cần để lại số của họ.

10 Và có một bà cụ, tám mươi bảy tuổi, một Cơ-đốc nhân lớn
tuổi, đã lãng trí một thời gian. Bà ở ngoài phố, la ré, và gọi cảnh
sát, rằng người nào đó đã lấy mất con bà. Tám mươi bảy tuổi,
đấy, bị mất trí. Và bà là một cụ bà yêu quí. Tôi không hề biết bà
trong đời. Và vì thế Billy đã gọi, và nói, “Đi ngay để cầu nguyện,”
nói, “bà ấy bị bệnh nặng, và họ nghĩ bà sắp chết.” Nói, “Bà ấy
chỉ…Bà ấy không biết gì nữa.”

11 Sau đó tôi gác ống nghe, và đi vào phòng và cầu nguyện.
Trong giây lát, bà đã ngủ. Khi thức dậy, khỏemạnh bình thường,
ănmột bữa ăn tối vớimón gà đầy đủ, với tất cả bánh ngọt và kem
sau đó. Vâng.
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12 Anh em thấy, Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Ngài rất thật, Ngài
có thể…Anh emkhông phải ở đó; chỉ—chỉ cầu xin điều nầy.

13 Tôi tin rằng người hướng dẫn của chúng ta ở đây, sáng nay,
hoặc ai đó, hoặc có thể đó là AnhValdez trong lời cầu nguyện của
anh ấy, đã nói, “Chúng ta không có bởi vì chúng ta không cầu xin.
Chúng ta không cầu xin bởi vì chúng ta không tin.”

14 Tôi biết ơn sự ca ngợi của những bạn trẻ ở đây. Anh Valdez,
chúng tôi là những người già, đã nhận xét về sự chân thành của
anhbạn trẻ làm chứng đó, rằng anh ấy đã biết Chúa Jêsus.

15 Chúng ta thấy rằng chúng ta, nhiều lần, những nhóm tứ ca
nầy và sự ca hát, tôi…đây là lời củamộtmục sư khác, Anh Valdez
đã nói, “Lúc nào đó chúng trở nên rẻ tiền.” Bởi vì, ngày nay, họ
dường như thích, nó đã—đã trở thành một màn trình diễn thay
vì sự—sự thiêng liêng và chân thành mà những người ngũ tuần
đã từng có.

16 Và sự chân thành của những chàng trai nầy, tôi—tôi đánh giá
cao điều đó. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Và tôi đã…

17 Tôi không phải là người thích truyền hình lắm. Như các bạn
biết, tôi thật sự chống lại nó. Và tôi đang thuê một chỗ dưới
Tucson cho đến khi chúng tôi kiếm được một nơi thích hợp của
mình, nơi mà chúng tôi sẽ xây dựng nhà mình ở đó, ý Chúa. Và
người cho thuê nhà, bà ấy là một người bạn Cơ-đốc nhân tốt,
nhưng trong nhà bà ấy có một—một—một cái ti-vi. Ồ, tôi có các
con nhỏ, và các bạn biết chúng thế nào, vậy là chúng vội vã xem
nó. Vì vậy, cách đây vài buổi sáng, khi tôi về nhà sau chuyến
đi với Anh Stromei…Tôi không biết Anh Stromei có ở đây sáng
nay, hay không, anh ấy là chủ tịch của một chi hội ở Tucson. Con
gái nhỏ của tôi đang ngồi phía sau đây, đã gọi tôi đến xem, nói,
“Chúng ta sẽ bật ti-vi lên, coi một số nhóm tứ ca hát,” hoặc bất
cứ cái gì.

18 Ồ, này, tôi là người rất chống đối, và tôi—tôi rất tiếc về điều
đó, nhưng tôi—tôi—tôi không thể là gì khác ngoài con người thật
của tôi. Nếu tôi làm điều gì trái với chính mình, thì tôi là kẻ giả
hình. Và tôi không muốn là thế trước dân sự. Tôi—tôi muốn là
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người công bình, và rồi các bạn biết chúng tôi chịu đựng như thế
nào. Và tôi—tôi nghĩ tôi phê phán hơi quá nhiều.
19 Nhưng trong thâm tâm tôi chỉ trích điều đó, bởi vì đối với
tôi, nó giống như một kiểu phim nào đó của Hollywood, chỉ là
rất nhiều thứ ồn ào. Nó dường như không phải là sự thiêng liêng
mà nó nên có. Và họ đã hát những bài thánh ca đó với—với điệu
nhạc rock-and-roll, và đi dép vàng. Và phải chăng Phúc Âm đã
đến lúc trở thànhmộtmàn trình diễn? Tại sao, tôi, nếu là thế, thì
tôi—tôi không muốn liên quan gì với nó. Tôi muốn điều gì đúng
và chân thật, và chúng tamuốn giữ nó theo cách ấy.
20 Bây giờ, tôi—tôi tin rằnghai điềunầy bị xáo trộnngay tại đây,
thưa anh em.Mà, anh emnghe tôi tốt hơn bây giờ chứ?
21 Bây giờ, sáng thứ Bảy tới, ý Chúa, Tôi có đặc ân lớn là được
nói tại chi hội này, lần đầu tiên của tôi, tại Flagstaff, Arizona.
Người anh em ở đây, tôi quên mất tên anh ấy, là chủ tịch. [Một
anh em nói, “Chester Earl.”—Bt.] Chester Earl, Anh Chester Earl.
Vừa có cơ hội gặp anh ấy sáng nay, khi tôi vừa bắt tay với nhà
truyền giáo tốt quí ở đây đến từ Ấn Độ, một anh em Ấn Độ. Và
anh ấy nói rằng sáng thứ Bảy tới tôi sẽ nói chuyện ở đó. Thân ái
mời tất cả anh em đến dự buổi nhómnầy. Chúng ta hi vọng Chúa
sẽ ban phước cho chúng ta.
22 Và rồi tối thứ Hai tuần sau, tại Tucson, là một bữa tiệc. Chúa
đã ban cho tôi vinh dự được nói chuyện với…tại bữa tiệc dưới
đó, ngày thứ hai mươi mốt của—của thángMười hai, tại Tucson.
Thân ái mời tất cả anh chị em nhất định đến dự bữa tiệc tối
hôm đó.
23 Và rồi AnhWilliams thông báo rằng tôi sẽ trở lại đâymột lần
nữa, hầu như đểmởđầu trước khi hội đồng bắt đầu.
24 Và, vì vậy, đang bắt đầu bị nhiễu sóng ở đó, phải không
Anh Williams? Có…Nói gì hả? Bây giờ tốt hơn không? Cái đó tốt
hơn. Tốt.
25 Tất nhiên tôi hi vọng nhiều anh chị em có thể dành thì giờ
để tham dự một, hoặc mỗi ngày và đêm, của buổi nhóm. Mà,
mà bắt đầu vào ngày mười bảy, lúc bảy giờ, chiều Chúa Nhật
phải không? [Người nào đó nói, “Một giờ ba mươi.”—Bt.] Một
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giờ ba mươi. Một giờ ba mươi, chiều Chúa Nhật. Tôi cũng muốn
nói, nếu Chúa muốn, tôi sẽ cầu nguyện cho người đau trong—
trong—trong những buổi nhóm nầy, và làm hết sức để có thể
giúp đỡ anh chị em.
26 Và các anh emmục sư truyền đạo ở đây, sáng nay, thuộc vùng
Phoenix. Lý do mà tôi đến phòng sảnh nầy, tôi…Mỗi lần tôi đến,
tôi thường thực hiện một chuyến thăm quan nhỏ, và đi đến các
nhà thờ chung quanh các nhà thờ, từng nhà thờ. Sau đó tôi thấy
nó hơi khó, bởi vì một số nhà thờ hầu như nhỏ. Và chúng tôi chắc
chắn không muốn bỏ sót bất kỳ anh em nào vì nhà thờ của anh
ấy nhỏ, và rồi điều đó gây khó khăn, mọi người không thể vào
được. Vì thế nếu…Tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ gặp nhau ởmột nơi và
tôi sẽ tự mình lo liệu, và chúng ta sẽ gặp nhau ở đây và có buổi
hầu việc, chỉmột buổi truyền giảng phúc âmnhỏ, và cầu nguyện
cho những người đau và các thứ. Trước khi…
27 Có lẽ nếu tôi bỏ qua điều nầy, điều này thì tốt hơn ở đây hả?
[Người nào đó nói, “Không, đó, đó là băng ghi âm.”—Bt.] Đang
ghi âm. Được rồi.
28 Có lẽ nó sẽ là tốt hơn một—một chút nếu tôi làm theo cách
đó. Và tôi muốn các anh em của tôi ở đây, của các nhà thờ, các
mục sư ở đây tại Phoenix, biết rằng đó là lý do chúng tôi đã làm
điều này, để đến đây đến hội trường này, vì vậy tất cả chúng ta có
thể nhóm họp ở một nơi nào đó. Và anh em không thể có đủ chỗ
được với tất cả các anh em, có rất nhiều người trong số họ. Anh
em thấy những người đã đứng sáng nay, và có lẽ đó không phải
là một nửa trong số họ. Vậy anh em không thể có được hết thảy
họ trong một vài ngày mà chúng ta ở đây, trước khi, hội đồng
bắt đầu.
29 Và tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian
tuyệt vời trong hội nghị. Anh em sẽ nghe những diễn giả tuyệt
vời. Anh Cash nầy là Cash Hamburg, Hamburg. Chà, bao nhiêu
anh em từng nghe nói đến anh ấy? Anh ấy chắc chắn là một—
một cơn bão. Vâng. Xin lỗi, tôi không nên nói cách ấy. Đó là một
anh em, nhưng—nhưng, chao ôi, tôi đã ở với anh ấymột lần. Anh
embiết đấy, tôi không biết làm thế nào anh em đã từng đến nghe
tôi giảng, khi anh em nghe nói về một người như thế. Anh ấy có
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thể giảng mà không kịp thở. Tôi—tôi không biết anh ấy làm điều
đó như thế nào, tôi…nhưng anh ấy chắc chắn có được rất nhiều
điều. Tôi đã đi cùng anh ấy trong hội nghị New York của tôi, gần
đây, và anh ấy muốn đưa tôi đi để—để ăn tối sau buổi nhóm.
Và tôi đã đi đến một nơi, và tôi hầu như sẵn sàng để đi ra khi
anh…Anh ấy, anh ấy đã giảng đi lên đi xuống hết gian phòng, và
khắp mọi nơi, với mọi người có mặt trong đó. Anh ấy hoàn toàn
làmột—một người có cá tính, trong chính anh ấy.
30 Và tôi chắc chắn anh em cũng thích thú người anh em đến
từ California. Anh ấy tên gì nhỉ? Tôi không thể nhớ tên anh, một
trong các diễn giả. Tôi—tôi cũng quên tên anh ấy. Nhưng anh ấy
là một—một diễn giả đầy sức thuyết phục, anh em sẽ thích anh
ấy. Có thể sẽ có những diễn giả lớn như vậy, anh embiết đấy, Anh
Roberts và nhiều diễn giả lớn hiện nay.
31 Vì vậy, tôi rất biết ơn khi nghĩ về một câu Kinh Thánh xuất
hiện trong tâm trí tôi tại đây vào lúc này. Và có một lần Đa-vít đã
nhìn ra hòm giao ước của Chúa, đang đặt trong trại. Và ông nói…
Ông đang ngồi với nhà tiên tri, Na-than, của thời đó. Và vì vậy
ông nói, “Có đúng không khi ta ở trong nhà ở đây, sống trong nhà
bằng gỗ báhương, cònhòmgiaoước của Chúa ta ở dưới trại?”
32 Và nhà tiên tri tâu với người, “Hãy làm theo điều ở trong
lòng vua, hỡi Đa-vít, bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng vua.” Đó là tất
cả những gì ông biết để nói.
33 Nhưng đêm đó, Chúa đã gặp nhà tiên tri, và phán, “Hãy đi,
nói với Đa-vít, đầy tớ của Ta như vầy, rằng Ta đã lấy người từ
chuồng chiên, từ sau những con chiên đó, ngươi biết đấy, đặng
lập người làm cho người được danh lớn như danh của kẻ cao
trọng,” không phải danh lớn nhất, không phải danh nào vĩ đại
nhất, nhưng ông được kể với những người cao trọng nhất trên
đất vào lúc đó.
34 Và tôi nghĩ, “Ân điển của Đức Chúa Trời, đối với Đa-vít ở đó!”
Và tôi nghĩ, “Tôi không thể được kể vào trong số đó, chính tôi. Khi
tôi thấy đặc ân của thời đại mà chúng ta đang sống nầy, thời đại
chấm dứt lịch sử thế giới, và được kể trong số những người như
vậy khi chúng ta dự những buổi nhóm nầy.” Và xin Chúa ban
phước cho anh em, thật dồi dào.
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35 Bây giờ, người bạn tốt của tôi, Anh Valdez, đã nói, “Anh
Branham, tôi tin rằng, tôi phải rời đi lúc mười giờ kémmười lăm
phút, hoặcmười giờmười lăm phút.” Nói, “Tôi sẽ làm xong phần
cuối, nhưng tôi sẽ không làm phiền—làm phiền việc giảng của
anh.” Anh ấy đã cómặt trong các buổi nhóm trước đây.
36 Tôi—tôi là hầu như là chậm chạp, và phải suy nghĩ, anh em
biết đấy, khi tôi đang nói. Và tôi viết ra những lời Kinh Thánh của
mình ở đây, và một ghi chú, có thể, nhưng sau đó tôi phải quay
trở lại và suy nghĩ những gì Chúa đã bảo tôi nói, anh em biết đấy,
phải chờ đợi Ngài. Và tôi hơi chậm chạp, vì vậy tôi hy vọng tôi
không giữ anh em quá lâu, sáng nay.
37 Tôi đã hỏi Anh Williams, tôi nói, “Anh Williams, tôi có bao
nhiêu thời gian?” Tôi đã nói, “Bây giờ, tôi đã có một câu Kinh
Thánh ở đây mà tôi có thể nói chỉ mất khoảng ba mươi phút,
hoặc điều gì đó, và giải tán tất cả mọi người và về nhà.” Và tôi
nói, “Nhưng tôi muốn có một bài học nhỏ, nếu có thể được,” và
về điều mà tôi nghĩ hôm nay sẽ là điều gì đó dành cho anh em,
điều gì đómà anh emcó thểmang về nhà, để nghĩ về nó.
38 Và tôi chắc chắn sẽ không thức dậy sáng nay lúc ba giờ rưỡi,
hoặc bốn giờ kém hai mươi phút, và đã sẵn sàng đến đây, chỉ để
được nhìn thấy. Tôi—tôi—tôi không muốn được nhìn thấy. Tôi—
tôi đến đây và học ngày hômqua dựa trênmột số lời Kinh Thánh
mà tôi đã viết ra, vì điều gì đó mà tôi đã cầu nguyện chân thành,
và nghĩ có thể, qua đó, nó có thể giúp đỡ người nào đó. Tôi…
Chúng ta không có thời gian cho các buổi trình diễn và những
cảnh quay. Chúng ta—chúng ta phải bắt tay vào công việc. Tôi
tin rằng Chúa Jêsus sẽ đến khá sớm.
39 Và bây giờ họ đang ghi âm điều này, và có lẽ ai đó có thể
có được băng ghi âm. Và tôi muốn đưa ra tuyên bố này, rằng
đôi khi tôi…nhiều lần tôi thực sự bị hiểu lầm. Và nhiều lần mọi
người gọi lại cho tôi, nói, “Anh Branham, đây có phải là ánh sáng
mà anh muốn nói không?” Và đôi khi chúng ta nói điều gì đó,
nhưng các bạnphải biết, tiếp cậnnóbằng thuật ngữmà tôimuốn
nói đến nó.
40 Và đôi khi tôi nói những điều đó là—điều đó thì hơi trái
ngược với niềm tin của ai đó, Tôi muốn các bạn hiểu rõ điều đó
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bây giờ, người nào đó, những gì người nào đó tin. Nhưng tôi có
một—một Sứ điệp, tôi không…từ Chúa, mà tôi cảm thấy như vậy
về điều đó. Những người khác có thể cảm thấyNó đến từma quỷ.
Những người khác có thể cảm thấy Nó vô nghĩa. Nhưng, với tôi,
đó là Sự sống. Và tôi không có ý khác biệt khi tôi nói những điều
khác biệt, hoặc có thể là tổn thương một chút hoặc cắt đứt, với
mọi người. Tôi không có ý đó trong ánh sáng đó. Tôi—tôi, nếu tôi
làm vậy, thì tôi là một kẻ đạo đức giả. Tôi—tôi nói điều đó dưới
ánh sáng của sự tiến bộ, với Chúa. Tôi nói điều đó dưới ánh sáng
của—của—của để dân sự biết Đức Chúa Trời rõ hơn. Và tôi nói
điều đó không phải vì đó là điều gì đó, do chính tôi tạo ra. Đó là
điều gì đómà tôi tìm thấy từ Chúa.
41 Và bây giờ nếu tôi tình cờ nói về điều gì đó trong bất kỳ hội
đồng nào trong số này,mà làm tổn thươngmọi người, hoặc…Nói,
“Tôi không tin Điều đó là cách ấy.”

Ồ, tôi thường đưa ra tuyên bố thô thiển này. Và vợ tôi đang
ngồi đó lắng nghe tôi, cô ấy biết không có hình thức nhiều về
tôi. Tôi—tôi…Giống như khi anh em ăn con gà, mà đụng phải cái
xương. Vậy thì, không có người nào ưa thích ăn gà mà lại ném
luôn cả con gà vì đụng nhằm cái xương. Người đó chỉ némxương
đi, rồi tiếp tục ăn con gà. Cũng giống như việc ăn bánh nhân anh
đào. Nếu tôi ăn nhằm phải hạt, tôi—tôi—tôi không bao giờ ném
cả cái bánh đi, tôi chỉ némhạt ấy đi. Vì thế…
42 Và những gì tôi nói ở đây có lẽ như giống, trong bất cứ buổi
nhóm nào của tôi, dường như cómột hạt với các bạn, thế thì, các
bạn cứ quăng nó đi và, nói, cho phép điều đó như tôi không biết
gì nhiều về điều đó như các bạn. Vậy, thế thì, các bạn cứ nghe tiếp
và ăn những gì các bạn thấy thích hợp. Và tôi sẽ…
43 Bây giờ tôi tin cậy rằng Chúa sẽ ban phước cho Lời của Ngài.
Tôi là một người tin kiên quyết vào Lời, và chỉ Lời mà thôi. Chỉ
Lờimà thôi, và đó là Sứ điệpmà Chúa đã ban cho tôi.
44 Chúng ta khác nhau, người nầy khác người kia. Tôi đã để ý
sáng nay, các anh em của tôi, các nhà truyền giáo, những nhà
truyền bá phúc âm, và các mục sư, đang đứng ở đây, có lẽ—có lẽ
hơn một trăm người, đang đứng ở đây. Mỗi người trong số họ có
đủ tư cách để đứng đây và nói, hơn là tôi. Tôi chắc chắn về điều
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đó. Nhưng, xem đấy, mỗi người trong chúng ta, người này không
thể chiếm chỗ của người khác. Một người không thể lấy sứ điệp
củangười khác. Đấy, chúng ta có nhữngđường lối khác nhau.

45 Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Khi Ngài…Ai, ai có thể nói với
Đức Chúa Trời cách làm ra mọi thứ, lúc ban đầu, khi chỉ có một
mình Ngài? Hiểu không? Và nếu chúng ta có Sự sống Đời đời, chỉ
có một hình thức của Sự sống Đời đời, và đó là Đức Chúa Trời.
Vì vậy, nếu chúng ta có Sự sống Đời đời, chúng ta đã ở với Đức
Chúa Trời ngay lúc đó, là một phần của Đức Chúa Trời. Chúng ta
là thuộc tính của Ngài. Bây giờ chúng ta là thuộc tính của Ngài.
Và, bởi vì, “Ban đầu đã có Lời.” Và một lời là một ý tưởng được
biểu lộ ra. Cho nên chúng ta là những ý tưởng của Ngài, rồi được
diễn tả thành lời và trở nên những gì chúng ta hiện có. Đó là lý
do tên của chúng ta, có lẽ không phải là những gì chúng ta có lúc
nầy, nhưng tên của chúng ta đã được ghi vào Sách Sự Sống của
Chiên Con trước khi sáng thế. Hiểu không? Và nếu không có ở
đó lúc ấy, thì nó sẽ không bao giờ có ở đó. Hiểu không? Và Chúa
Jêsus đến để cứu chuộc tất cả những người mà tên của họ đã có
trong Sách ấy. Thấy đó, Ngài đã biết.

46 “Người thợ gốm,” như Rô-ma chương 8 nói với chúng ta, “Ai
có thể nói với kẻ nắn nênmình? Làm sao đất sét có thể nói, ‘Làm
nên tôi như vậy, như vậy’?” Hiểu không? Không. Đức Chúa Trời
phải để lộ ra tất cả các thuộc tính của Ngài. Và vì thế Ngài đã làm
ra cái bình dành cho việc hèn hạ, và cái kia dùng cho việc sang,
dĩ nhiên, để cho thấy điều đó. Vậy thì, nhưng Ngài là đấng tể trị,
anh em thấy đấy, không ai có thể bảoNgài điều gì để làm.

47 Và Ngài làm nên chúng ta khác nhau. Ngay cả…ở đó, chúng
ta đã được kể, trong Kinh Thánh, ngôi sao nầy khác ngôi sao kia,
ngôi sao kia khác với ngôi sao khác. Anh em biết đấy, có sự khác
nhau ở trên Trời, trong các Thiên sứ, những thực thể thuộc về
Thiên sứ; đó là các Thiên sứ, có các Chê-ru-bim, có các Sê-ra-
phim, và sự khác nhau của—của họ Ở đó. Và tất cả chúng ta đều
khác nhau. Và Đức Chúa Trời có những ngọn núi lớn, Ngài có
đồng bằng, thảo nguyên, cỏ, sa mạc, nước. Đấy, Ngài thì—Ngài
khác biệt, Ngài là một—Ngài là một—Ngài là một Đức Chúa Trời
đa dạng. Và hãy nhìn dân sự của Ngài ở đây sáng nay, một số
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người trong chúng ta da trắng, một số người da đen, một số da
nâu, một số da vàng, một số da đỏ; đấy, đó là—đó là dân sự của
Ngài. Ngài là một…Ngài là—Ngài là một Đức Chúa Trời đa dạng,
và do đó tôi nghĩ Ngài giống như vậy giữa những người hầu việc
của Ngài.

48 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu chỉ trong giây lát, để cầu
nguyện. Và tôi có thể nói điều này bây giờ trước khi chúng ta đọc
Lời. Tôi biết rằng nếu tôi nói hơi lâu, và anh em phải đứng dậy
và đi ra, tôi sẽ hiểu, đấy, tôi sẽ hoàn toàn hiểu. Bây giờ chúng
ta hãy cầu nguyện. Và trong khi chúng ta cầu nguyện, cúi đầu
trước bụi đất mà từ đó Đức Chúa Trời đã đem chúng ta lên, có
ai đó ở đây muốn được ghi nhớ trong lời cầu nguyện không, chỉ
cần giơ tay lên. Ngài, Ngài biết ngay những gì trong lòng anh chị
em, đằng sau bàn tay đó.

49 Lạy Cha Thiên thượng kính yêu, chúng con kỉnh kiềng đến
với Cha, với đầu chúng con cúi tới bụi đất từ nơi mà Cha đã đem
chúng con lên. Và rồi trong tâm trí của chúng con đang nghĩ rằng
Cha đã phán bảo Áp-ra-ham, đêm nọ, ông có thể “đếm cát trên
bãi biển không?” Và rồi Ngài đã bảo ông “ngước lên nhìn những
ngôi sao,” và ông có thể “đếm chúng không?” Dĩ nhiên, điều đó
không thể được. VàNgài đã phán bảo ông rằng “dòng dõi của ông
sẽ là không thể đếm được, và như cát trên bãi biển, và như các
ngôi sao chiếu sáng trên trời.” Bây giờ tâm trí của chúng con, ý
tưởng, đúng hơn là, những ý tưởng trong tâm trí của chúng con,
khi cúi đầu hướng về cát bụi nơi chúng con đến từ đó; rồi lòng
chúng con hướng lên Trời, nơi chúng con đang đến. Từ cát bụi
lên những ngôi sao, là Dòng dõi của Áp-ra-ham! Chết trong Đấng
Christ, chúng con là Dòng dõi của Áp-ra-ham, và những kẻ kế tự
với Ngài theo lời hứa.

50 Và chúng con đến đây sáng nay để thông công chung quanh
thức ăn tựnhiên của đời sống,mà chúng con đãnhận, để có được
điều đó từ cách ấy. Và bây giờ chúng con mong muốn Ngài ban
cho chúng conMa-na Thiên thượng đó, Thức Ăn đó sẽ bổ sức cho
chúng con về Sự Sốngmà ở trong chúng con. Khimáumang thức
ăn nầy đi bây giờ, để làm mạnh mẽ cơ thể, làm cho có nhiều tế
bào hơn, để gây dựng chúng conmạnhmẽ cho ngày nầy; nguyện
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xin chúng con được nhận lãnh thức ăn của Đấng Christ, hầu cho
Ngài có thể đi vào thần linh của chúng con, sáng nay, qua Lời,
và—và bổ sức chúng con cho thời đại mà chúng con đang sống.
Bởi vì, ngày đã hết và bóng chiều đang xuống, Ánh Sáng chiều
tối ở đây, và chúng con đang lắng nghe sự triệu tập để “đến trên
Cao,” và chúng con đang muốn sẵn sàng cho thì giờ ấy. Vậy, xin
giúp chúng con, Cha ôi.

51 Và không có ai xứng đáng đểmở Sách ra, hay tháo những Ấn
đó ra; ngoài Chiên Con,mà đã bị giết từ khi sáng thế, đến lấy Sách
và tháo các Ấn ra. Ôi Chiên Con của Đức Chúa Trời, xin đến vào
sáng nay, mở Sách cho chúng con, và cho chúng con nhìn vào đó
với Ngài, Chúa ôi, để thấy chúng con phải làm gì để chuẩn bị cho
thì giờ nầy. Xin ban ơn chomỗi hội thánh, ban phước cho những
buổi nhóm sắp đến, mỗi người trong họ, và buổi nhóm nhỏ của
chúng con, để cùng với họ tiếp tục. Và khi chúng con rời khỏi
nơi đây ngày hôm nay, xin cho chúng con có thể nói như những
người đến từ làng Em-ma-út, “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy
trong chúng ta sao, khi Ngài đã phán với chúng ta bằng cách
ấy?” Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng con cầu xin trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

52 Bây giờ với những anh chị em mà muốn lật ra, anh chị em
thường thích đọc theo sau mục sư khi ông sẽ đọc, để tìm hiểu
xem ông ấy đang nói từ đâu, nếu anh chị em có Kinh Thánh của
mình, vàmuốn lật ra chương thứ 4 của ThánhMa-thi-ơ.

53 Và bây giờ tôi sẽ đưa ra đề tài của mình ngay trước khi tôi
nói; không nhiều thì ít, muốn dạy dỗ điều đó như thế nào, và nói
điều đó khi chúng ta đi tiếp. Và dù thế nào đi nữa, tôi đã đặt đề
tài nầy, tôi khôngbiết tại sao, nhưng tôi đặt đề tài nầy:MùaGặt.

54 Và chúng ta sẽ đọc một phân đoạn Kinh Thánh, để làm cơ
sở cho ý tưởng nầy, để rút ra từ đây đề tài cho của phân đoạn.
Chúng ta sẽ đọc ThánhMa-thi-ơ chương 4, một phần của chương
đó. Đây là sự cám dỗ Chúa Jêsus. Sau khi Ngài đã đầy dẫy Đức
Thánh Linh, Ngài được đưa vào trong đồng vắng.

Bấy giờ khi Chúa Jêsus đã được Thánh Linh đưa vào
nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ.
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Và khi Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi
đêm rồi, sau đó thì Ngài đói.

Và khi quỷ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng, Nếu
ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy
trở nên bánh đi.

Nhưng Ngài trả lời và phán, Có lời chép rằng, Người ta
sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời
phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.

Và ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, và đặt
Ngài trên nóc đền thờ,

Và hắn nói cùng Ngài rằng, Nếu ngươi phải là Con Đức
Chúa Trời, thì hãy gieomình xuống đi: vì có lời chép rằng,
Ngài sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi: và các đấng ấy
sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá
chăng.

Chúa Jêsus phán cùng hắn rằng, Cũng có lời chép rằng:
Ngươi đừng nên thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

Vàmột lần nữa, ma quỷ lại đem Ngài lên trên…núi rất
cao, và chỉ choNgài tất cả các nước thế gian, cùng những
sự vinh hiển của các nước ấy;

Và hắn nói với Ngài rằng, Ví bằng ngươi sẽ sấp mình
trước mặt ta mà thờ lạy ta, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy
mọi sự nầy.

…Chúa Jêsus bènphán cùng hắn rằng, Ngươi hãy lui ra,
hỡi quỉ Sa-tan: vì có lời chép rằng, Ngươi nên thờ phượng
Chúa làĐức Chúa Trời ngươi, và sẽ chỉ hầu việcmộtmình
Ngài mà thôi.

55 Tôimuốn trở lại chỉmột chút, tới câu 4 lần nữa.

Nhưng Ngài trả lời và phán cùng hắn rằng, Có lời chép
rằng, Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
song nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.

56 Bây giờ dành cho chủ đề, tôi muốn lấy câu đó, “mọi Lời phán
ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Bây giờ nắm giữ ý đó trong khi
chúng ta nói.
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57 Chúa Jêsus có lần đã nói trong Thánh Giăng 6:48, tôi tin điều
đó đúng, như tôi đã đánh dấu ở đây sáng nay, “Ta là Bánh Sự
Sống.” Đây là vào bữa tiệc của lễ Vượt qua, khi dân Do-thái
đang—đang kiêng ăn để kỷ niệm về ma-na đã rơi xuống trong
đồng vắng, và—vàhọđanguống từnguồnnước ởđó tượng trưng
cho Vầng Đá mà ở trong đồng vắng, họ đã có một thì giờ trọng
đại. Và Chúa Jêsus đã kêu lớn, ngay giữa họ, và Ngài phán, “Ta là
Bánh Sự Sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng,
trong khoảng thời gian bốn mươi năm, và họ mỗi người, đều
chết. Nhưng Ta là Bánh đến từ Đức Chúa Trời trên Thiên đàng.
Nếu người nào ăn, sẽ không chết.” Và với tảng đá, Ngài phán, “Ta
là Vầng Đá trong đồng vắng. Ta là Vầng Đá mà tổ phụ các ngươi
đã uống ở đó.”
58 “Bằng cách nào?” Họ nói, “Ngươi là người chưa quá năm
mươi tuổi mà nói rằng ngươi đã thấy Áp-ra-ham sao? Vậy thì
chúng ta biết rằng Ngươi làma quỷ và bị điên.”
59 Và Chúa Jêsus đáp, “Trước khi có Áp-ra-ham, đã có TA HIỆN
HỮU.” Thấy đó, “ĐẤNGHIỆNHỮU” là Trụ Lửa ở trong bụi cây, đã
nói chuyện với Môi-se. Và nếu anh em sắp xếp nó trong những
tiếng danh từ và đại từ, không phải “Ta đã là, Ta sẽ là.” “TA HIỆN
HỮU” ở thì hiện tại, mọi lúc.
60 Chúng ta nghĩ về điều nầy, Ngài đang nói, chính Ngài lúc bấy
giờ, rằng, “Ta là Bánh Sự Sống.” Vậy thì làm sao người này có
thể là Bánh Sự Sống? Đó là điều chúng ta tự hỏi. “Thân thể Ta
là Bánh,” Ngài phán. Và bây giờ làm thế nào người nầy có thể
là Bánh? Điều đó hầu như lạ lùng, nhưng đừng bối rối về nó.
Dân sự của Ngài thời ấy đã bối rối về điều đó. Họ không biết làm
thế nào người nầy có thể là Bánh, chính Ngài. Cũng trong Thánh
Giăng 1, nó được ban cho chúng ta cách nầy, rằng, “Ban đầu đã
có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Và
Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.” Vì thế, Lời đã trở nên
Bánh. Lời và Bánh ở đây sẽ phải là giống nhau, bởi vì Chúa Jêsus
là Lời và Ngài là Bánh.
61 Vậy thì làm sao Ngài có thể là Bánh và Lời? Tất cả…Nó sẽ rất
khó hiểu, đối với tâm trí xác thịt. Nhưng chúng ta đang hy vọng,
sáng nay, rằng không có tâm trí xác thịt nào giữa vòng chúng ta,
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mà có tâm trí thiêng liêng ở giữa chúng ta, để chúng ta có thể
hiểu những gì Cha đang cố gắng để chúng ta hiểu ở đây. Thấy
những lời nầy gây bối rối, nhưng, đồng thời, đó là Lẽ thật Thánh
Kinh, đấy.
62 “Vậy thì làm sao người nầy có thể là Bánh?” Đó là điều họ đã
nói. Đó là điều mà, tôi nghĩ, Josephus, nhiều người trong quý vị
sử gia…như tôi đang nghiên cứu điều đó.
63 Bây giờ tôi đang viết một cuốn sách, bài bình luận của tôi về
bốn chương đầu tiên của sách Khải Huyền, hy vọng nó sẽ sớm
ra mắt. Đó là một cuốn sách lớn. Sau đó tôi sẽ có một cuốn sách
nhỏ vềmỗi thời đại hội thánh.
64 Và tôi đang nghiên cứu lịch sử hội thánh. Tôi…điều đó hầu
như ở trong trí tôi, tôi tin chính Josephus, đó là, một trong những
tác giả đầu tiên, dù sao đi nữa,mà đã nói rằng, “Chúa Jêsus người
Na-xa-rét nầy, Đấng đi khắp nơi để chữa lành người đau,” nói,
“Các môn đồ của Ngài đã đào Ngài lên và ăn thân thể Ngài.” Đấy,
họ đang dự tiệc thánh. Mà người ta nghĩ rằng họ đào thân thể
Ngài lên và đang ăn thân thể Ngài. Mà, chúng ta thật ra ăn tiệc
thánh, hay dự tiệc thánh, trong nghi thức tượng trưng, về thân
thể Ngài, bởi vì Ngài là Lời.
65 Bây giờ, hãy xem, điều này đang gây bối rối. Và, đồng thời,
đó là lời Kinh Thánh. Và Chúa Jêsus phán, “Tất cả các lời Kinh
Thánh phải được ứng nghiệm.” Hiểu không? Vậy thì, chúng ta
luôn luôn muốn cắt đứt khỏi tâm trí điều gì nghịch lại lời Kinh
Thánh đó. Đừng bao giờ, đừng bao giờ, bất cứ lúc nào, rời khỏi
lời Kinh Thánh đó vì bất cứ điều gì, không một Lời nào của Nó.
Hãy ở lại sống hoàn toàn với lời Kinh Thánh đó.
66 Vậy thì, Đức Chúa Trời phải phán xét dân sự ngày nào đó. Và
nếu Ngài sẽ xét đoán dân sự bởi một giáo hội, thì sẽ là giáo hội
nào? Họ nói, “Giáo hội Công giáo.” Ồ, thế thì, giáo hội Công giáo
nào? Hiểu không? Bởi vì họ khác biệt với nhau, tệ hơn họ với
chúng ta. Đấy, họ khác nhau, một…Chúng là tất cả các dạng khác
nhau của họ, Rô-ma và Chính thống giáo, người Do-thái và, ồ,
hết thảy các bộ tộc khác nhau của họ. Và chắc chắn họ cùng một
quan điểm của nhau, vậy thì một trong các giáo hội nào trong số
họ là những giáo hội Công giáo? Nếu Ngài làm điều đó bởi giáo
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hội Tin Lành, thì giáo hội Tin Lành nào? Mỗi giáo hội đều khác
với giáo hội kia.

67 Nhưng Ngài sẽ phán xét thế gian, và Ngài phải có tiêu chuẩn
nào đó để phán xét thế gian bởi đó, nếu không thì Ngài không
công bình để cho chúng ta đi giờ nầy và—và sống cuộc đời nầy
không có tiêu chuẩn để bị phán xét. Ai sẽ đúng? Các bạn có thể
nói điều gì đúng ở đâu không? Phải cómột tiêu chuẩn.

68 Và Ngài đã nói, trong Kinh Thánh của Ngài, rằng Ngài sẽ
phán xét thế gian bởi Chúa Jêsus Christ. Và chúng ta đọc ở đây
Chúa Jêsus là Lời. Trong Hê-bơ-rơ 13:8, nói, “Ngài hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Vì thế nên Ngài sẽ
phán xét hội thánh bằng thái độ của họ hướng về Đấng Christ,
Đấng là Lời. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
song nhờ mọi Lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Không ra
từ miệng con người, không ra từ thần học viện, không ra từ—
từ giáo hội, nhưng, “ra từ miệng của Đức Chúa Trời.” Con người
phải sống bằng Điều đó, và chỉ Điều đó mà thôi; không phải sự
thông giải của conngười, nhưngChínhLời củaĐứcChúaTrời!

69 “Ồ,” bạn nói, “có sự nhầm lẫnỞĐây.” Nếu vậy, Đức Chúa Trời
phải chịu trách nhiệm về điều đó. Ngài đã mang nó đến cho tôi.
Đây là những gì tôi phải nhận lấy, ngay tại đây là những gì Ngài
đã phán.

70 Bây giờ, nếu điều này hơi khó hiểu, và về “một người là Bánh
và là Lời,” vậy thì chúng ta hãy đi và tìm hiểu điều này. Chúng
ta hãy tìm hiểu. Bởi vì, lời Kinh Thánh đều đúng hết thảy, và
chúng—chúng không thể bị phá vỡ. Mọi lời Kinh Thánh sẽ được
ứng nghiệm. Cho dù điều đó có vẻ kỳ lạ như thế nào, Điều đó,
điều đó sẽ luôn được ứng nghiệm.

71 Điều gì xảy ra—điều gì xảy ra nếu Anh Williams hay—hay
anh em nào đó ở đây, ông cố của chúng ta, cả hai có thể sống lại,
sáng nay, và, nói, ồ, cho họ xem ti-vi? Và có thể ai đó đã nói tiên
tri trong thời đó của họ, và nói, “Sẽ có lúcmà các bạn có thể nghe
thấymột giọng nói trên khắp thế giới.”

72 Họ sẽnói, “Thôi, đểmặc lão già tội nghiệp, lão đãmất trí rồi.”
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73 “Sẽ có lúc màu sắc sẽ tuôn chảy ngay qua không khí.” Nó ở
đây ngay bây giờ. “Và họ sẽ vặnmột nút nhỏ lên, và khắp thế giới
các bạn sẽ thấy người ta đang di chuyển, và các việc khác, ngay
trên màn hình.”

74 “Ồ,” họ ắt nói, “lão già tội nghiệp đáng thương!” Hiểu không?
Nhưng bây giờ chúng ta có điều đó, ngay trong phòng nầy bây
giờ sáng nay.

75 Và tôi muốn anh em ý thức về điều đó, trước khi chúng ta
đi xa hơn, rằng Đức Chúa Trời đang ở trong phòng nầy. Tác Giả
của Lời nầy thì ở đây. Vì thế, cho dù các bạn ăn mặc thế nào đi
nữa, hay các bạn sống ởmức độ nào trong đời, hoặc các bạn sống
trong loại nhà gì, hoặc các bạn lái loại xe hơi gì, trình độ học vấn
của các bạn đến đâu, Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng các bạn.
Và Ngài nhìn vào lòng chúng ta. Và chúng ta bị đoán xét từ trong
lòng, thậm chí không phải lời chúng ta. Lòng chúng ta phán xét
chúng ta. “Từ trong lòng mà miệng mới nói ra.” Nếu không phải
thế, thì đó là đạo đức giả.

76 Bây giờ, trong phòng nầy bây giờ đang đến những con người,
những hình dạng của con người đang đi qua đây, từ khắp nơi
trên thế giới, những giọng hát đang hát, hiện đang ở trong phòng
này ngay bây giờ. Nhưng, anh embiết đấy, anh em chỉ bị hạn chế,
trong các giác quan của mình, với phần trăm nào đó của thị lực.
Nhưng vậy thì anh em có thể lấy một pha lê, hay đèn hình hoặc
bất cứ cái gì có trong ti-vi, và vặn nó lên, và với cái máy có thể
lệch hướng với những sóng điện từ—sóng điện từ, và làm lệch
hướng nó, để làm ngưng tụ nó lại trong một kênh, và bắt được
hình của những người đó; người nào đó ở nước Úc, Nam Phi, hay
ở đâu, Ấn Độ, hoặc bất cứ nơi nào nó có thể. Các bạn có thể đứng
đây, trênmộtmàn hình, và thấy ngay cảmàu sắc của áo quần họ
mặc, màu sắc cây cối, và mọi chuyển động họ làm. Chỉ bật nhẹ
ti-vi, xem thử có đúng vậy không.

77 Thế thì, phải có nơi nào đó, giấu khỏi mắt chúng ta, sự việc
cũng giống nhưvậy đang đi qua ở đây bây giờ. Nó đã được truyền
qua đây khi Áp-ra-ham nghe Đức Chúa Trời phán, “Hãy ngước
lên nhìn các vì sao.” Chính là ở đây khi Ê-li ngồi trên Núi Cạt-
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mên. Chính là đây khi A-đam còn ở đây, nhưng bây giờ họ mới
khám phá ra điều đó.
78 Và Đức Chúa Trời cũng ở đây, và các Thiên sứ cũng vậy. Và
ngày nào đó nó sẽ trở thành thực tế như vô tuyến truyền hình
hay bất cứ cái gì khác, bởi vì Thần Linh sẽmang chúng ta vào Sự
Sống bất diệt đó. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu. Vì vậy, thế thì, chúng ta
đangnói từ LờiNgài. Bây giờ, điều đó, chúng ta sẽ cố gắng…
79 Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa vĩ đại, chúng
ta hãy thử nói về hình thái tự nhiên, nắm bắt lấy Ngài trong
thiên nhiên trước tiên, và đưa nó trở lại với Lời. Bây giờ, thiên
nhiên hành động với Lời, bởi vì Đức Chúa Trời là một Đấng Tạo
Dựng của thiên nhiên. Khi anh em nhìn thấy cách hoạt động của
thiên nhiên, sự…tìm thấy rằng đó là cách. Đó, đó là Kinh Thánh
đầu tiên của tôi, đã được tìm thấy cách mà thiên nhiên…đã tìm
thấy Đức Chúa Trời trong thiên nhiên. Và lúa mì là sản phẩm
của thiên nhiên, bánh mì, bánh mì được làm ra từ nó, để duy trì
thân thể tự nhiên. Thiên nhiên nắm giữ nhiều sự bí mật. Chúng
ta…và đó là lần đầu tiên tôi tìm thấy Đức Chúa Trời, là quan sát
thiên nhiên. Tôi thấy đó phải là điều gì đó. Và, bây giờ, tôi ít học,
vì thế tôi nói nhiều bằng cách sử dụng thiên nhiên. Và nó là…Tôi
không cố gắng ủng hộ sự thiếu hiểu biết. Nhưng tôi đang cố gắng
nói rằng anh em thậm chí không cần phải có trình độ học vấn,
mới biết được Đức Chúa Trời.
80 Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Đấng Christ, khi ông ra
khỏi đồng vắng…Chúng ta được dạy rằng ông đã đi vào trong
đồng vắng, lúc chín tuổi, và đã ở đó bởi vì công việc của ông là
quan trọng. Cha của ông làmột thầy tế lễ. Và trong hàng ngũ nào
đó của thầy tế lễ, hay giáo phái, ồ, cha của ông nói, “Nầy, Giăng,
con biết con được giới thiệu Đấng Mê-si. Con biết đấy, Anh Gì đó
ở đây thật sự hoàn toàn là Đấng Mê-si!” Vì thế Giăng phải trốn
khỏi điều đó, ông tự đi vào trong đồng vắng, bởi vì đó phải là sự
lựa chọn của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự lựa chọn của
con người, chút nào, ai sẽ là Đấng Mê-si. Vì vậy, ông đã ở trong
đồng vắng vào lúc khoảng chín tuổi.
81 Và, anh em để ý, khi ông xuất hiện, ở tuổi ba mươi, các bài
giảng của ông không phải như là một nhà thần học. Ông không
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dùng những ngôn từ phô trương vĩ đại, nhưng hết thảy đều có
tính chất tự nhiên. Ông đã nói như vậy với những thành viên
giáo hội ngày đó, ông nói, “Các ngươi là dòng dõi của rắn.” Đó
là những gì ông nhìn thấy trong đồng vắng, những con rắn. Ông
ghét rắn. Chúng là chất độc. Răng nanh của chúng có thuốc độc
giết người, và ông đã tuyên bố điều nầy dựa trên giáo hội của
thời đó, “Các ngươi làmột đám rắn độc, ai đã cảnh báo các ngươi
trốn khỏi cơn giận hầu đến? Đừng bắt đầu nói, ‘Chúng tôi thuộc
về giáo hội nầy,’ và, ‘Chúng tôi là những—chúng tôi là những
tu sĩ Dòng Tên,’ hay là ‘Chúng tôi là người thế nầy thế nọ,’ hoặc,
‘Chúng tôi thuộc về Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão,’ hoặc bất kể
nó là cái gì. Đừng bắt đầu nói các ngươi có điều đó, bởi vì, ta nói
cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể làm cho những hòn đá nầy
sanh ra con cái cho Áp-ra-ham.” Hiểu không?

82 Và cũng vậy, “Cái búa,” đó cũng là những gì ông đã sử dụng
trong đồng vắng, “nó sẽ để kề gốc cây. Và hễ cây nào không sanh
trái—trái tốt thì sẽ bị đốn và quăng vào lửa.” Xem đấy, ông chắc
hẳn không chặt một câymà đang sanh trái, bởi vì ông sống bằng
trái của cây đó. Nhưng, cây mà đã không sinh ra trái! Ồ, anh em
có thể lấy mọi lời Kinh Thánh, được hà hơi, đến nỗi mọi việc ở
trong đó phù hợp với Chúa Jêsus Christ. Anh embiết đấy, “Hễ cây
nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và quăng vào lửa,” và đại
loại như vậy. Anh em biết, ông—ông đã dùng sứ điệp của mình
trong lãnh vực thiên nhiên.

83 Còn chúng ta muốn đối diện điều đó lúc nầy, là điều chúng
ta tìm thấy Ngài đã phán, “Ta là Bánh. Và người ta sẽ sống nhờ
mọi Lời, và Ta là Lời.” Hiểu không? Vì thế chúng ta cần trở lại với
thiên nhiên. Tôi để ý nhiều lần tôi phải làm thế.

84 Và thiên nhiên hoạt động không ngừng trên cùng mức độ.
Anh em để thì giờ theo dõi những con chim tụ họp lại, lìa khỏi
cánh đồng và đi tới ăn. Hãy quan sát hết thảy gia súc khi chúng
đi ra ngoài, ở rải rác ngoài đồng, đang ăn. Anh em ném cần câu
xuống nước, cá sẽ đớp. Nhưng khi gia súc chúng…Những con
chim đó vội vàng bay lên cây, và gia súc dồn vào một góc, anh
em có thể cũng lấy cần câu lên. Chúng sẽ không cắn câu, bởi vì
thiên nhiên hoạt động không ngừng cùngmức độmọi lúc.
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85 Và Lời Đức Chúa Trời cũng hoạt động liên tục. Đức Chúa Trời
luôn làmmọi việc Ngài làm trên cùngmộtmức độ. Ngài đã quyết
định ngay từ đầu, khi con người đánh mất mối tương giao với
Ngài, Ngài sẽ cứu con người bằng sự đổ huyết của người vô tội.
Và Ngài chưa hề thay đổi phương pháp của Ngài. Chúng ta cố
gắng giáo dục họ vào trong điều đó, lập họ thành giáo phái, và—
và van xin họ vào trong đó, đánh họ vào nó, hoặc la hét họ vào
nó. Nó vẫn như vậy, chỉ Huyết đổ là nơi Đức Chúa Trời gặp gỡ
người tin.

86 Không, chúng ta không thể lập một Hội đồng Thế Giới của
các giáo hội vàmọi người gặp gỡ nhau. Nó sẽ không bao giờ hoạt
động; nó sẽ không bao giờ làm, nó sẽ không bao giờ. Đó là cách
tôi chống lại hệ thống đó. Đức Chúa Trời đã cómột hệ thống. Anh
chị emđã nghe nó nói ngày hômnay, “Tất cả các giáo hội hãy đến
với nhau, sẽ là một Hội đồng Thế giới của các giáo hội. Và Chúa
Jêsus đã cầu nguyện cho điều đó, rằng chúng ta ‘hết thảy có thể
là một.’” Ồ, vậy thì, anh em thấy đấy, đó là tâm trí xác thịt, mà
không biết đến Thánh Linh.

87 Chúa Jêsus đã phán, “Để họ có thể là một, Cha ôi, như Cha
với Con là một.” Không vì người nào đó ở trên điều gì đó, nó sẽ
không bao giờ có hiệu quả; một giáo phái muốn tiếp quản giáo
phái kia, và một người muốn ở trên người khác. Nhưng để anh
em có thể là một với Đức Chúa Trời, giống như Đấng Christ và
Đức Chúa Trời là một, đó là ý nghĩa của lời cầu nguyện. Rằng,
Ngài là Lời, và Chúa Jêsus cầu nguyện để chúng ta có thể là Lời,
phản ánhNgài. Đó là lời cầunguyện củaNgài để được đáp lại.

88 Thấy cách Sa-tan nhào nặn điều đó trong tâm trí xác thịt như
thế nào không?Nhưng đó không phải là lời cầu nguyện của Chúa
Jêsus, chút nào, để chúng ta có thể nhóm họp hết thảy với nhau
và tất cả có một tín điều nào đó và đại loại như vậy. Mỗi lần
họ làm điều đó, họ ngày càng đi xa hơn và xa cách khỏi Đức
Chúa Trời.

89 Ngàimuốn chúng ta nênmột với Đức Chúa Trời, vàĐức Chúa
Trời là Lời. Mỗi cá nhân, trong lòng mình, phải là một với Đức
Chúa Trời.
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90 Đức Chúa Trời biết điều đó, điều này, tất cả những điều này
đã diễn ra như thế này. Vậy thì đó là cách chúng ta tìm thấy Đức
Chúa Trời ngày nào đó, là nhìn vào thiên nhiên. Các mùa, luân
phiên nhau, chứngminhĐức Chúa Trời. Đó là nơi tôi tìm thấy nó
lần đầu tiên, làm thế nào mà có một sự sống xuất hiện vào mùa
xuân, nó sống cuộc sống của nó, tạo ra một hạt giống, chết đi và
đi vào lòng đất, trở lại trong sự sống lại, cứ xoay vần. Chúng ta
có thể dành hàng giờ cho điều đó.

91 Nhưng bây giờ thật khác hẳn với điều đó, người anh em
truyền giáo của chúng ta ở đây, tại Ấn độ. Tôi tìm thấy nhiều
người ở đó, và trên khắp thế giới, họ tin vào sự đầu thai, rằng,
họ—họ, rằng bạn chết ở đây như một người và bạn trở lại như
một con chim hay một con vật. Xem đấy, điều đó không hợp với
thiên nhiên.

92 Thiên nhiên nói rằng cùng một hạt giống này đã đi vào lòng
đất, cùngmột hạt giống lại mọc lên. Hiểu không? Cùngmột Chúa
Jêsus đã chôn xuống ấy cũng là Chúa Jêsus trở lại. Ha-lê-lu-gia!
Và thân thể nầy, khi nằm xuống trong lòng đất, nó sẽ không trở
lại thành một bông hoa hay cái gì khác, nó sẽ trở lại người đàn
ông hay đàn bà. Chúng ta thấy điều đó trong thiên nhiên, nó hoạt
động thể nào, nó phải trải quamùa đông lạnh giá, và thối rữa và
vânvân, nhưng sự sống được bảo tồnnếu có sự sống trong đó.

93 Nhưng nếu, ở đó, nếu hạt giống đó không được nảymầm, nó
sẽ không bao giờ sống lại nữa; nó không thể sống lại, không có gì
ở trong đó để làm nó sống dậy. Nếu chúng ta chỉ trở thành một
Cơ-đốc nhân trên danh nghĩa…Có hai hội thánh trong thế gian,
hội thánh xác thịt, hội thánh thuộc linh, hết thảy họ đều được
gọi là “những Cơ-đốc nhân.” Nhưng hội thánh xác thịt không thể
sống lại. Nó đang nuôi sống mình bây giờ bằng Hội đồng Thế
giới, hội đồng các giáo hội.

94 Nhưng Cơ-đốc nhân sống lại để gặp Đấng Christ bởi vì Đó là
CôDâu, để đi gặpNgài. Cómột sự khác biệt trong họ. Thiên nhiên
nắm giữ những điều bí mật nầy với chúng ta, và chúng ta có thể
thấy khi nhìn xem chúng. Và chúng ta thấy rằng Cơ-đốc giáo nói
Lẽ thật, về sự chết, chôn, và sự sống lại.
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95 Nếu có thế thì chúng ta biết hết thảy chúng ta đều sống nhờ
bánhmì, và chúng ta biết rằng có làmột cách duy nhất để chúng
ta từng có thể sống, là bằng cách nhận lấy vật chất chết vào trong
cơ thể chúng ta. Các bạn không thể sống cách khác.
96 Một người ăn chay gặp tôi, cách đây không lâu, ông ấy nói,
“Anh Branham à, tôi tin tưởng nhiều vào anh cho đến khi tôi
nghe anh nói anh ăn thịt muối và trứng cho buổi điểm tâm.”
Hiểu không? Và nói, “Làm sao một người tin kính lại có thể ăn
thứ như thế?”

Anh chị em thấy đấy, tôi nói, “Ồ, có gì không ổn với nó?”
97 Mọi sự đều không tinh sạch, nhưng nó được thánh hóa bởi
Lời của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Kinh Thánh dạy, “Nếu
anh em là một mục sư truyền đạo tốt của Chúa Jêsus Christ, anh
em nên nhắc nhở anh em về những điều này. Xem đấy, mọi vật
đều được thánh hóa cả, khôngmột vật chi đáng bỏ,miễn làmình
nhận lấy với sự tạ ơn,” Ti-mô-thê Nhất :3. Bây giờ chúng ta thấy
rằng điều đó là đúng. Vì vậy tôi đã nói, ít nhất…

Tôi đã nói, “Chà, anh cũng không cần phải ăn thứ gì đó đã
chết chứ?”

“Ồ, không, thưa ông!”
98 Tôi đã nói, “Nếu anh sống bằng mọi thứ, anh phải sống bằng
vật thể chết. Nếu anh ăn bánh mì, lúa mì đã chết. Nếu anh ăn
rau, rau đã chết. Bất cứ thứ gì anh ăn, ngay cả sữa, anh uống
luôn vi khuẩn. Anh có đấy.” Anh chị em chỉ có thể sống bằng vật
thể chết.
99 Và thế thì nếu có cái gì đó phải chết để cho chúng ta có thể
sống về thể chất, phương chi điều gì đó phải chết để chúng ta có
thể sống Đời đời! Sự chết cần phải có, để làm điều đó. Bánh! Khi
thấy Chúa Jêsus phán, “Ta là Bánh,” và có một cái bánh mì và
Ngài không phải là loại bánh đó, vì vậy phải có hai loại sự sống
được duy trì bởi bánh. Nó sẽ dẫn chúng ta đến điều đó. Không
thể có…Ngài không phải, Ngài đã không phải là lúa mì; và Ngài
không phải là Lời, Ngài đã là xác thịt, vì vậy phải có hai loại sự
sống. Chúng ta biết rằng lúamì chết để chúng ta sống về thể chất,
như tôi đã nói. Chúa Jêsus, Bánh Lời, đã chết, để chúng ta được
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sống Đời đời. Ngài là Bánh Lời. Bây giờ hãy lưu ý, hãy ghi nhớ
trong trí điều đó. Bây giờ để chứng minh Lời của Chúa Jêsus là
đúng, chúng ta thấy điều này, trong thiên nhiên, nó diễn ra như
thế nào.
100 Bây giờ chúng ta hãy đi đến Kinh Thánh, để tìm hiểumột lần
nữa, trở lại trong lời Kinh Thánh cho đến khi chúng ta đi đến đề
tài chính của mình. Trong vườn, Đức Chúa Trời đã ban cho gia
đình đầu tiên của Ngài sống bằng Lời của Đức Chúa Trời, mọi
Lời của nó. Gia đình đầu tiên mà đã được dựng lên ở đây trên
trái đất, đã được ban Sự Sống Đời đời miễn là họ ở lại với Lời
Đức Chúa Trời.
101 Đó là kế hoạch của Ngài. “Ta là Đức Chúa Trời,” Ngài phán,
“Ta không thay đổi.” Đó vẫn là kế hoạch của Ngài. Kế hoạch của
Ngài không bao giờ dành cho tín điều, hay tổ chức, hoặc những
luật lệ do con người làm ra, để con người sẽ sống bởi đó, nhưng
bởimọi Lời phát ra từmiệng Đức Chúa Trời.
102 Bây giờ quay trở lại Sáng thế ký, đó là sự khởi đầu. Sáng thế
ký nghĩa là “sự bắt đầu.” Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã
ban cho gia đình của Ngài Sự Sống Đời đời miễn là họ ở lại sống
trong Lời nầy và sống bằng Lời nầy. Nhưng khi họ phá bỏ nó, chỉ
một mắt xích trong chuỗi dây xích lời hứa, thì sự chết đánh vào
họ, mà cũng là lời hứa.
103 Nó làmột sợi dây xích. Anh emđang lơ lửng trên địa ngục với
nó, và đó là điều duy nhất sẽ mang anh em vượt qua. Khi người
tín hữu trở nên kẻ giả tin và sống trên một lời trái ngược với Lời
nầy, người đó cắt đứt sự tương giao củamình với Đức Chúa Trời.
Một mắt xích bị phá hủy! Và, nên nhớ, đức tin của anh em trong
Lời nầy thì giống như sợi dây xích. Một sợi dây xích mạnh nhất
ở chỗ mắc xích yếu nhất của nó. Đúng thế. Nó là cái mạnh nhất,
mà, bởi vì điều đó sẽ nắm giữ tất cả. Và nếu có điều gì đó trong
Lời đang làm cho anh em bối rối, điều gì đó mà anh em đã nghe
khác hẳn, nhưng họ nói, “Anh à? Ồ, điều đó dành cho các sứ đồ,
và những việc đó dành cho những ngày đã qua rồi,” trong khi
lời Kinh Thánh đã nói Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi, đừng để điều đó làm điểm
yếu! Hãy củng cố Nó và giữ Nó, và gắn bó cuộc đời anh chị em
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với Nó, bởi vì đó là điều duy nhất sẽ đem anh chị em vượt qua
lửa địa ngục. Đúng thế.
104 Khi sợi xích này bị phá vỡ, với A-đam và Ê-va, gia đình đầu
tiên, bây giờ hãy nhớ, họ đã không phá vỡ một câu, họ không
phá vỡ ba Từ; chỉ một Từ! Con người sẽ lơ lững trên địa ngục bởi
mọi Lời, mọi Lời phát ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Đó là nơi
xác định đích đến Đời đời của con người. Tại sao, con người sẽ bị
sợi dây xích đó treo lên, nếu không thì anh ta sẽ lơ lửng bởi một
tín điều; hay là nếu có một tín điều nào pha trộn vào trong sợi
xích, đó là chỗmắc xích yếu nhất, và anh em chết. Đó là chỗmắc
xích yếu với A-đam và Ê-va. Mắc xích yếu đó, “chắc chắn,” nó
nói, “Đức Chúa Trời…” Nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời đã nói
điều đó! Và nếu Đức Chúa Trời đã nói thế, Đức Chúa Trời muốn
nói điều đó. Và Ngài cũng giữ Lời Ngài bởi nói, “Ngày nào các
ngươi ăn đến, ngày đó ngươi chết.” Ngày mà anh chị em đưa bất
cứ điều gì khác thêm vào Lời thuần khiết của Đức Chúa Trời, vào
trong linh hồn của mình, đó là ngày mà anh chị em bị phân rẽ
khỏi Đức Chúa Trời.
105 Bây giờ điều nầy rất đanh thép, nhưng cứ nghe cho kỹ. Bây
giờ để ý. Một Lời, một Lời đầu tiên của Kinh Thánh, Đức Chúa
Trời đã phán rằng, “Một Lời, đã phân cách con người khỏi sợi
Dây Xích Sự Sống Đời đời của nó.”
106 Điều đó giống như lấy một người và anh em treo người đó
lên, bằng bàn chân anh ta…bàn tay của người đó thì ở trên Trời,
và anh em cắt anh ta làm đôi, đứt đi ngón chân cái, hay bất cứ
cái gì anh em đang treo. Anh em đang lơ lửng trên chính phần
dưới cùng, và, phá đứt dây xích đó, bất cứ ở đâu, anh em chết.
Vậy thì hãy nhớ điều đó trong trí.
107 Nên nhớ, Kinh Thánh nói, “Mọi việc sẽ được định, cứ lời khai
của ba người làm chứng.” Chúng ta sẽ tiếp tục điều đó, trongmột
vài phút, về ba sự cámdỗ Chúa Jêsus; ba sự cámdỗ các vịmục sư
truyền đạo, ngày hôm nay, nơi làm cho họ sa ngã; ba sự cám dỗ
của hội thánh, và nơi chúng khiến họ sa ngã; ba sự cám dỗ của
một tổ chức, nơi nó làm cho nó sụp đổ; và ba sự cám dỗ trong
những cá nhân, và làm cho họ sa ngã. Bây giờ, hết thảy đều hành
động trong ba đó; giống như sự xưng công bình, sự nên thánh,
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phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh; Cha, Con, Thánh Linh. Mọi
thứ được hoàn hảo trong ba.

108 Bây giờ để ý Đức Chúa Trời, ngay từ đầu, chính điều đầu
tiên Ngài ban cho con cái Ngài để sống, là Lời của Ngài. Bây giờ
chúng ta thấy đó là sự thật. Thế thì ở giữa Kinh Thánh, chúng
ta nghe Chúa Jêsus đến và phán rằng, “Người ta sống nhờ mọi
Lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Và rồi trong Khải Huyền
22:18, Chính Chúa Jêsus phán lần nữa, “Ta làm chứng về những
điều này. Nếu ai thêmmột lời vào Sách Nầy điều gì, hoặc bớtmột
Lời trong Sách nầy, thì phần của người đó sẽ bị lấy ra khỏi Sách
Sự Sống.”

109 Bây giờ, hãy xem, đó không phải là cuộc sống tốt của chúng
ta; đó chỉ là điều gì đó đi với nó. Không phải lòng trung thành
giáo hội của—của chúng ta; mà phù hợp với nó. Nhưng vấn đề
chính là, ở lại sống với Lời đó. Đừng ăn gì khác ngoài Lời đó. Ở lại
vớiNó. Ngài là Lời đó. Bây giờ chúng tamuốnxemkỹbây giờ.

110 Sự khác biệt trong bánh này, của của sự sáng tạo, để sống là
gì? Vậy thì, lúa mì là bánh sự sống, nếu nó không phải là hạt lai
giống, nó sẽ…chôn chúng và nó sẽ xuất hiện lại. Nó phải là một
loại hạt chín mùi hoàn toàn. Những hạt giống lép sẽ không lớn
lên. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Anh Sothmann, đang ngồi
ở đây, một người trồng lúa mì đến từ Canada, biết rằng anh em
không gieo những lúa lép vào trong đất, để mong được một vụ
mùa ra từ nó. Bởi vì, con bọ hoặc—hoặc vi khuẩn, những gì nó
có trong hạt, ăn nó, ăn sự sống của nó trước tiên.

111 Anh em có biết chính sâu bọ đó sẽ hủy phá anh em, sẽ ăn dần
mòn thân thể anh em, đang ở trong chúng ngay lúc nầy không?
Gióp nói, “Dầu sâu da của tôi phá hủy thân thể này!” Đặt bạn
vào trong quan tài và niêm thật chặt, kín gió; vẫn có sâu bọ, mà
ở trong thân thể bạn, sẽ ăn dần bạn.

112 Các bạn thấy bột và bột mì, cùng các thứ, trộn nó lênmột lát,
nó có con bọ trong đấy, niêm nó lại. Đó là gì? Con bọ đó ở trong
đó, ngay từ đầu. Khởi đầu, nó ở đó.

113 Bây giờ, hạt giống này phải là một hạt giống tốt. Nó phải là
không có lỗi, hỏng hóc, và vân vân, bên trong nó. Nó phải là hạt
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giống thuần chủng. Nó không thể là hạt—hạt giống lai, bởi vì,
khi nó lớn lên, anh em trồng nó lại, và lúa mì của anh em—của
anh em đã xong đời, bởi vì hạt lai giống sẽ không mọc lên lại. Nó
không thể tăng trưởng lần nữa. Anh em lấy sự sống ra khỏi nó
khi anh em đem nó đi lai giống.

114 Và đó là những gì đã xảy ra với các giáo hội. Họ đã bị lai giống
với thế gian, và đó là nguyênnhânmàmỗi buổi nhómphục hưng
sắp tới, và các bạn không thể có sự phục hưng nào khác đằng sau
nó. Mọi tổ chức đã từng tổ chức, sẽ chết ngay tại chỗ và không
bao giờ sống lại, bởi vì nó tổ chức thế giới thành các hệ thống
của nó, do đó nó không bao giờ có sự phục hưng nữa. Không có
lịch sử nào cho thấy rằng bất kỳ giáo hội nào, từng được tổ chức,
từng được sống lại. Nó chết ở đó. Tại sao? Các bạn lai giốngnó.

115 Đừng đặtmột giámmục vào nó. Hãy để Đức Thánh Linh ở lại
trên nó. Hiểu không? Đức Thánh Linh đã được sai đến để giữ cỏ
dại vàmọi thứ ở bên ngoài; không phải những gì giámmục nghĩ,
hay giám sát, hoặc đại loại như vậy nghĩ. Hãy để Đức Thánh Linh
giữ hội thánh đó trong tình trạng của nó. Ngài là Lời hoàn hảo
ấy, như chúng ta sẽ thấy.

116 A-đam đã có sự chọn lựa của mình, Lời và sống, hay không
tin một Lời và chết.

117 Chúng ta có cùng một lựa chọn, vì chúng ta phải như vậy.
Nếu Đức Chúa Trời đặt A-đam trên Lời, và chỉ Lời, rồi Ngài đặt
chúng ta trên một tín điều hoặc bất kỳ loại tín điều nào, thế thì
Đức Chúa Trời không công bằng trong sự phán xét của Ngài, nó
không trở thành sự thánh khiết của Ngài cũng như quyền tể trị
của Ngài. Nhưng nó trở thành quyền tối cao của Ngài khi thấy
rằng Ngài đặt mọi người trên cùng một cơ sở. Và Ngài là Đức
Chúa Trời và không thay đổi. Điều gì Đức Chúa Trời làm trước
tiên, Ngài mãi mãi làm tương tự. Ngài không bao giờ thay đổi
chương trình của Ngài—của Ngài. Điều duy nhất, Ngài phóng
đại nó, Ngài không bao giờ thay đổi nó. Sự việc giống như vậy cứ
tiếp diễn.

118 Bây giờ, A-đam có một sự lựa chọn. Và nếu ông đã tuân giữ
Lời, ông đã sống. Nếu ông không giữ Lời, ông đã chết.
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119 Và chúng ta đã nhận được điều tương tự. Chúng ta ở lại với
Lời, chúng ta sống. “Người ta sẽ sống bởi mọi Lời.” Nhưng nếu
chúng ta không làm vậy, chúng ta chết, chúng ta chết về mặt
thuộc linh. Ồ, chúng ta có thể vẫn làm ồn ào, chắc chắn vậy, đá
chân, và hò hét, và hành động kỳ quặc, nhưng, điều đó, điều đó
không—không phải đang sống. Đó không phải là đang sống. Tôi
là một nhà truyền giáo. Tôi đã nghe thấy những người ngoại đạo
đá xung quanh và kêu la nhiều hơn chúng ta có thể, và tuyên
bố biết các vị thần, và những thứ như thế. Họ không sống. “Họ
đã chết trong khi họ đang sống.” Kinh Thánh đã nói vậy. Bây giờ
chúng ta thấy rằng sự lựa chọnnày được trao cho chúng ta.
120 Nhưngngười đóđã thỏahiệp vớimột lời của Sa-tan, rồi chết.
121 Và nếu, sự khởi đầu mà Đức Chúa Trời trong ân điển và lòng
thương xót của Ngài có thể đã bỏ qua tất cả những đau khổ mà
chúng ta đã làm, tất cả những cái chết của những đứa trẻ nhỏ, và
mọi thứ, và các cuộc chiến tranh, và nội bộ, và sự đóng đinh, và
những thứ mà chúng ta đã có; nếu Ngài có thể bỏ qua nó, quyền
tể trị của Ngài đối với Lời của Ngài ắt cho phép Ngài bỏ qua nó,
thì Ngài sẽ không công bình nếu Ngài đã bỏ qua điều đó lúc ấy.
Anh em hiểu điều đó không? Ngài không thể bỏ qua. Ngài không
hề bỏ qua điều đó cho A-đam lúc ban đầu. Và Ngài sẽ không bỏ
qua điều đó cho anh chị em hay tôi, từ đầu. Chúng ta phải đến
với điều đó, chỉ Lời mà thôi. “Hãy để lời của loài người là dối trá,
và lời Ta là thật,” Ngài phán.
122 Bây giờ chúng ta chỉ đang trông đợi điều mà trong thời mà
chúng ta đang sống, là mùa gặt.
123 Rồi Đức Chúa Trời, sau khi A-đam đã sa ngã (bị thử bằng Lời,
và sa ngã), Đức Chúa Trời tiếp tục, trong sự sáng tạo của Ngài, để
cố tìm một người mà sẽ sống bằng mọi Lời. Nào hãy xem. Ngài
đã cố tìm con người, đó là, sống bằng Lời dành cho thời đại của
mình. Vậy thì, anh em thấy, Đức Chúa Trời phân bổ Lời Ngài ra,
bởi vì Ngài có thể.
124 Ngài là, Ngài là vô hạn, và Ngài là—Ngài có mặt khắp nơi.
Thông suốt mọi sự, do đó Ngài biết tất cả mọi điều. Ngài không
thể có mặt ở khắp mọi nơi. Bằng sự toàn tri, biết tất cả mọi sự,
thì Ngài có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Bởi vì, đó là cách Ngài
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định sẵn chúng ta, bằng sự biết trước, không phải vì Ngài mong
muốn người nầy sẽ được cứu còn người nầy bị hư mất. Nhưng
Ngài biết ai sẽ bị hư mất và ai sẽ được cứu. Hiểu không? Do đó,
bởi sự biết trước của Ngài, Ngài có thể định trước. Và Ngài làm
cho mọi thứ hoạt động vì sự vinh hiển của Ngài. Đó là những gì
các thuộc tính củaNgài đang làm, thể hiện sự vinhhiển củaNgài.
Một cái bình dùng cho việc sang và một cái bình dùng cho việc
hèn, nhưng chính là Đức Chúa Trời làm nên nó. “Điều đó chẳng
phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn
là bởi Đức Chúa Trời thương xót.” Hiểu không?
125 “Chẳng ai có thể đến cùng Ta,” Chúa Jêsus phán, “ví bằng
Cha Ta không kéo người ấy đến. Và tất cả những kẻ Cha đã,” thì
quá khứ, “ban cho Ta, sẽ đến với Ta, đến với Lời.” Làm sao họ có
thể đến trừ phi họ được, tất cả, họ đã được định trước để đến?
“Nhưng hễ ai nhậnNgài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên
con cái của Đức Chúa Trời.” Đấy, bởi vì tên của họ đã được ghi
trong Sách, Ngài đếnđể cứu chuộcnhững ai có tên trong Sách.
126 Trong Khải Huyền, chúng ta thấy, khi các Ấn được mở ra, có
một Quyển Sách. Và Ngài ngự trên Ngai, Đức Chúa Trời, có Nó
trong tay phải Ngài. Và không có gì, không có ai, ở trên Trời hay
dưới đất, hoặc ở bất cứ đâu, xứng đáng để đến lấy Cuốn Sách,
hoặc thậm chí để nhìn vào Nó. Giăng đã khóc dầm dề…bởi vì
toàn bộ Sách cứu chuộc đã ở đó.
127 Tại buổi nhóm họp vào đêm nọ, anh chị em trẻ Phúc Âm
Ngũ Tuần đã hát bài hát đó, “Tôi tự hỏi Giăng có thấy tôi khi
tất cả các dân nhóm họp lại với nhau không. Người có thấy tôi
không?” Chắc chắn, ông đã thấy, nếu tên bạn ở trong Sách đó.
Và khi…
128 Tên của Giăng cũng có ở trong sách, và ông đã khóc dầm dề
bởi vì không có ai có thể chạm đếm Nó. Và rồi một trong các
trưởng lão đến và nói, “Hỡi Giăng, chớ khóc, vì Sư Tử của Chi
phái Giu-đa đã thắng.”
129 VàGiăng đãnhìn quanhđể tìmmột—một sư tử, và từ saubức
màn Chiên Con bước ra, Chiên Con đã bị giết từ trước khi sáng
thế. Rồi ông thấy một Chiên Con đẫm máu đi ra, và Ngài đến và
lấy Sách từ tay hữu của Đấng ấy, và gọi mọi tên có trong Sách đó.
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Đó là Sách cứu chuộc hoàn toàn. Và đây chính là Nó. Sách Cứu
Chuộc, Ngài đã cứu chuộc hết thảy những ai có tên trong Sách
ấy, không phải ở ngoài Sách. Bất cứ điều gì có sự bắt đầu đều có
sự kết thúc. Nhưng nếu anh chị em có Sự Sống Đời đời, anh chị
em không bao giờ có bắt đầu và anh chị em không thể chấm dứt,
bởi vì anh chị em là con trai con gái của Đức Chúa Trời, những
thuộc tính của ý tưởng Ngài và Lời Ngài. Anh chị em không có
sự kết thúc của Sự Sống, nếu tên của anh chị em có trong Sách
đó. Chiên Con đế để cứu chuộc Nó. Không phải hết thảy những
ai xưng nhận là “Cơ-đốc nhân,” không phải hết thảy những ai cố
sống tốt đẹp và thánh khiết; nhưng chỉ những người có tên được
chép trong đó, Ngài đã cứu chuộc, và chỉ những người đó, mà
tên của họ có trong Sách đó thôi.

130 Bây giờ chúng ta thấy rằng Sa-tan đã khiến A-đam sa ngã, chỉ
bằng một lời nói đó. Và Đức Chúa Trời tiếp tục cho đến bây giờ,
trong sự sáng tạo của Ngài, để cố gắng tìmmột người có thể sống
theo mọi Lời. Người đầu tiên của Ngài đã thất bại. Và người nầy
ắt sống trong thời đại củamình, thời đạimàngười đó đã sống.

131 Bây giờ, hãy xem, có những thời đại khác nhaumà Đức Chúa
Trời đã nói tiên tri ngay từ đầu, sẽ diễn ra tất cả. Đó là lý do Ngài
có thể nói cho biết sự cuối cùng từ ban đầu, là vì Ngài đã biết
mọi sự. Ngài làm nên mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ, và cho
Ngài, vì sự vui thích của Chính Ngài. Để ý kỹ bây giờ. Đừng bỏ
qua điều nầy.

132 Điều gì sẽ xảy ra nếu Môi-se đến mang sứ điệp của Nô-ê? Nó
sẽ không có tác dụng. Không thể. Không.

133 Điều gì xảy ra nếu Chúa Jêsus sẽ mang đến sứ điệp của Môi-
se? Nó sẽ không có tác dụng.

134 Điều gì xảy ra nếu chúng ta đến, cố mang đến sứ điệp Giám
Lý, sứ điệp Báp-tít, hay sứ điệp Ngũ Tuần? Nó sẽ không có tác
dụng. Chúng thì tốt đấy; chứngminh trong giờ phút ấy, bằng Lời.
Chúng đúng lắm trong thời đại của họ. Thời đại đó đã qua rồi.
Chúng ta phải tìm thấy những gì Kinh Thánh nói ở đây cho ngày
hôm nay. Ngày nầy, đó là điều nhờ đó con người sống cho thời
đại của họ.
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Ngài đã cố tìmmột người sống bằng Lời hoàn toàn.
135 Điều đầu tiên Ngài đã làm, Ngài đã thử Nô-ê. Nô-ê đã làm
Ngài thất vọng; say khướt, ông đã thất bại.
136 Môi-se, kiệt tác vĩ đại tuyệt vời của Đức Chúa Trời, Ngài đã
thử ông và ông đã thất bại. Ông đã tự làm vinh hiển mình, và
không được phép đi vàomiền đất hứa.
137 Rồi đến Đa-vít, mà Ngài đã định phản ánh của Ngài—của
Ngài…Thiên hi niên vĩ đại, trong Đa-vít, và Ngài định tỏ cho thấy
Vua của Ngài là ai. Và Đức Chúa Trời đã thề với Đa-vít, Ngài sẽ
dấy lên…dấy lên Con Ngài ngồi trên ngai của ông. Và Đa-vít là
một người dũng cảm như vậy, đến nỗi, “ông là người sống theo
lòng của Chính Đức Chúa Trời.” Và Đa-vít làm điều tốt. Ông đã
đánh thắng tất cả quân Phi-li-tin và phá đổ các bàn thờ, và ở
lại sống với Lời. Và, cuối cùng, một người đàn bà đẹp đã đánh đổ
ông, và ông đã vi phạm điều răn, đánhmất Lời, phạm tội tà dâm.
Hiểu không? Một người sống theo lòng của Chính Ngài, đấy, Đa-
vít vẫn làm Ngài thất vọng.
138 Môi-se đã làm Ngài thất vọng, hết thảy những người khác đã
làm Ngài thất vọng, nhưng tất cả đời sống của họ chỉ phản chiếu
về một Đấng mà sẽ đến.
139 Trong Sách Khải huyền, như tôi đang viết, một người đang
dịchhoặc viết lại chođúngngữpháp…Ngữpháp của tôi quákém,
tôi đã cómột—một học giả giỏi để ngữ pháp hóa nó, đặt các danh
từ và đại từ phù hợp với nhau. Mà, tôi không biết đâu là sự khác
biệt giữa danh từ và đại từ. Nhưng, nhưng anh ấy làm, và anh ấy
đang đặt tất cả chúng…Tôi biết, điều duy nhất tôi biết, Chúa ban
Nó cho tôi và tôi chỉ cần viếtNó ra, đấy. Và, họ, họ phải đưanóvào
nếu nó được đưa vào trường học vàmọi thứ, họ—họ biết điều đó
có thể đọc nó nhiều hơn theo cách hiểu của họ. Và rồi người viết
đó nói với tôi, ngữ pháp, người mà viết lại ngữ pháp cho đúng
ấy, đã nói với tôi rằng, anh ấy nói, “Nhưng, Anh Branham, chúng
tôi thấy trong thời đại hội thánh Bẹt-găm…Rằng, Chúa Jêsus đã
nói ở đây, ‘kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho người ấy Sao Mai.’ Ban
cho người ấy Sao Mai à?” Anh ấy nói, “Bây giờ làm sao người ấy
có thể có được Sao Mai, khi Chúa Jêsus phán, chính Ngài, rằng
Ngài là Sao Mai?”
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140 Xem đấy, hết thảy dòng dõi của Áp-ra-ham được phản chiếu
bằng những ngôi sao. Họ khác hẳn với nhau, và chúng ta không
giống nhau. Và Chúa Jêsus là Sao Mai đó, là ngôi sao sáng nhất
trong số họ. Nhưng chúng ta tìm thấy Ngài, trong Khải Huyền 1,
với bảy ngôi sao trong tay Ngài. Ngài giải thích điều đó và nói,
“Bảy ngôi sao nầy là bảy thiên sứ cho bảy hội thánh, hay bảy thời
đại hội thánh sắp đến.”
141 Sau đó anh ấy nói, “Vậy thì làm sao có thể được, nếu họ có
Sao Mai?”
142 Tôi nói, “Các ngôi sao mà ở trong tay Ngài chỉ là sự phản
chiếu các ngôi sao từ Sao Mai, hãy xem, vì sứ giả ngày đó đã có
Lời.” Và Ngài là Lời; người chỉ được phân bổ cho ngày đó. Và
những người mà đã sẵn sàng đi ra khỏi hệ thống thế gian và các
việc thế gian và bước đi với Ngài, nhìn thấy sự phản chiếu của
SaoMai qua sứ giả của thời đại đó. Như Ngài đã làm qua Nô-ê và
qua Môi-se, và vân vân, khi Ngài phản ánh Cựu Ước, cuối cùng
tất cả họ đều đến với một Đấng. Và vì thế cuối cùng của các thời
đại hội thánh cũng sẽ vậy, hết thảy sẽ trở lại với Chúa Jêsus, mà
Ngài là Lời.
143 Chúng ta là những Cơ-đốc nhân chỉ đang phản ảnh Ngài.
Mặt trăng chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, khi mặt trời lặn.
Và người tin chỉ phản ánh Con Đức Chúa Trời, khi vắng mặt Con
Đức Chúa Trời. Đó là Ánh Sáng của Kinh Thánh, lời Kinh Thánh,
được chứng thực trong đời sống của chúng ta, Lời trở nên Sự
Sáng trong bóng tối. Anh chị em là những ngọn đèn được đặt
trên ngọn đồi. Đó không phải là mặt trời; nó là ngọn đèn. Ngọn
đèn chỉ thay thế mặt trời, chỉ chiếu một lượng ánh sáng nào đó.
Chúng ta là con cái củaĐức Chúa Trời, chúng ta là con trai và con
gái của Đức Chúa Trời, chỉ có Thánh Linh với một phần. Ngài đã
có Nó mà không có sự đo lường. Chúng ta là một ngôi sao đang
chiếu sáng, hết thảy chúng ta với nhau tạo nên Sự Sáng cho thế
gian, nhưng Ngài là toàn thể Con đó phản chiếu Sự Sáng tới mỗi
ngôi sao. Ha-lê-lu-gia! Tôi tin Ngài. Xin Chúa giúp cho sự không
tin của tôi!
144 Cuối cùng, Đấng trọn vẹn nầy đã đến. Bây giờ, Ngài đã đến
để bị thử thách trong mọi vị trí giống như chúng ta. Kinh Thánh
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nói đã bị cám dỗ. Ngài đã bị cám dỗ giống như Nô-ê. Ngài đã
bị cám dỗ giống như Môi-se. Ngài đã bị cám dỗ giống như hết
thảy những người còn lại của họ. Ước gì chúng ta có thời gian
để phân tích điều đó và tỏ cho anh chị em thấy, nhưng chúng ta
không có, bởi vì tôi không muốn mất quá nhiều thì giờ của anh
chị em. Nhưng, để phân tích ra cho anh chị em thấy, Ngài đã bị
cám dỗ cũng một thể ấy.
145 Sa-tan không bao giờ thay đổi chiến thuật của nó, Đức Chúa
Trời cũng không, chỉ thay đổi thời đại. Nhưng những gì…Sa-tan
đã đi vào đó, đến trong gia đình đầu tiên của Đức Chúa Trời, trên
đất. Nóđâynầy, thưa anh chị em.Đừngkhônghiểuđiềunầy. Làm
thế nào Sa-tan có được gia đình đầu tiên? Nó không thể đột nhập
vào cách nào khác ngoài lấy Lời đó phá vỡ ra, vì họ được vững
mạnhđằng sau Lời đó. Nếu nó chỉ có thể đi vào chỗ hở!
146 Đó là cách nó có được mọi hội thánh trong mỗi thời đại hội
thánh, có được mọi tín hữu, chỉ lôi kéo ra qua kẻ hở đó. “À, tôi—
tôi tin Kinh Thánh là đúng, nhưng tôi không tin điều đó.” Ồ, anh
ta tiêu đời. Thật đáng tiếc, nhưng anh ta chết ở đó.

“Mọi Lời phán ra từmiệng Đức Chúa Trời!”
147 Bây giờ nhớ kỹ điều nầy bây giờ. Vậy thì cuối cùngNgài, Đấng
sẽ đến nầy đã đến và bị cám dỗ hoàn toàn chính xác như những
người khác đã bị cám dỗ. Bây giờ để ý cách Sa-tan tấn công mỗi
lần thế nào, mỗi lần đều giống nhau. Bây giờ hắn cố gắng dâng
cho Ngài bánh tự nhiên, giống như hắn đã làm với Ê-va. “Nếu
ngươi muốn ăn cái nầy, hãy lấy cái nầy,” hay điều gì khác, hắn
đã có điều đó.
148 Đó là điều hắn làm với mọi tổ chức, đó là những gì hắn làm
vớimỗi cá nhân, hắn cố đưa cho anh chị emnhững điều tự nhiên
mà anh chị em có thể nhìn thấy. Và điều đó đang lấy đi anh chị
em! “Ồ, hãynhìn giáo hội to lớnnầy!Ồ, họ có rất nhiều triệu đô-la
trong đó! Giáo hội của chúng tôi là giáo hội lớn nhất thành phố.
Ồ, của chúng tôi, chúng tôi có thị trưởng thành phố đến nhà thờ
chúng tôi. Thấy hết thảy điều đó! Mục sư của chúng tôi có một—
một bằng Tiến sĩ Thần đạo, Tiến sĩ Luật, Tiến sĩ Triết học! Điều
đó, tốt, điều đó, tốt, ông ấy nhất định phải là một người đàn ông
thông minh.” Một linh mục Công giáo có thể đến gần và bao bọc
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anh ta, bất cứ lúc nào với những tấm bằng của ông. Ông ta có sáu
mươi mấy quyển sách mà ông phải biết rõ như anh chị em biết
Kinh Thánh, để có được bằng cấp là một linh mục, vì thế đừng
cố so sánh các nền giáo dục.

149 Điều đó cũng giống như thế gian luôn đang cố so sánh. Đừng
so sánh với những việc của thế gian. Đừng so sánh với các giáo
hội. Hãy so sánh với Kinh Thánh! Đó là điều chúng ta đang làm
ngày hôm nay. Đó là vấn đề với các giáo hội Ngũ Tuần của
chúng ta. Đó là vấn đề với các nhóm tứ ca và sự ca hát của
chúng ta, vân vân, như chúng ta có, chúng ta đang cố gắng hành
động giống như Hollywood. Hollywood lấp lánh; Phúc Âm rực
rỡ chói lọi. Có nhiều sự khác nhau giữa lấp lánh và rực rỡ chói
lọi. Hiểu không? Hollywood lấp lánh với quần áo, và Rickys và
Rickettas, và những món đồ giả. Nhưng Đức Chúa Trời rực rỡ
khiêm nhường trong sự khiêm nhường của người tín hữu, cho
dù người đó có ngu dốt đến đâu. Ngài chiếu rực rỡ trong sự
khiêmnhường, không chiếu sáng trongHollywood.

150 Để ý, hắn đã thử chiến thuật cũ với Chúa Jêsus, giống như
hắn đã làm với Môi-se, giống như hắn đã làm với những người
còn lại của họ. Hắn đã thử điều đó. Hắn sẽ thử điều đó với bạn
để bạn chấp nhận điều gì đó vĩ đại trông có vẻ sáng chói.

151 Nhắc tôi nhớ lai khi tôi thường đi săn gấu trúc, những con
gấu trúc. Tôi đã kiếmđượcmột…Bố, cha tôi, đã dùng thuốc lá. Tôi
không biết hết thảy các bạn từng biết một trong những mảnh
giấy thường được cuộn lại với thuốc lá hay không. Tôi sẽ lấy
chúng, kiếm cho tôi một khúc gỗ và xoi một cái lỗ trong đó, qua
nhánh sông nơi một con gấu trúc đang chạy qua. Và rồi tôi xoi
một cái lỗ ở trong đó, và dán đuôi thuốc lá nầy ở đó. Và rồi tôi
đóng vài cây đinh, đặt nghiêng như thế nầy. Và con gấu trúc luôn
luôn tìm kiếm cái gì đó chiếu sáng. Vì thế khi trăng lên, và nó
chạy lên theo ở đó, nó nhìn lui ở đó, nó đẩy tay vào đó để lấy đuôi
thuốc. Và nó sẽ không thả đuôi thuốc lá ra.

152 Nó giống nhưmột số thành viên giáo hội. Thậm chí người đó
biết mình đã bị bắt, người đó sẽ không thả nó ra. “Nếu tôi làm
thế, người ta sẽ đẩy tôi ra khỏi tổ chức.” Đó chỉ là sự chết của



MÙA GẶT 33

người ấy, chỉ thế thôi. Đúng thế. Để ý. Anh ta cứ nắm giữ nó, anh
ta sẽ không buông nó ra.
153 Bây giờ Sa-tan đã thử cùng một chiến thuật đối với Chúa
Jêsus, mà hắn đã thử với những người còn lại. Hắn đã cố làm
cho Ngài ăn cái gì đó bên ngoài Bánh Lời đã hứa. Bởi vì, Chúa
Jêsus đã phán, “Có lời chép rằng, ‘Người ta sống chẳng phải chỉ
nhờ bánh mà thôi.’” Hiểu không? Hắn đã cố làm cho Ngài vâng
lời hắn. Mặc dù việc ấy trông khá tốt đẹp, giống như Ngài có
thể tự nuôi chính Ngài, và Ngài đã có thể làm điều đó. Anh chị
em có…
154 Anh chị em cũng có thể hành động bất cứ cách nào anh chị
em muốn. Anh chị em có thể nhận lấy Nó hoặc lìa bỏ Nó, anh
chị em có thể muốn một điều đó. Vậy thì nếu con gấu đó có đủ
cảm giác chỉ để, ồ, khép bàn tay nó lại, nó có thể lôi ra trở lại;
nhưng nó sẽ không làm thế, nó cứ nắm chặt lấy ở đó. Và đó cũng
là cách mà nhiều Cơ-đốc nhân danh nghĩa cũng làm. Họ không
muốn nghe bất cứ điều gì về Nó, không muốn đến và nghe Nó.
Họ không muốn gì về Nó. Cứ tiến tới và nắm chặt nó lúc đó, đấy,
anh em sẽ thấy điều gì xảy ra.
155 Bây giờ để ý, họ đã cố làm cho Ngài ăn cái gì khác ngoài Bánh
Sự Sống mà mọi người sẽ sống nhờ đó. Nhưng Chúa Jêsus đã ở
lại với Lời của Cha. Ồ, hắn đã không đánh vào Ê-va lúc ấy, hắn
không bao giờ đánh vàoMôi-se, hắn không bao giờ đánh vào bất
cứ người nào trong họ. Hắn đánh vào Đấng sẽ phản chiếu mọi
Lời. Đấy, Ngài, đó là lý do, Ngài là Lời. Nhưng Chúa Jêsus đã ở lại
với Lời, từ chối học thuyết thần học chủng viện của hắn, vâng,
thưa quý vị, ánh sáng mới của hắn, kinh nghiệm nhiều hơn của
hắn. Hắn không thể đẩy điều đó vào Chúa Jêsus như đã đẩy vào
Ê-va, cho bà thấy, “Ồ, chắc chắn rồi, Đức Chúa Trời…”
156 “Ồ, chắc chắn rồi, Đức Chúa Trời sẽ ở trong điều nầy nếu
chúng ta đến với nhau và tạo nênmột Hội đồng Thế giới toàn bộ
giáo hội. Chắc chắn, Đức Chúa Trời sẽ ở. Ngài muốn sự hiệp nhất
và Ngài muốn tình anh em.” Với chính Ngài, không phải với thế
gian; tình anh em với chính Ngài, thờ phượng với chính Ngài. Đó
là điều Ngài đã chết cho, để anh chị em thờ phượng Ngài. Như
mọi khi, nếu hắn không thể kiếm được…
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Bây giờ chúng ta thấy hắn đã thất bại. Chúa Jêsus đáp ngay
lại với hắn, bằng CHÚA PHÁNNHƯVẬY.

157 Bây giờ khi hắn thấy rằng một tín hữu…Theo dõi người tin,
đi vào trong những phạm trù giống như vậy lúc nầy, mỗi người
trong anh em. Khi hắn thấy (hắn) anh em sẽ ở lại với Kinh Thánh,
“Đúng thế, tôi tin Kinh Thánh. Tôi không kết hợp với tín điều và
thứ ngoài đó. Tôi sẽ ở lại với Kinh Thánh.” Và, như đã từng có,
nếu hắn không thể làm cho anh chị em tin, để—để sống với Lẽ
thật chân chính và tin Lời đó, tôimuốn anh emđể ýnhững gì hắn
đã làmvới Chúa Jêsus, lần thứ hai, nếu nó không thể có được anh
em. Nói, “Tôi sẽ không kết hợp với tín điều. Tôi sẽ không làm thế.
Tôi thì, tôi được sanh ra tự do, tôi sẽ ở lại với Điều đó. Tôi sẽ làm
điều nầy, điều kia, hay điều nọ.” Xem đấy, “gia nhập giáo hội,” và
“anh đến gia nhập,” và điều gì khác; hắn không thể bắt anh em
làm điều đó, thế thì hắn sẽ làm điều gì khác với anh em. Ồ, thưa
anh em, hãy theo dõi điều nầy.

158 Nếu không, thì hắn sẽ tống khứ anh em ra khỏi thần học viện
của riêng hắn, được giảng dạy bởi các nhà thần học của riêng
hắn, đấy, nơi mà Sa-tan là kẻ thông giải. “Ồ, những ngày phép lạ
đã qua rồi. Những người ở dưới đó, tôi đã có…ồ, đó là một đám
người dị giáo. Họ, họ không phải, đấy.” Hắn sẽ tống khứ anh em
khỏi nơi ấy.

159 Ồ, anh em có thể nói, “Chờmột chút, Anh Branham! Chờmột
chút nào!” Vâng, chúng ta hãy chờmột chút, đấy. Anh emnói bây
giờ, “Anh không còn được cho là như vậy sao? Chúng ta không
được cho là nhưvậy à?”Không, thưaquývị. Không, thưaquývị.

160 Nhưng Chúa Jêsus phán, “Khi Ngài là Thần Lẽ Thật đến, xem
đấy, Ngài sẽ mang những điều này mà Ta đã dạy dỗ các ngươi,
nhắc lại cho các ngươi nhớ, Lời. Và Ngài cũng sẽ cho các ngươi
thấy những việc hầu đến.” Đó là Hội Thánh đầy dẫy Thánh Linh
thật bây giờ, ở lại sống trong Lời, phản chiếu Lời, Đức Chúa Trời
trên đất. Hiểu không? Ngài không cần nhà thần học nào, bởi vì
Lời Ngài không thuộc về sự thông giải riêng. Ngài thông giải Lời
của Chính Ngài, bằng sự chứng thực Nó và chứng minh Nó, Nó
là Lẽ thật.
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161 Khi giáo hội Giám Lý nói với anh em rằng anh em không
thể nhận lãnh Đức Thánh Linh như họ đã từng vào Ngày lễ Ngũ
tuần, anh em có chú ý đến điều đó không? Chắc chắn là không
rồi. Anh em đã đi đúng hướng và có được Đức Thánh Linh, dù
sao đi nữa. Hiểu không? Gây ra…

162 Tôi đã thảo luận về—về ba ngôi với một—một mục sư Báp-
tít, đêm nọ, và tôi nói với anh ấy rằng đó chỉ là thuật ngữ. Và vì
vậy chúng tôi đi đến chỗ tìm thấy, anh ấy nói, một mục sư trẻ
khác ở đó xuất thân từ thần học viện, anh ấy nói, “Nhưng, thưa
Ông Branham, ông đang cố gắng làm cho dân sự tin vào một tôn
giáo sứ đồ.”

Tôi nói, “Tất nhiên, đó làmột tôn giáo sứđồduynhất đấy.”

Và anh ta nói, “Thưa ông, ông đã đi học ở trường nào?”

163 Tôi đáp, “Trên đầu gối của tôi, người anh em à. Không tới…
Xem đấy, đó là nơi tôi nhận được, không phải thần học, nhưng
quì gối học.” Tôi đã nói, “Đó là nơi tôi tìm thấyNgài.”

164 Và anh ta nói, “Thưa Ông Branham, phép báp-tem bằng Đức
Thánh Linh, giống như họ đã nhận lãnh vào Ngày lễ Ngũ tuần,
ông cố nói rằng điều đó xảy ra ngày nay?”

165 Tôi nói, “Kinh Thánh đã nói, thưa ông, rằng…rằng Chúa Jêsus
Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
Tôi nói, “Đó là Chúa Jêsus Christ đến trong Ngày lễ Ngũ tuần.” Ồ,
đúng thế.

166 Không, cùng Đấng ấy! “Tuy nhiên còn ít lâu, Ta sẽ cầu xin
Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, tức là Đức
Thánh Linh. Còn ít lâu và thế gian sẽ không thấy Ta nữa, không
thấy Ta nữa; tuy nhiên các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở với các
ngươi, ở ngay cả trong các ngươi, cho đến sự kết thúc hoàn toàn,
ngày tận thế.”

167 Tôi đã nói, “Đúng thế, đó là Ngài đến trong Ngày lễ Ngũ tuần.
Vâng, thưa ông. Ngài đã đến, sống trong họ, để ý, trong hình
dạng của thân vị Đức Thánh Linh, là Chúa Jêsus Christ trong
thân vị Đức Thánh Linh, như chúng ta hiểu thần tánh của Đức
Chúa Trời.”
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168 Bây giờ để ý, Sa-tan không cần thần học, thần học của hắn.
Và người này nói với tôi, anh ta nói, “Thưa Ông Branham,” anh
ta nói, “tôi sẽ cho ông hiểu, tôi xuất thân từ một trường nào đó,
và chúng tôi đã được đào tạo.”

Tôi đã nói, “Tôi nghe chương trình của các anh, mọi lúc.”
Hiểu không?

Anh ấy nói, “Chúng tôi đã được đào tạo ở đó.” Nói, “Phép
báp-tem bằng Đức Thánh Linh của họ là chỉ đành cho các môn
đồ mà thôi.”

169 Tôi nói, “Kinh Thánh cho biết có ‘một trăm hai mươi người’
trong phòng cao.” Và tôi đã nói, “Vậy thì ai đúng, các anh
hay Lời?”

170 Và tôi đã nói, “Và sau đó, khi Phi-líp đi xuống và rao giảng
cho người Sa-ma-ri, và ông đã làm báp têm cho họ trong Danh
của Chúa Jêsus Christ, nhưng Đức Thánh Linh vẫn chưa đến với
họ, vì Phi-e-rơ đã có chìa khóa. Vì vậy ông được sai lên Giê-ru-
sa-lem và kiếm Phi-e-rơ, người xuống và đặt tay trên họ, và Đức
ThánhLinh giáng trênhọ. KinhThánhnói, ‘Đức ThánhLinh!’”

171 Tôi nói, “Sau đó Phi-e-rơ, có một khải tượng, có những chìa
khóa, đã đi đến nhà của Cọt-nây, Công vụ 10, bốnmươi chín…‘Và
trong khi người đương nói những lời này, thì Đức Thánh Linh
giáng trên họ. Vì người ta nghe họ nói tiếng lạ, và—và—và nói
tiên tri, làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất
tiếng nói, chúng ta có thể từ chối nước về phép báp-têm, cho
những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta lúc
ban đầu chăng? Và người đã truyền làm phép báp têm cho họ
nhân Danh Chúa Jêsus Christ.’

172 “Chúng ta thấy, bamươi nămsau, Phao-lô đi quanhữngmiền
thượng duyên hải ở Ê-phê-sô, tìm thấymột số tín đồ Báp-tít đang
có buổi nhóm phục hưng lớn. Những việc vĩ đại đang xảy ra. Họ
la lớn, ngợi khen Chúa. Và Phao-lô đã thăm viếng hội thánh ở đó
khoảng hai mươi người đang dự, nơi mà A-qui-la và Bê-rít-sin
đang dự buổi nhóm; nơi mà A-bô-lô, một luật sư cải đạo, đang
chứng minh bằng Kinh Thánh rằng Chúa Jêsus chính là Đấng
Christ. Và họ đã có một buổi nhóm vui vẻ, và phước hạnh vô
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cùng. Phao-lô đi qua, ông đã đến sau khi ông…Chúa đã giải cứu
ông khỏi tù; vì đuổi tà linh ra, ma quỉ ra khỏi một thầy bói. Và
sau đó ông đi lên đó, làm công tác của Chúa, và ông đã đi đến
nghe buổi nhóm. Và ông nói, ‘Người nầy là một con người vĩ đại,
được lắm, nhưng,’ nói, ‘anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh kể
từ khi anh em tin chưa?’ Người tin anh em đã nhận lãnh Nó khi
anh em tin. Nhưng người hỏi, ‘Anh em đã nhận lãnh Đức Thánh
Linh kể từ khi anh em tin chưa?’ Người ấy đáp, ‘Chúng tôi không
biết có Đức Thánh Linh nào.’
173 “Nói rằng, ‘Thế thì anh em đã nhận lãnh phép báp-tem nào?’
Đó là vấn đề. Trả lời rằng, ‘Chúng tôi đã chịu phép báp-têm, cùng
người đã làm phép báp-tem cho Chúa Jêsus: Giăng. Chúng tôi đã
chịu phép báp-tem của Giăng.’ Hiểu không? Người nói, ‘Giăng
chỉ làm phép báp-têm về sự ăn năn, không phải cho sự tha tội.’
Giăng…vì Chiên Con vẫn chưa bị giết. Người nói rằng, ‘Giăng đã
làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, vì thấy rằng anh em phải tin
Đấng sẽ đến, nghĩa là tin Chúa Jêsus Christ.’ ‘Và khi họ nghe bấy
nhiêu lời này, họ bèn chịu phép báp-têm nhân danh Chúa Jêsus
Christ. Và Phao-lô đã đặt tay trên họ, thì có Đức Thánh Linh giáng
trênhọ, và họđãnói tiên tri và tiếng lạ,’ bamươi nămsauđó.”

Và tôi đã nói, “Ngoài ra, anh có tinKinh Thánh không?”

Anh ấy nói, “Tất nhiên rồi.”
174 Tôi nói, “Phi-e-rơ, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, khi tiếng này được
vang ra, và hết thảy họ đều la lớn và ngợi khen Đức Chúa Trời,
họ nói, ‘Hỡi các ông và các anh em, chúng ta có thể làm chi để
được cứu?’ Phi-e-rơ nói, ‘Hãy hối cải, ai nấy trong anh em, phải
nhân Danh Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-têm để được tha tội
mình, rồi anh em sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh, vì
lời hứa thuộc về các anh và con cái các anh, và thuộc về hết thảy
mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa
Trời chúng ta sẽ gọi.’ Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời ấy sẽ không
bao giờ qua đi!”
175 Anh em ngũ tuần không quan tâm đến Giám Lý, Báp-tít, hay
Trưởng Lão. Anh emđã biết Điều đó dành chomỗi thế hệ, và anh
em đã bươn tới Nó. Chắc chắn vậy. Bây giờ, đừng ngừng bươn tới
ngay tại đó, hãy tiếp tục bươn tới, đấy.
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176 Đó là chỗnhữngngười GiámLýphạmsai lầm, họnhấnmạnh
vào sự thánh hóa nhưng đã ngừng lại. Lutheran nhấnmạnh vào
sự xưng công bình và đã dừng lại. Xem đấy, rồi nó lập tổ chức, nó
chết ở đó. Đó là sự chấmdứt của nó. Điều đó chỉ có thế thôi.
177 Hãy theo dõi giờ nầy khi chúng ta đi nhanh. “Khi Thần Lẽ
thật đến, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi về mọi điều, mà Ta đã dạy
các ngươi,” ồ, chao ôi, “nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều, mà
Ta đã phán cùng các ngươi, nhớ lại tất cả. Và Ngài sẽ tỏ cho các
ngươi thấy những điều sẽ xảy đến. Ngài sẽ chứng thực mọi Lời,
xác thực Lời với những dấu hiệu đi theo.” Mọi điều mà Ngài đã
hứa, mà Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh, nếu anh em
buông ra những tín điều và mọi điều khác, và giữ lấy Lời, Đức
Chúa Trời có nghĩa vụ chăm sóc Lời của Ngài. Và vì vậy khi họ
làm điều này, Lời chứng thực Chínhmình.
178 Ngài không cần người nào nói, “Ồ, những ngày của phép lạ
đã qua rồi.”
179 Người đàn ông đó là ai để nói với tôi những ngày của phép
lạ đã qua rồi, khi tôi từng là người bị mù lòa? Ha-lê-lu-gia. Tôi đã
từng nằm ở nơi mà các bác sĩ nói tôi còn ba phút để sống, và tôi
vẫn đang sống ngày hôm nay. Làm sao họ có thể nói cho tôi biết
điều gì khác? Từng là một thuộc viên hâm hẩm của giáo hội, bây
giờ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời không cần bất
cứ người thông dịch nào. Chính Đức Thánh Linh, là Lời, thông
giải điều đó là Lẽ Thật. Nếu có một người dám đứng ra và nhận
lãnh Nó. Người ấy là người thông giải của Chính Ngài. Hãy thử
Ngài một lần, và tìm hiểu xem điều đó có đúng không. Đừng chú
ý đếnnhững gì ai đó đã nói. Hãy làmnhững gì Chúa đãnói.
180 “Ồ,” anh em nói, “tôi làm điều nầy.” Ồ, còn những lời khác thì
sao, mọi Lờimà?Một lời phá vỡ dây xích.
181 Đó là chỗ các giáo hội luôn thất bại, ngay trên mắc xích đó.
Họ lập nó thành tổ chức và lấy sự việc với nhau, và làm thành
một giáo phái lớn. Những người này đến với nhau, Đức Thánh
Cha A gì đó và Tiến sĩ Giám mục B gì đó. Và điều trước tiên anh
em có là gì? Thế đấy. Anh em chết ngay tại đó. Chúng ta sẽ chứng
minh điều đó bằng thiên nhiên và bằng Lời, nếu Chúa cho phép,
trong vài phút. Được rồi.
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182 “Nhắc lại cho nhớ.” Ngài chứng thực mọi Lời, và chúng ta
sống bằng Nó. Ha-lê-lu-gia! Sống bằng Nó! “Người ta sẽ sống nhờ
mọi Lời, mọi Lời được chứng thực.” Chúa Jêsus phán, “Những
dấu hiệu nầy sẽ đi theo kẻ mà tin. Sẽ đi theo những kẻ mà tin!”
Hãy nắm giữ Điều đó; Đức Chúa Trời chứng thực Nó, rằng Nó là
Lẽ Thật.

183 Chỗ mà, các thần học viện và những nhà thần học, được Sa-
tan hà hơi, nói, “Bạn không thể tin Nó. Điều đó là dành cho các
sứ đồ. Thời đó đã qua rồi. Không có chuyện như vậy. Điều đó chỉ
dành cho các sứ đồ, để chứng minh Phúc Âm lúc ấy. Chúng ta đã
có những người hiểu biết ngày nay.”

184 Lúc ấy họ đã học biết tốt hơn chúng ta bây giờ. Hãy nói cho
tôi biết giáo hội nào có thể theo kịp với điều đó, tòa Công luận
đó, khi ông cố của họ phải là những thầy tế lễ, đằng sau họ. Một
lời bị bẻ cong trong đó, trong cuộn sách đó, hay là, ồ, họ—họ bị
ném đá vì điều đó. Họ phải ở lại hoàn toàn chính xác. Nhưng
họ đã bỏ lỡ việc nhìn thấy Cốt lõi thật của Lời khi Nó đến, Sự
Sống. Đó là lý do họ bị lên án và bị gọi là “những kẻ làm công
của Sa-tan.”

185 Xem đấy, điều đó không phản ánh Lời của Đức Chúa Trời,
khi một sinh viên thần học nói với bạn, “Đức Thánh Linh không
dành cho ngày hômnay. Và những điều nầy, tất cả việc chữa lành
Thiêng liêng, dành cho thời khác nào đó.” Đấy, nó không phải là
sự phản chiếu từ Đức Chúa Trời, nó chính là sự phản chiếu từ
một—một tín điều. Nó là sự phản chiếu từ một giáo điều ở bên
ngoài Kinh Thánh.

186 Hê-bơ-rơ 13:8 nói, “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi.” Thánh Giăng 14:12, nói, “Kẻ nào tin Ta,
thì những việc Ta làm người ấy cũng sẽ làm.” Vậy thì làm thế
nào anh em định tách Lời đó ra khỏi chỗ đó, làm sao anh em
định thêm vào điều gì đó vào chỗ của Nó? Anh em phá vỡ dây
xích Sự Sống của mình. Người ta sống chỉ nhờ vào Bánh Sự Sống
mà thôi, Bánh, người ta sống Đời đời nhờ Bánh đó. Về mặt thuộc
thể, người ta sống nhờ bánh nầy. Có hai thứ bánh. Đức Thánh
Linh, Đức Thánh Linh ở trong anh em, nói “a-men” với mọi Lời
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của Đức Chúa Trời, nếu đó là Đức Thánh Linh. Bây giờ tôi muốn
hỏi anh emđôi điều. Bây giờ đây là phần gay go.

187 Mẹ thường xức cho tôi dầu thầu dầu khi tôi còn bé. Và tuy
nhiên, tôi—tôi không thể chịu nỗi mùi của thứ dầu đó. Hiểu
không? Chúng tôi sống nghèo nàn, và mẹ nấu sôi những miếng
da và rán cho chúng chảy mỡ. Chúng tôi đã lấy chúng ở…từ bà
cụ tên là Goodwin, cómột lò nướng bánh ở dưới đó, bà đã nướng
thịt muối và các thứ, và thắng mỡ. Chúng tôi có thể kiếm được
bột, và lấy mỡ và thứ đó để làm bánh ngô. Và chúng tôi ăn uống
nghèo nàn, không ngạc nhiên khi chúng tôi đã bị suy dinh dưỡng
và vân vân, bị bệnh truyền nhiễm. Nhưng rồi mẹ, mỗi tối thứ
Bảy…Chúng tôi—chúng tôi không có được loại thức ăn ngon, vì
thế mẹ tôi đã làm cho chúng tôi một lượng lớn dầu thầu dầu. Và
tôi—tôi cứ bịt mũi và la lớn, tôi nói, “Mẹ ơi, nó làm con phát ốm.”
Bà nói, “Nếu nó không làm con phát ốm, thì nó không ích gì cho
con.” Vì vậy, vì vậy có lẽ điều đó sẽ có tác dụng trong cách nầy.
Bây giờ làm thế nào…

188 Tôi sẽ hỏi anh chị em đôi điều. Làm sao một người nam hay
một người nữ có thể tuyên bố mình được đầy dẫy Đức Thánh
Linh, tức là Lời (đúng thế không?), và làm sao anh em có thể là
xác thịt của Đức Thánh Linh đó, đã làm cho anh em là một phần
của Ngài, để phản chiếu Phúc Âm của thời đại mình, mà lại chối
bỏ Lời mà Ngài đã viết ra?

189 Tôi không quan tâm quý vị giỏi như thế nào. Ồ, tôi có thể đưa
anh em đến Phi Châu, tới—tới những người Hottentot ở đó, và
cho anh em thấy một đời sống mà một Cơ-đốc nhân không thể
chạm đến được. Ngay cả nếu họ bị bắt gặp phạm tội ngoại tình;
nếumột trong những người đàn bà, trước khi cô ấy kết hôn, một
thiếu nữ, cô ấy phải được xét nghiệm sự đồng trinh của mình
trước tiên. Nếu cô ấy phạm tội, cô ấy phải cho biết người đàn
ông nào đã làm điều đó, và cả hai sẽ bị giết cùng nhau. Điều gì sẽ
xảy ra nếu điều đó xảy ra ở Hoa Kỳ, ai sẽ chôn tất cả các xác chết,
thấy không? Vì vậy, vì vậy các bạn đấy, thấy đó. Và họ là những kẻ
ngoại đạo, hãy thấy tinh thần đó. Xem đấy, vì vậy các bạn không
thể kiểm tra nó bằng cách đó. Người anh em Ấn Độ của chúng ta
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ở đây có thể kể lại cho các bạn giờ nầy, những người Hồi giáo có
lẽ sống đời sống tốt hơn chúng ta từng nghĩ về.
190 Nhưng đó là gì? Đó là Lời đưa ra sự thử nghiệm. Người Pha-
ri-si đã khiêm nhường gấp đôi Chúa Jêsus. Ngài đã đi khắp nơi
đả phá các nhà thờ của họ, và ném họ ra ngoài, và đánh họ, và
mọi thứ như thế.
191 Và thầy tế lễ già tin kính nầy, anh em biết đấy, ồ, người mà…
Nếu tôi có buổi nhóm chống lại Ngài, sáng nay; tôi có thể đã nói,
ai đã đến cầu nguyện cho anh chị em, khi anh chị em bị đau ốm?
“Thầy tế lễ già tin kính đó.” Ai đã cho cha mượn tiền khi mùa
màng thất bát? “Thầy tế lễ già tin kính đó.” Ai đã dâng anh em
cho Đức Chúa Trời, để sống cuộc đời hầu việc? “Thầy tế lễ già tin
kính đó.” Đó là ai, khi anh embị cầm tù, đến thămviếng anh em?
“Thầy tế lễ già tin kính đó.” Còn người nổi loạn trẻ tuổi được gọi
là Chúa Jêsus nầy, Người làm gì? Đã gọi mục sư của bạn là “rắn”!
Hiểu không? Xemđấy, đó không phải là bởi bông trái.
192 Đó là bởi Lời. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà
thôi, song nhờmọi lời phán ra từmiệngĐức Chúa Trời.”
193 Và Ngài là Lời đó. Họ chỉ không nhìn thấy Nó. Đó là những
gì Ngài được cho phải làm. Họ không thể thấy điều đó, bởi vì họ
không được định trước để thấy. Phán rằng, “Các ngươi không thể
đến cùng Ta.” Hãy nhìn những người Do-thái đáng thương, mắt
họ bị mù. Chắc chắn vậy, Ngài đã làm thế. Ngài đã làm cho họ bị
mù, chính Ngài.
194 Hãy nghĩ xem sẽ như thế nào nếu bịmù. Tốt hơn anh emnên
tạ ơn Chúa về những gì anh em đã nhìn thấy trong Kinh Thánh.
Bây giờ để ý.
195 Vậy thì, Ngài, Ngài là Lời nầy. Vậy thì, sau điều này, Ngài đã
bị thử nghiệm. Chúa Jêsus bị cám dỗ. Bây giờ chúng ta đang xem
xét những điều nầy.
196 Hãy xem, nó không phản ánh Lời khi ai đó nói, “Chà, Điều đó
là dành cho thời đại khác,” bởi vì Kinh Thánh cho biết Ngài vẫn
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Làm
thế nào Đức Thánh Linh trong bạn có thể nói rằng bạn là người
đầy dẫy Đức Thánh Linh?
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197 Bây giờ tôi có thể làm tổn thương các bạn một chút được
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Điều đó được không? Hãy
đưa tay lên. Anh chị em không giận tôi chứ? [“Không.”] Nếu thế,
anh chị em phải là vậy.

198 Làm sao những người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh lại có
thể, nói với tôi rằng các chị được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Một
Lời! “Ồ, tôi đã nói tiếng lạ.” Điều đó chẳng có gì quan trọng. Tôi
đã thấy những thầy phù thủy nói tiếng lạ, thông giải, la lớn trong
linh, nhảy múa trong linh.

199 Làm thế nào đàn ông các anh có thể tự xưng mình là người
đứng đầu gia đình, mà lại để cho vợ mình mặc đồ ngắn và hành
động kỳquái theo cách của cô ấy, tự xưngmình là Cơ-đốcnhân?

200 Làm sao quý vị mục sư có thể từng đối mặt với Đức Chúa
Trời với việc như thế, mà không đứng lên và chống lại điều đó?
Quý vị không thể để họ làm điều đó. Nhưng khi anh em bắt đầu
giảng như thế, anh em sẽ không thuộc về thần học viện rất lâu
hay với một nhóm. Anh em sẽ phải nhận được sự hợp tác từ một
nơi khác. Chúng ta sẽ đi vào điều đó, chỉ trong giây lát, ý Chúa.
Hiểu không?

201 Nhưng chính là anh em đấy. Không, tôi khôngmuốn làm tổn
thương anh em. Tôi yêu mến anh em. Đó là lý do. Nếu—nếu anh
em bị trôi trên dòng sông, và tôi thấy anh em sắp chết đuối, tôi
sẽ là kẻ tội nghiệp, nói, “Ồ, hãy là một người tốt, anh ơi.” Tốt hơn
anh emnên cảnh báo họ. Đúng thế. Hãy nói cho họ biết!

202 Như tôi đã nói đêm nọ, nếu tôi là một Cơ-đốc nhân, tôi phải
được đồng nhất với mọi nhân vật trong Kinh Thánh. Tôi phải
sát cánh với Nô-ê và rao giảng với ông ấy, trong thời đó, và cảnh
báo dân sự. Đúng thế. Tôi đã phải đứng trên Núi Cạt-mên, một
mình, với Ê-li. Tôi phải đứng trên Đồi Sọ, và chịu khổ hình cho
chính mình và cho những ý riêng của tôi, với Ngài. Nhưng sau
đó, tôi đã sống lại với Ngài vào ngày lễ Phục Sinh, đắc thắng mọi
sự. Tất cả nhục dục của xác thịt thế gian, sống lại trên điều đó, ở
trong Ngài.

203 Để ý, nó không phản chiếu Lời lúc ấy, không, nó không chứng
thực Điều đó. Vậy thì, nhưng nếu anh em tin Lời, Đức Chúa Trời
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sẽ chứng thực Nó, chínhmìnhNgài, nhưNgài đã làm ở đây trong
Chúa Jêsus.
204 Bánh Lời luôn luôn có ý nghĩa được nuôi ăn. “Và người ta sẽ
không sống bởi bánh, giống như bánh này, mà thôi, nhưng bởi
mọi Lời.” Vì vậy đó là Bánh Lời, hãy ghi nhớ điều đó trong trí, đây
là Bánh nầymà hội thánh quamọi thời đại đã được nuôi sống, là
Ma-na giấu kín chỉ dành cho người nào đắc thắng. Khải Huyền
đã nói vậy. Bây giờ tôi không có thì giờ đi vào toàn bộ điều nầy,
bởi vì có lẽ tôi còn ba mươi phút nữa thôi. Nhưng, nhìn xem, khi
bánh—khi ma-na thánh từ Trời rơi xuống, là một hình bóng về
Đức Thánh Linh. Anh em sẽ đồng ý về điều đó.
205 Đức Chúa Trời đã phán bảo Môi-se đi ra và nhặt một ô-me
đầy nó, và đặt nó vào trong nơi Chí thánh. Bởi vì, nếu họ không
đặt nó vào trong nơi Chí thánh, nó trở nên ứ đọng. Đúng thế
không? Sâumọt chui vào trong đó. Bấy giờNgài đã phán, “Nhưng
đặt nó vào trong nơi Chí thánh, trong ô-me nầy, để mọi thế hệ;”
sắp tới, sau chức thầy tế lễ đó, khi một người trở nên một thầy
tế lễ, để hầu việc Lời, điều trước tiên người ấy phải làm, sau khi
được phong chức, là đi vào và lấy một nắm ma-na nguyên thủy
ấy và ăn nó.
206 Điều đó là tượng trưng cho Sự Sáng đó trong tayNgài, ở trong
thời đại hội thánh mới, phản chiếu Sự Sáng của Ngài, là Ma-na;
và chỉ người đóđắc thắnghoàn toàn, người đó thật sựngồi xuống
và quăng hết thảy mọi sự khác qua một bên ngoài Lời. Và Lời là
Ma-na đó. Ồ, chao ôi, đó là Chúa Jêsus! “Người ta sẽ sống nhờmọi
lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Đó là Ma-na giấu kín cho
người đắc thắng, ồ, điều đó đã được đặt cho mỗi—mỗi, cho mỗi
chức thầy tế lễ theo sau nó.
207 Cách đây không lâu, những trường thần học đã đánh đổi
Bánh phước hạnh nầy để lấy một món súp hầm. Điều đó hoàn
toàn chính xác. Vâng, thưa quý vị.
208 Giống như Ê-sau đã làm. Vậy thì, về mặt đạo đức, Ê-sau là
một người tốt hơn Gia-cốp, nhưng ông đã không tôn trọng quyền
trưởng nam của mình là Lời. Bao nhiêu người biết điều đó,
quyền thừa kế là Lời, lời hứa, con trai trưởng? Nhưng ông là
người tốt, con người đạo đức, giống như, ồ, giống như Cơ-đốc
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nhân hữu danh vô thực ngày nay, một người tốt. Ông không nói
dối. Ông không trộm cắp. Ông tốt với cha mình. Ông đã làm tất
cả những điều nầy. Nhưng, anh em thấy, quyền trưởng nam
của ông, ông nói ông không quan tâm đến điều đó. “Điều đó
có gì quan trọng? Dù sao đi nữa, tôi cũng là người Y-sơ-ra-ên.
Đấy, tôi—tôi thuộc về nó, dù sao đi nữa.” Nhưng chính là quyền
trưởng nam mới là đáng kể, đấy. Bản chất của ông được lắm,
nhưng vềmặt thuộc linh của ông thì sai hết.

209 Ngày nay cũng vậy, giáo hội và thế gian pha trộn với nhau,
như món súp, mỗi thứ một phần; những trò cờ bạc, nhảy nhót,
hết thảy các thứ hành động kỳ cục trong nhà thờ; phụ nữ cắt tóc
ngắn, mặc quần đùi.

Ồ, các bạnnói, “AnhBranham, chuyệnnhỏđó có là gì đâu?”

210 Đó là một trong các Lời, vì Kinh Thánh đã nói phụ nữ cắt
tóc ngắn là sai trái. Đúng thế. Nếu nàng làm thế, nàng sẽ đi vào
bằng cách nào? Hiểu không? Cứ hỏi xem, bất cứ thầy giảng nào
sẽ nói cho chị em biết Lời nói thế. Đấy, “nàng không tôn trọng
đầu nàng,” nàng không tôn trọng chồng nàng. Nàng sẽ bị li dị.
Điều đó hoàn toàn chính xác. “Ví bằng người đàn bà muốn cắt
tóc, hãy để cho nàng cũng cắt đi, cạo đi.” Hãy xem, nó thể hiện
qua điều đó. Không chỉ cắt ngắn, Đức Chúa Trời không muốn nó
cách đó. Đó là Ông Nửa nọ-nửa kia. Đừng bị lừa với điều đó. Cắt
hết nếu không thì để nómọc ra, đó là những gì Đức Chúa Trời đã
phán. Bất cứ mục sư truyền đạo của Phúc Âm nào đều biết đó là
Lẽ thật, cho dù anh em sẽ nói điều đó hoặc không. Nhưng đó là
Lẽ thật. Hiểu không? Thế đấy, ích lợi gì, nếu anh chị em sẽ thực
hiện hết mọi điều, mà lại bỏ đi điều đó?

211 Điều gì vậy? Có chỉ một chút của lối sống thế gian ở trong
anh chị em, cố gắng hành động chỉ một chút giống như các giáo
hội khác. Đó chính xác là chỗ Y-sơ-ra-ên gặp rắc rối. Đó là chỗ họ
chết. Đó là chỗ A-đam gặp rắc rối. Đó là chỗ tất cả những người
khác gặp rắc rối. Chỉ một Lời, nó lấy đi tất cả, chỉ một điểm nhỏ.
Món thịt hầm, pha trộn với thế gian! Một chút của thế gian, một
chút củaHollywood,một chút của giáo hội, một chút của các nhà
thần học, và anh chị em có được cái gì?
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212 Để ý, nếu Sa-tan thất bại ở đây, thì hắn sẽ thử thủ đoạn lần
thứ hai để—để anh chị em không tin Lời, hắn sẽ…và—và đi đến
thần học viện. Hắn sẽ cố lần kế tiếp, một mưu đồ. Bây giờ đây
là chỗ anh chị em phải thật cẩn thận, và cứ ngồi lại chỉ trong
năm phút nữa về phần nầy, nếu anh chị em muốn. Sau đó hắn
đưa ra cho anh chị em sự giúp đỡ siêu nhiên. Tôi sẽ trở lại với
tất cả điều nầy, ngay trước khi kết thúc. Hắn làm…Xem đấy, nếu
hắn không thể cám dỗ anh em rời khỏi Lời, “Không, tôi sẽ ở lại
với Lời,” thế thì hắn sẽ cho anh chị em một lời đề nghị giúp đỡ
siêu nhiên.
213 Hắn nói, “Ta sẽ nói với cho Ngươi biết điều gì. Ngươi hãy
đứng lênđây vànhảykhỏi nóc đền thờ, vànhảy lên trở lại. Đấy, tỏ
chomọi người thấy rằngNgươi có thể làmđiều gì đó siêunhiên.”
214 Chà, hắn có được họ ở chỗ đó. Bây giờ hãy xem điều nầy, đây
là điều đó. Hãy xem khi anh em đi đến cuối cùng, nơi sự cám
dỗ nầy đến. Có lẽ hắn có thể để một số các bạn nói tiếng lạ, nghĩ
rằng các bạn đã có được Điều đó. Hiểu không? Hoặc là hắn có
thể thậm chí để bạn nói tiên tri, mặc dù đó không phải là Lời.
Tôi đã thấy nhiều người đứng lên nói tiên tri, trái ngược với Lời
như phương Đông xa cách phương Tây. Hiểu không? Chính là
Lời mà anh chị em sống bằng. Những ân tứ siêu nhiên, Sa-tan có
thể đưa ra cho họ một ít. Chắc chắn vậy. Điều đó không có một ý
nghĩa gì cả.
215 Chúa Jêsus há chẳng phán, “Trong ngày đó nhiều người sẽ
đến với Ta, và nói, ‘Lạy Chúa, tôi chẳng đã từng nói tiên tri nhơn
Danh Ngài sao? Nhơn Danh Ngài tôi đã đuổi các quỷ. Tôi đã làm
những công việc quyền năng. Tôi là một người vĩ đại trong tổ
chức. Tôi đã làm hết thảy những điều nầy’”? Ngài sẽ phán, “Hãy
lui ra khỏi Ta, hỡi kẻ làm điều bất chính.”
216 Bất chính là gì? Đó là điều gì đó bạn biết là đúng, và thừa
nhận nó mà bạn lại không muốn làm, trong lòng mình. Khi bạn
biết rằng Kinh Thánh dạy một điều nào đó, và bạn không làm
điều đó, thì đó là điều bất chính. Và Đa-vít nói, “Nếu tôi giấu điều
ác trong lòng tôi, ắt Đức Chúa Trời chẳng nghe lời cầu nguyện
của tôi.” Đó có phải là Lẽ thật không? Đó có phải là Kinh Thánh
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Bây giờ, chắc chắn bạn
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sẽ không thể tức giận với Điều đó, xem đấy. Chúa Jêsus đã phán
rằng, “Nhiều người sẽ đến với Ta trong ngày đó, và nói, ‘Tôi đã
làm tất cả những điều nầy,’ và Ta sẽ phán, ‘Hãy lui ra, hỡi kẻ làm
điều bất chính.’”
217 A-đam cũng đã làm giống như vậy. A-đam nói, “Lạy Chúa,
tôi đã làm điều nầy, tôi đã làm điều kia.” Nhưng một Lời, đấy,
một Lời đã làm điều dó. Nó chỉ cần thế thôi, chỉ không vâng theo
một Lời.
218 Vâng, có lẽ nói tiên tri trái ngược với Lời. Nhưng bây giờ, lúc
người ấy có được ân tứ thuộc linh nầy, người ấy bị lôi cuốn bằng
sự ồn ào, bằng vẻ hào nhoáng của nó. “Vinh hiển thay Đức Chúa
Trời, tôi cầu nguyện cho ông A gì đó, họ đã đứng dậy và bước đi!
Ha-lê-lu-gia, tôi có thể nói tiếng lạ! Và người nào đó thông giải
nó, điều đó là chân thật, sự thật.”
219 Phao-lô đã nói, “Dầu tôi có thể nói tiếng của loài người và các
Thiên sứ, thì tôi cũng chẳng là gì cả. Tôi có thể có đức tin dời núi
được, và tôi vẫn chẳng ra gì.” Đúng thế không? [Hội chúng nói,
“Đúng thế.”—Bt.]
220 Nhưng, xem đấy, hắn sẽ dâng cho anh em điều đó. Ồ, hỡi
những người Ngũ Tuần, tôi yêu mến anh chị em, nếu không thì
tôi hẳn không ở với anh chị em. Đó là chỗ anh chị em đã thất bại,
đấy. Hãy quan sát Lời, không phải ân tứ. Hãy quan sát người ban
cho, thấy nó đến từ đâu, đấy. Hắn làm cho phấn khích, người đó
nhảy trong linh, chàng trai…[Băng trống—Bt.]…điều duy nhất.
Người ấy có nhiều người ở chung quanh, và mọi người đang gọi
người ấy, ở đây và ở đó, và người đó quênmất Lời.
221 Ồ, anh em rất được nhiều người biết đến chừng nào anh em
ở lại cách xa khỏi Lời đó. Nhưng anh em đi vào trong Lời đó,
một lần đi, rồi xem ai sẽ hợp tác với anh em. Hiểu không? Hãy
xem điều gì xuất hiện sau đó. Chúng ta sẽ đi đến điều nầy, trong
giai đoạn khác về bản chất, trong chốc lát. Xem đấy, hãy xem
ai—ai cần có anh em lúc ấy, không ai cả. “Ồ, thả tay về Điều
đó!” Giống như một hiệp hội nào đó nhóm lại với nhau ở đây
cách đây vài tuần tại đây và đã tập họp tôi, bất cứmục sư truyền
đạo nào đến thành phố, Phúc Âm toàn vẹn, muốn tôi đến thành
phố để cầu nguyện cho người đau của họ, sẽ bị hoàn toàn dứt
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phép thông công khỏi hội. Được rồi, bởi vì tôi cầu nguyện cho
người đau. Được rồi. “Đừng nghe Điều đó,” nói. Và đó là Lời được
chứng thực.
222 Điều đó cũng giống như họ đã làm với Chúa chúng ta. Điều
đó cũng giống như người ta đã làm với mọi người, trong mọi
thời đại. Đó là điều họ đã làm với Luther, Wesley, và tất cả. Đó là
điều họ đã làm với anh em, từ ban đầu, bây giờ anh em quay lại
ngay trong cùng bãi lầy mà anh em đã đi ra. Để ý đường lối, nó
luôn luôn là cách ấy. Nó không bao giờ sai, Sa-tan làm việc giống
như vậy.
223 Bây giờ người ấy bị cuốn đi bởi tiếng ồn của sự hào nhoáng,
và vân vân, cho đến nỗi, chao ôi, thậm chí người đó không còn
chú ý đến Lời. “Ồ, thưa anh, Anh A gì đó đã nói như vậy-như vậy,
và tôi đã phải đi qua đây. Tôi…” Thấy đó, người ấy đã đi quá xa,
anh ta thậm chí còn không để ý Nó. Cho dù đó là Lời hay không
phải Lời, không có gì quan trọng. “Những người còn lại của họ
đã nói điều đó ổn thôi, vì vậy Điều đó không có gì quan trọng.”
Giáo phái nói, “Anh bạn ơi, anh đã có điều đó, đừng để người nào
khác nói với anh!” Anh emđã có điều gì? Thấy không?Để ý.
224 Sa-tan đã từng có, ngay cả lúc đó, hãy xem trongmột chỗ nầy
ở đây, hắn đã tẩmbọc Lời. Ngay cả về việc siêu nhiên nàymà hắn
đã cố đem đến cho Chúa Jêsus làm, con người siêu nhiên, đấy, có
sự siêu nhiên, điều gì xảy ra nếu Chúa Jêsus đã nghe lời hắn?
Hiểu không? Hắn nói, “Này đợi đã. Ngươi muốn ở lại sống với
Lời, phải không Ngươi? Ngươi muốn ở lại sống với Lời à?” Nói,
“Có lời chép rằng, Ngài sẽ giao trách nhiệm cho các Thiên sứNgài
quan tâmđếnđiều này. Bất cứ lúc nàoNgươi vấp chânNgươi vào
đá, Họ sẽ nâng Ngươi lên.” NhưngNgài không vấp chânNgài vào
đá. Hiểu không? Hãy xem. Điều gì xảy ra nếu người ở lại với nó?
Ngài…Anh em có để ý, tôi không hề nói hắn trích dẫn Lời; hắn
chỉ tẩm đường Nó, bao bọc Nó, giống như đặt kem lên bánh ngọt,
bao phủ Nó bằng lớp kem, tô trắng Nó, đấy, Nó không ở đúng
chỗ của Nó.
225 Đó là những gì họ cố gắng nói ngày hômnay, cố gắng tô trắng
cho Điều đó, nhưng anh em không thể làm cho nó vận hành với
phần còn lại của lời Kinh Thánh. Nó phải là mọi sự, “Đức Chúa
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Jêsus Christ hômqua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi.” Đấy, cho dù anh em cố bao phủ Lời thế nào đi nữa, điều đó
không làm cho…
226 Nó phải được trích dẫn theo cáchmàNgài đã nói Nó. Thế thì,
nếu Nó được trích dẫn đúng, Ngài sẽ chứng thực Nó là như vậy
trong đời sống của anh em. “Đó là cách tất cả mọi người biết anh
em là bức thơ được viết ra của Đức Chúa Trời.” Thư tín được viết
ra là “Kinh Thánh” này. Đúng thế không? Một thư tín là Kinh
Thánh. Và anh em là Kinh Thánh được viết ra phản chiếu Lời
Ngài, conngười hoànhảo đó lầnnữa, trongĐức Chúa Trời.

Nhưng Chúa Jêsus phán, “Cũng có lời chép rằng.” Hiểu
không?
227 Nhưng để ý Ê-va ở cùng khung cảnh nầy, bị lôi cuốn bởi sự
hiểu biết siêu nhiên của mình, bà đã có một kinh nghiệm thần
học. Kiến thức của bà siêu việt so với bất cứ nhà thần học nào
trong xứ vào lúc ấy. Xem đấy, bà rất bị lôi cuốn,mà bà không biết
điều đó. Bà biết mình có điều gì đó mà A-đam không có. Có lẽ bà
có khả năng cai trị trên ông ngay lúc bấy giờ, bởi vì bà biết nhiều
hơn A-đam của bà, về điều đó. Hãy xem những gì các A-đam của
họ đang làm ngày hôm nay. Bà biết phân biệt điều tốt với điều
ác, giáo dục tốt về Lẽ thật. Đúng thế. Bà có một nền giáo dục tốt
đẹp về Lẽ thật, mà bà không biết trước đó, và đó là Lẽ thật của
Đức Chúa Trời. Nhưng bà đã chết, bởi vi phạm Lời. Vâng, bà đã
có được sự giáo dục củamình, được rồi.
228 Thần học viện ngày nay cũng cho anh em một kinh nghiệm
thần học như vậy, mà anh em có thể trích dẫn mọi chữ của Cựu
Ước hay Tân Ước. Nhưng hãy cẩn thận những gì anh em đang
làm, nếu nó không phá vỡ Lời đó ngay tại đó, nếu anh em thật
sự nói, “Ồ, điều đó dành cho họ.” Không, đó là cho anh em, bất
kỳ ai muốn! Hiểu không? Hiểu không? Hãy cẩn thận. “Ồ, điều đó
dành cho hội thánh cách đây đã lâu.” Ngài hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi! Bà đã có một nền giáo dục
tốt, nhưngbà cũngđã chết trong tội lỗi và sự vi phạmcủamình.
229 Bây giờ là kế hoạch thứ ba của Sa-tan. Chúng ta sẽ đến với
điều đó nhanh chóng vì chúng ta không muốn mất nhiều thời
gian hơn có thể, có lẽ thêm mười lăm, hai mươi phút nữa, nếu
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các bạnmuốn đi xa như vậy. Sau đó, hãy chú ý đến kế hoạch thứ
ba của hắn, của hắn, hoặc sự cám dỗ thứ ba của hắn. Nếu những
lần khác đã thất bại, thì lần nầy sẽ không. Hắn biết dâng cho anh
emmột địa vị trong hội thánh như nó đã làm cho Chúa Jêsus. “Ta
sẽ cho Ngươi thế gian. Ngươi sẽ là vua, ta sẽ làm cho Ngươi. Hết
thảy chúng đều thuộc về ta, vì thế ta sẽ trao nó choNgươi.”
230 Ai có thể làm chomột người thànhmộtmục sư? Ai có thể cho
con người một ân tứ bằng sự đặt tay trên người đó? “Đức Chúa
Trời đã lập tronghội thánh!”Hiểukhông? Thấy cáchnóuốn cong
Lời thế nào. Giống như Ê-va bấy giờ, với sự hiểu biết mới mẽ
của mình, kiến thức, bà đã cai trị A-đam. Bà đã làm những gì bà
muốn, đấy, ngay khi bà làm choA-đam chấp nhận nó.
231 Và, nhưng khi hắn đến với Chúa Jêsus, Ngài đã không chấp
nhận nó. Ngài phán, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta.” Nói cách
khác, xin để tôi không trích dẫn sai, nhưng chỉ thêm điều nầy
vào đó. “Có lời chép rằng, mọi người sẽ sống nhờ mọi Lời Đức
Chúa Trời; không phải nhờ lời gạ gẫm của ngươi, ‘Tôi sẽ làm cho
anh thành tổng giám sát, một trưởng lão, hay—hay là một chấp
sự, hoặc tôi sẽ để cho chị đàn piano, chị ơi.’ Đấy, tất cả những lời
gạ gẫm nầy, ‘Anh là người rất đượcmọi người ưa thích, và chúng
tôi rất cần tài năng của anh trong hội thánh chúng tôi.’” Đấy, hãy
đến với Lời!
232 Bà có thể cai trị ông, hay dạy ông ấy, giống như nhóm người
ngày hôm nay. Đó là cách họ làm ngày nay, để trở nên một Tiến
sĩ Thần đạo, một trưởng hạt, giám sát, quản lý hạt, hay điều gì
đó giống như thế.
233 Thật khác hẳn với Chúa Jêsus làm sao! Ngài ở lại với Lời. Bây
giờ, vài phút tiếp theo, tôi muốn chứng minh tất cả những điều
nầy là đúng, đấy, bằng cả bản chất và Lời, mang điều nầy lại
với nhau. Điều này chứng tỏ Ngài là Lời đã trở nên xác thịt, cho
Bánh. Ngài là Lời đã trở nên xác thịt. Vì Ngài phản ánh điều gì?
Lời duy nhất.
234 Nếu anh em là một bức thư được viết ra, anh em phản chiếu
chỉ Lời; không phải những gì thần học viện nói, những gì người
nào khác nói, những gì Cô Jones nghĩ về Nó, những gì Tiến sĩ A
gì đó nghĩ về Nó, nhưng những gì Đức Chúa Trời đã nói về Nó.
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“Hãy để mọi lời của con người là dối trá, và Lời Ta là Lẽ thật! Hễ
ai sẽ vi phạmmột trong những điều răn nầy, và dạy người ta như
vậy! Hễ ai bớt đi một Lời ra khỏi Sách này, hoặc thêm vào một
lời vào Nó! Người ta sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
song nhờmọi lời phán ra từmiệng Đức Chúa Trời.” Sống Đời đời
bằng Lời đó!
235 Cũng giống như anh em phải có vật thể chết để nhờ đó mà
sống, anh em phải có Đấng Christ để sống ở đây nếu không thì
anh em chết. Và Đấng Christ là gì? “Ban đầu đã có Lời, và Lời ở
cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở nên
xác thịt ở giữa chúng ta.”
236 Và anh em là thư tín được viết ra giống như vậy, một thư tín
dành cho một thời đại và một thư tín dành cho thời đại khác, vì
Ánh Sáng của thời đại đó; nhưng họ đã không thấy nó. Anh em
chỉ phản chiếu Nó.
237 Những người khác đứng vững, mặc dầu người ta chỉ thất bại
trong một điểm; nhưng Ngài thì không. Và như tôi đã nói, trong
KhảiHuyền 22:18, Ngài đã phán, “Hễ ai thêmvào Sáchnầy!”
238 Bây giờ hãy xem thật kỹ nào. Ma-thi-ơ 24:24 là điểm nổi bật,
làm thế nào mà họ…“Hầu như, trong những ngày sau rốt nầy,”
Chúa Jêsus phán, “chính những người được chọn sẽ bị lừa dối
bằng điều nầy.” Hãy xem những linh. “Trong những ngày sau
rốt,” bây giờ lời Kinh Thánh đó đã được ứng nghiệm. Anh chị
em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vậy thì, đó
là, “Trong những ngày sau rốt, chính những kẻ được chọn, được
định sẵn, được chọn với điều đó, sẽ bị lừa dối…” Nó thật hoàn
hảo, nó rất phù hợp với lời Kinh Thánh, và trông rất đẹp đẽ và
trong sáng, đến nỗi anh emkhông thể thấymột vết nào, dù sao đi
nữa, chỉ người được chọn sẽ thoát khỏi nó. Bây giờ đó là những
gì Chúa Jêsus đã phán. Anh em tin điều đó không? [“A-men.”] “Sẽ
lừa dối chính những người được chọnnếu có thể được.”
239 “Tại sao, đó là lời Kinh Thánh thật hoàn hảo, anh em có
thể thấy điều đó bằng con mắt xác thịt.” Nhưng anh em thấy,
điều đó không phải vậy. Chúa Jêsus…Người Pha-ri-si đã có lời
Kinh Thánh đó Nó hoàn hảo hết sức, nhưng bằng sự thông giải
riêng của họ.
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240 Làm sao họ biết Ngài không sai trật? Bởi vì Đức Chúa Trời đã
chứng thực mọi Lời mà Ngài đã hứa với Ngài trong thời đại đó.
Đó là lý do họ biết Ngài là ĐấngMê-si. Hiểu không?

241 Bây giờ để ý, “nếu có thể được,” trong thời đại nầy. Chỉ một
Lời, một Lời là đủ. Đó là tất cả những gì Sa-tan phải có để có
được A-đam, chỉ có được Ngài trênmột Lời. Đó là tất cả những gì
hắn phải có được ngày hôm nay, chỉ làm cho một điều vặn vẹo.
Chỉ thế thôi, đó là tất cả những gì hắn cần. Vậy thì, anh em biết
đó là Lẽ Thật. Thêm một, hay bớt một lời, là thất bại toàn bộ.
Mỗi chút, “Mọi Lời của Đức Chúa Trời!” Hãy suy nghĩ bây giờ về
những sự thông giải của thần học viện, mỗi một cái không giống
với cái khác.

242 Phải có một Lẽ Thật ở đâu đó, và Nó đây nầy, Kinh Thánh.
Bấy giờ Chúa Jêsus phán…

243 Anh em nói, “Ồ, Anh Branham, họ có sự thờ phượng đẹp
đẽ nhất.”

244 Chúa Jêsus phán, “Sự chúng nó thờ phượng Ta là vô ích, vì
chúng nó dạy theo những học thuyết thần học của con người,
không phải Lời,” con người, quan điểm riêng của họ về Lời được
thông giải.

245 Như tôi đã nói, Đức Chúa Trời không cần người thông giải
nào. Ngài tự Ngài thông giải mọi Lời. Xem đấy, anh em không
cần người nào thông giải Nó cho anh em, Đức Chúa Trời thông
giải cho anh em khi anh em muốn tiếp nhận Nó. Đấy, đó là Sự
Sống, đó là Sự Sống chính Nó.

246 Chúa Jêsus phán, “Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích.” Họ thực
sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ca-in thực sự đã thờ phượng Đức
Chúa Trời, ban đầu. “Nhưng sự chúng nó thờ phượng Ta là vô
ích.” Vô ích là gì? “Nó không có lợi ích gì.”

247 Họ có thể nói, “Ồ, tôi làm điều nầy. Tôi nhảy trong thần linh.
Tôi, tôi nói tiếng lạ. Tôi, tôi nói tiên tri. Tôi rao giảng Phúc Âm.”
Nhưng không để tóc mình dài ra, thất bại trong một việc, và hãy
xemđiều gì sẽ xảy ra, Thánh Linh sẽ lìa khỏi bạn ở ngay đó. Đó là
những gì đã xảy ra với các giáo hội của chúng ta, đã thất bại.
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248 “Sự chúng nó thờ lạy Ta, là vô ích. Ồ, đó làmột sự thờ phượng
đẹp đẽ. Nhưng sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích, vì chúng nó dạy
theo giáo lý những điều răn của con người.”

249 Những người Pha-ri-si kia đã được học những nhà thần học.
Anh em không dám nói chúng ta có điều gì ngày nay để so sánh
với họ. Không, quả thật vậy. Họ biết một lời, mọi lời, đúng như
cách nó được viết ra, nhưng sự họ thờ phượng là vô ích. Hãy suy
nghĩ về điều đó, “vô ích,” những trường lớn tốt đẹp, và các thần
học viện, và các giáo sư, và những người trẻ tuổi, cùng mọi thứ
như thế, nhưng hưmất!

250 Giống như trong đồng vắng, Ngài đã phán, “Hết thảy đều ăn
ma-ma từ Vầng Đá thiêng liêng trong đồng vắng, họ đều uống
nước từ Vầng Đá đó, Ta muốn nói, và hết thảy họ đều ăn ma-na
của nó.” Và Chúa Jêsus phán, “Và họ, mọi họ, đều chết.” Sự chết
có nghĩa là “bị phân cách Đời đời.” Tại sao? Bởi vì họ không tin
lời hứa của Đức Chúa Trời.

251 Ồ, tôi không muốn giữ anh chị em như thế nầy, nhưng tôi
thật sự phải nói điều đó. Nhìn xem, tôi sẽ không làm mất thì giờ
về điều nầy. Mỗi một người trong họ đi ra dưới Trụ Lửa, họ đi ra
trong đồng vắng, tin Đức Chúa Trời, đã tiến bước. Nhưng khi họ
thấy sự trở ngại, khi—khi mười người đi trở về và nói, “Chúng ta
không thể chiếm lấy xứ đó. Ồ, chao ôi, họ là những người khổng
lồ ở đó. Họ thế nầy, thế kia, và thế nọ. Họ thật…Chúng ta không
thể làm điều đó. Không thể được.”

252 Nhưng Ca-lép và Giô-suê đã làm gì? Họ làm cho dân sự nín
lặng. Họ nói, “Chúng ta có nhiều hơn khả năng chiếm lấy xứ đó.”
Tại sao? Những người đó đang nhìn những gì họ có thể thấy, đấy,
đang nhìn vào điều họ có thể thấy. Nhưng Ca-lép và Giô-suê nhìn
vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán, “Ta đã ban
cho các ngươi xứ đó. Hãy đi lấy nó!”

253 Bây giờ Hê-bơ-rơ chương thứ 6, tôi xin trích dẫn nó, “Vì
không thể được cho những kẻ đã được soi sáng một lần, và đã
nếm sự ban cho của Đức Thánh Linh, quyền phép của đời sau,
nếu họ lại vấp ngã, chối bỏ, bỏ đi.”
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254 Giống như những người kia đến và ăn những trái nho từ xứ
bên đó, đã đứng ở đấy; và khi đến với Lời, qua đó, họ nói, “Chúng
ta không thể làmđiều đó.” Và họ đã chết trong đồng vắng.

255 Đó là chỗ chúng ta đã có. Chúng ta đã nếm biết Lời tốt lành
của Đức Chúa Trời. Nhưng, lời hứa trọn vẹn, “Không, không,
chúng ta không thể làm điều đó, bởi vì Tiến sĩ A gì đó hay người
nào khác nói chúng ta không thể làm thế. Điều đó chỉ dành cho
các sứ đồ. Đó là thời khác.” Anh em chết ở đó.

256 Xem đấy, lời Kinh Thánh ràng buộc tất cả với nhau, mọi Lời
củaNó gắn liền với nhau. Và nó không thể được đưa ra bởi bất cứ
hệ thống, thần học nào do con người làm ra, hay bất cứ điều gì.
Nó chỉ được mặc khải bởi Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus đã phán,
“Cha ôi, Con tạ ơn Cha vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ
thông minh và người cẩn trọng, và bày tỏ nó cho con trẻ muốn
học biết.”

257 Chúng ta hãy nhanh chóng đi vào điều kế tiếp nầy ở đây nếu
có thể được. “Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích.” Những người
Pha-ri-si kia, đã học biết, ồ, đạo đức tốt; nhưng Chúa Jêsus đã gọi
họ là, “các quỷ.” Họ đã học các nhà thần học, Chúa Jêsus đã phán,
“Các ngươi là các quỷ, và các ngươi sẽ làm các công việc của cha
các ngươi.” Phán, “Các ngươi tô đắp chomồmả các đấng tiên tri,
nhưng tổ phụ các ngươi lúc đó…Các đấng tiên tri họ xuất hiện để
pháđổnhữnghệ thống tôn giáo kia.” Đó là những gì họ đã làm.

258 Những đấng tiên tri! Lời đến ở đâu, với nhà thần học, hay
với đấng tiên tri? [Hội chúng nói, “Đấng tiên tri.”—Bt.] Không
đến với nhà thần học hay trường lớp nào. Nó luôn luôn đến với
đấng tiên tri, luôn luôn. Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi
hệ thống của Ngài, không bao giờ. Luôn luôn, luôn luôn! Không
đến với một nhóm; mà đến với một cá nhân! Không bao giờ đến
với một nhóm; cá nhân, vâng, thưa quý vị, một đấng tiên tri. Và
họ đã nói…

259 Chúa Jêsus phán, “Các ngươi tô đắpmồmả của các đấng tiên
tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết họ đặt trong đó.” Và họ đang làm
chính điều giống như vậy dưới sự đui mù của thần học viện Sa-
tan. Hiểu không?



54 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

260 Còn bây giờ, Ngũ Tuần, hãy tránh xa Hội đồng Thế giới của
các giáo hội. Bây giờ, anh em mục sư truyền đạo ở đây, anh em
sẽ viết thư với các tổng hành dinh, đến—đến những người nầy.
Vậy thì, anh em sẽ không phải viết cho—cho Ngũ Tuần và nhiều
người của họ, bởi vì họ đã sắp đặt ra sự việc đó, họ không muốn
liên quan gì với nó. Và các anh em Báp-tít cũng vậy, hãy tránh xa
nơi ấy. Anh emhá không thấy dấu hiệu con thú sắp đến sao? Anh
em biết ai sẽ nuốt hết tất cả, nếu anh em biết bất cứ điều gì về
Kinh Thánh. Nếu những Lời phản chiếu chính Nó trong anh em,
hãy tránh xa thứ đó. Giáo phái của anh em sẽ chạy vào trong đó.
Và anh em sẽ làm điều đó hay bị dứt phép thông công với giáo
phái củamình. Anh em không thể là một giáo phái và ở lại đó, vì
anh em phải đi vào hoặc ở lại bên ngoài.

261 Thế thì, anh em không còn là tổ chức nữa, rồi anh em tự tỏ
cho thấy chính mình. Chính xác. Xin Chúa ban phước cho anh
em, nếu anh em làm điều đó. Thật khó để nói bao nhiêu người
sẽ làm. Nhưng một số người sẽ làm, không nghi ngờ gì. Vâng,
thưa quý vị.

262 Bị lừa dối, và Chúa Jêsus đã gọi họ là “các quỷ.” Bây giờ,
nhưng khi Chúa Jêsus đứng đó, (điều gì) mọi sự cám dỗ, Ngài
đã quở trách nó bằng Lời, và đứng đó bằng Lời. Đức Chúa Trời
đã chứng thực Ngài.

263 Giống như ở trên, đêm nọ, tôi đã giảng về Michelangelo. Bao
nhiêu người từng đến Forest Lawn và đã thấy đài tưởng niệm
của Môi-se ở đó, tác phẩm của Michelangelo? Điều đó thật ấn
tượng, khi tôi đến đó lần đầu tiên và nhìn thấy nó. Michelangelo
gần như đã dành cả cuộc đời của mình để làm việc đó. Trong
tâm trí của ông, ông đã có những gì—những gì Môi-se phải trông
giống như thế nào. Và ông—ông muốn có được—được hoàn
thành nó trước khi ông chết. Và ông đã mất nhiều năm nầy qua
năm khác, để chạm khắc, đục đẽo ra ở đây, bỏ bớt ở đây, và đánh
bóng ở đây. Cho đến khi, cuối cùng đến một ngày ông đã hoàn
thành nó, sau nhiều năm, ông đang đứng ở đó với tấm giẻ trong
tay, như thế nầy. Ông bước lui và nhìn nó, khải tượng đã ở trong
trí ông, vì từ khi lần đầu tiên ông nghe nói về Môi-se, nó phải
trông giống như thế. Nó kia kìa, lóe sáng trước mặt ông. Ông trở
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nên rất có cảm hứng bởi công việc của chínhmình, ông chụp lấy
cái búa đánhmạnh vàomột chân, và la lớn lên, “Nói đi, Môi-se!”
Ông nghĩ đó chính là Môi-se sẽ nói, ông thấy nó giống rất nhiều
như điều đã có trong tâm trí ông. Và vết nứt trên chân vẫn còn
đấy. Nó là một tượng đá hoàn hảo tất cả ngoài một vết nứt trên
chân, chân phải. Hãy xem nó ở Forest Lawn, khi bạn vào cửa,
một bản sao của nó. Môi-se của Michelangelo, kiệt tác của ông,
mà, điều đó đã đóng dấu cuộc đời ông.
264 Đức Chúa Trời là Điêu Khắc Gia vĩ đại, đúng, Ngài đã làmnên
con người theo hình ảnh Ngài, để phản ảnh Ngài, và Ngài là Lời.
Và Ngài đã làm gì? Ngài đã thử A-đam; ông đã thất bại, Môi-se đã
thất bại, tất cả những người khác đã thất bại. Nhưng đây là Đấng
hoàn hảo, ha-lê-lu-gia, (đó là gì?) không gì khác hơn Chính Đức
Chúa Trời ở trong xác thịt, Lời đã phản chiếu trong Ngài, mang
lại sự đầy đủ thân thể của bổn tánh Đức Chúa Trời; không phải
là một nhà tiên tri, tuy Ngài là một đấng tiên tri; không phải là
một người, tuy Ngài là một con người.
265 Hỡi người Do-thái, đừng cố tuyên bố Ngài là của các bạn.
Ngài không phải là người Do-thái cũng không phải là dân Ngoại.
Ngài là Đức Chúa Trời. Hiểu không? Các bạn là những gìmàmáu
huyết các bạn có, đấy, dĩ nhiên, các bạn là xác thịt. Còn Ma-ri, dĩ
nhiên Ma-ri không thụ thai với Đức Thánh Linh bằng cảm giác
của nàng. Đức Chúa Trời là Cha đã tạo nên mầm sự sống, hay—
hay là một trứng trong Ma-ri và một tế bào Huyết cũng ở trong
nàng, và đó là Huyết của Đức Chúa Trời.
266 Huyết đến từ sự giao phối người nam. Vì thế nó không…Chất
hemoglobin và máu phải đến từ người cha, bởi vì đứa bé thậm
chí không thể nhận lấy bệnh truyền nhiễm của mẹ nó, như lao
phổi. Nó có thể thừa hưởng điều đó từ hơi thở của người mẹ,
nhưng không thừa kế điều đó, tôi muốn nói vậy, nhưng có thể
thở ra nó và—và hít nhằm nó. Nhưng nó không thể nhận điều
đó từ người mẹ, bởi vì nó, người mẹ không có điều đó, nó không
phải là máu của người mẹ.
267 Vậy thì, nhưng Chúa Jêsus không mang dòng máu của người
Do-thái hay dânNgoại, Ngài làHuyết sáng tạo bởi ChínhĐứcGiê-
hô-va. Ngài là Huyết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, “Chúng
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ta đã được cứu bởi Huyết của Đức Chúa Trời.” Không phải huyết
của người Do-thái hay huyết của dân Ngoại, tất cả điều đó là tình
dục, nhưng đây là Huyết của Đức Chúa Trời.
268 Bây giờ hãy lưu ý khi Ngài nhìn thấy Đấng hoàn hảo đó, Ngài
đã đánhNgười, làm choNgười bị vết. Ê-sai nói, “NhưngNgười đã
vì sự vi phạm của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà
bị thương.” Ngài là gì? Ngài là Lời hoàn hảo đó, phản chiếu cho
Bánh, mà mọi người sống nhờ đó. Ngài là lúa mì đó của Lời Đức
Chúa Trời mà có thể được nghiền nát và đưa vào trong bốn sách
Phúc Âm, sáu mươi sáu Sách. Và người ta sẽ nhờ Đó mà sống,
và chỉ Đó mà thôi, và mọi Lời của Nó. A-men. Đó là kiệt tác của
Michelangelo. Và khi Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy chính Ngài
phản ánh vào trongmột Người, Ngài đã có đượcmột Người được
dựng nên theo hình ảnh của Chính Ngài. Ồ, chao ôi, thật là một
Người tuyệt vời biết bao! Ngài đã phải chết cho hết thảy chúng
ta. Chúng ta có thể nói về điều đó, nhưng chúng ta sẽ không có
thì giờ. Ngài đã phải chết cho hết thảy chúng ta. Và Ngài đã chết,
Đấng hoàn hảo; hầu cho chúng ta, bất toàn, có thể trở nên hoàn
hảo trong Ngài, bằng cách dự phần mọi Lời trong Kinh Thánh
của Ngài. Bây giờ, sau đó Ngài đã làm cho Ngài sống lại, vì sự
xưng công bình của chúng ta, để chúng ta có quyền, được sống
lại như Chúa Jêsus đã sống lại, mà Ngài ở đây bây giờ để chăm
sóc chúng ta, hầu cho chúng ta sẽ sống nhờ, mọi Lời của Đức
Chúa Trời.
269 Bây giờ, nhanh lên nào, rồi chúng ta kết thúc. Bây giờ, cô dâu
Ê-va thứ hai.
270 Bây giờ, chàng rể đầu tiên, A-đam; phải được nuôi dưỡng qua
một chuỗi dài các nhà tiên tri, và vân vân, sau đó xuất hiện hoàn
hảo, và rồi đã chết để có Bánh cho những người còn lại.
271 Vậy thì còn Ê-va thì thế nào? Nàng phải làm giống như
vậy. Nhưng khi Chúa Jêsus đến…Nên nhớ, Ê-va là người nữ.
Hội thánh luôn luôn là một người nữ được đại diện trong Kinh
Thánh, vì nó là nàng dâu. Bây giờ hãy xem nó đã làm gì. Nó đã cố
gắng thuyết phục Ngài theo học thuyết của nó. Miễn là Ngài rao
giảng đúngnhưnhững gì họnghĩ, thì Ngài làmộtNgười vĩ đại.
272 Nhưngngày kiaNgài bắt đầunói, “Ta với Cha làmột.”
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273 “Ồ, Ngài cho Mình ngang hàng với Đức Chúa Trời, thấy đó.
Ồ, chao ôi! Chúng tôi không muốn có liên quan gì với Người
đó nữa.”

274 Và tất cả những điều khác Ngài đã bắt đầu nói, “Nếu các
ngươi không ăn Thịt của Con người.” Anh em nghĩ một bác sĩ
sẽ nghĩ gì, khi đang ngồi đó? Anh em nghĩ bất cứ người nào,
thật bình thường sẽ nghĩ gì? “Các ngươi phải ăn Thịt Ta và uống
Huyết Ta.”

275 Họ nói, “Đây là con quỷ ăn thịt người, không phải làmộtmục
sư.Hãy tránhxaNgười đó, Ông ta bị điên.Hãy tránhxaÔng ta.”

276 Nhưngđó là Lẽ thật. Đấy, đó là Lẽ Thật. “Nếu các ngươi không
ăn Nó, các ngươi sẽ hưmất. Các ngươi sẽ chết hết, nếu các ngươi
không ăn Nó.”

277 Ngày nay cũng vậy. Bánh và rượu chỉ là tượng trưng, đừng
để việc xác thịt đó đánh đổ anh em. Anh em phải ăn Đấng Christ,
là Lờimà nhờ đó anh em sống, “mọi Lời phán ra,” cả Kinh Thánh
từ Sáng thế ký đến Khải Huyền.

278 Bây giờ, Ê-va thứ hai, xem nào. Nàng được tạo dựng một lần
nữa, giống nhưNgài đã làmvàoNgày lễNgũ tuần, đầy dẫy Thánh
Linh, và được nuôi bằng Lời. A-men. Bây giờ tôi đang cảm thấy
mộ đạo. Tôi cảm thấy dễ chịu. Hội thánh đầu tiên đó, Ê-va đầu
tiên đó, mà là Cô Dâu của Đấng Christ. Bao nhiêu người có thể
nói “a-men” với điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nàng là
Cô Dâu của Đấng Christ. Nàng được sanh vào lễ Ngũ tuần, không
phải tại giáo hội nghị Nicaea, Rô-ma; không phải tại Luân-đôn,
nước Anh; cũng không phải ở nước Hoa Kỳ; không phải tại nước
Đức với Luther, không phải ở nước Anh với Wesley, không phải
ở nước Hoa Kỳ với cái gọi là những người Ngũ Tuần. Nàng được
sanh vào Ngày lễ Ngũ tuần. Nàng được đầy dẫy Thánh Linh. Và
Nàng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Lời nuôi dưỡng, “mọi
lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Ngay cả với Giu-đa…Và, ồ,
họ chỉ phải lấy mọi thứ, chỉ theo từng Lời từng Lời, một cây nở
hoa thực sự trên đất của Đức Chúa Trời, đại diện cho Ngài, cây
Cô Dâu khác.
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279 Lời Ngài về lời hứa đã phản ảnh Ngài ở trong Nó. Người ta
phải để ý đến Phi-e-rơ và họ. Họ chưa từng tới thần học viện, và
họ đã biết điều đó. Họ chưa từng tới bất cứ trường Kinh Thánh
nào, thần học viện nào đó. Họ không được học hành, vì họ thậm
chí không thể viết tên của chính mình. Kinh Thánh nói, “Họ là
những người dốt nát và thất học.” Nhưng điều gì đã xảy ra? Họ
phải được chú ý khi họ đã ở với Chúa Jêsus, vì tại điều đó Ngài
ở trong họ, phản chiếu lời hứa của Ngài. Ha-lê-lu-gia! Vinh hiển
thay Đức Chúa Trời! Đó là những gì chúng ta cần trong thời đại
nầy. Lời Ngài phản chiếu Ngài trong nó, hội thánh. Nó sống động
nhờmọi Lời phán ra từmiệng Đức Chúa Trời.

280 Nhưng sau đó, khi Ê-va, nàng sa ngã, về Lời, tại giáo hội nghị
Nicaea, Rô-ma, nơi tổ chức đầu tiên từng được lập thành tổ chức,
giáo hội Cơ-đốc giáo phổ thông. Có học giả Kinh Thánh nào ở đây
không? Có một…Có nhà thần học nào ở đây biết đó là sự thật
không? Tổ chức đầu tiên là tại Nicaea, Rô-ma. Đức Chúa Trời
không bao giờ có một tổ chức, sẽ không bao giờ có một tổ chức.
Đó là con người kiểm soát. Đó là nơi tất cả họ…

281 Tôi là Cơ-đốc nhân. “Bạn thuộc hội thánh nào?” Chỉ có một
hội thánh duy nhất. Tôi đã làmột Branham, nămmươi lăm năm,
và tôi chưa bao giờ gia nhập vào gia đình, tôi đã được sinh ramột
thuộc viên rồi. Đó là cách anh chị em được sinh ra trong Vương
quốc của Đức Chúa Trời, và anh chị em là sự phản chiếu của
Lời Ngài.

282 Để ý, Ê-va đã gặp tổ chức của mình. Và Ê-va thứ hai đã gặp
tổ chức của mình ở Nicaea, Rô-ma, đã ban cho nó một giáo phái,
tín điều, chấp nhận giáo điều thay vì Lời; lấy những hình tượng
ngoại giáo như là Jupiter và vân vân xuống, và đưa Phao-lô và
Ba-na-ba lên. Và—và lấy thần mặt trời và mặt trăng xuống, Át-
tạt-tê, thần mặt trăng, với bánh hình tròn trên nó, làm cho nó
thành mẹ của thần mặt trời là Jupiter. Và thay đổi ngày sinh của
Chúa Jêsus từ tháng Tư, nơi tất cả thiênnhiên, nơiNgài được sinh
ra được coi là chiên đực, vì Ngài là chiên con, và đã thay đổi điều
đó thànhngày sanh của thầnmặt trời tính theomặt trời ở đó, làm
nó thành một ngày…Chỉ có một sự khác biệt duy nhất khoảng
một phút trong ngày khi mặt trời đi qua vào ngày hai mươi lăm
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thángMười hai, ngày sanh của thầnmặt trời, khôngphải củaCon
Đức Chúa Trời. Vàmỗi người trong chúng ta đóng vai ông già Nô-
ên, và trang trí cây thông, một ngoại giáo, và những điều giống
như thế, và rồi tự xưng mình là Cơ-đốc nhân sao? Hội thánh Cơ-
đốc làm sao vậy?
283 Liệu có bao giờ sẽ dấy lênmột người nào đó trong chúng ta, là
người có thể rao giảng Lời và nói Lẽ thật, vàĐức ChúaTrời chứng
thực điều đó và chứng minh với mọi người rằng Ngài hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi? Chúng ta không
cầnmột trường thần học. Chúng ta không cầnmột nhà thần học.
Chúng ta cầnmột nhà tiên tri. Đúng thế. Đức Chúa Trời cũng hứa
điều đó.
284 Rồi Ê-va gặp thất bại, hội thánh cũng vậy; nhường chỗ cho
giáo phái, luật lệ của con người, bị con người cai trị, không được
Thánh Linh điều khiển nữa. Nó đi ra khỏi Lời, và chấp nhận giáo
điều. Ai có thể nói “a-men”? [Hội chúng nói, “A-men!”—Bt.] Chắc
chắn. Nhưng anh chị em biết những tín đồ Tin Lành chúng ta
tiếp nhận nhiều giáo điều như họ đã có, khi chúng ta thêm điều
gì đó vào Lời này hoặc bớt đi điều gì đó khỏi Nó không? Sa-tan
đã có được nó, với cùng một kỹ thuật xưa nó đã dùng với Ê-va,
sự thỏa hiệp. Đó là chỗ hắn có được nó, nói điều gì đó khác với
Lời, một tín điều haymột giáo phái.
285 Hội thánh nguyên thủy tiếp tục đi xuống đất, trong sự tử vì
đạo, những cây cỏ gai của Rô-ma đã nghiền nát lúa mì từ lễ Ngũ
tuần, vào trong bụi đất, và cột trói họ nơi các cây cọc để thiêu
sống và để cho họ bị sư tử ăn. Họ đã đi vào lòng đất giống như
lúa mì, đúng thế, nhưng Ngài bắt đầu đầu làm nó sống lại trong
sự cải chánh, cũng như vậy, lần thứ hai.
286 Giống như Ngài đã làm với A-đam thứ Hai. Sau khi A-đam sa
ngã, Ngài bắt đầu dấy lên một A-đam thứ Hai. Và A-đam thứ Hai
ngã xuống, rồi Nó được cất lên. A-đam đầu tiên đã sa ngã trong
tội lỗi của mình và ở lại đó. A-đam thứ Hai đã ngã xuống, để cứu
chuộc con người khỏi tội lỗi, và được cất lên.
287 Vậy thì, hội thánh đầu tiên đã sa ngã tại giáo hội nghị Nicaea,
Rô-ma, đầu tiên, bởi một Lời của Lẽ thật từ Kinh Thánh, nơi mà
giáo hội Rô-ma đã thêm vào những giáo điều và tín điều của họ.
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Ở đó xuất hiện một linh nục trẻ tuổi tên là Martin Luther, người
đã nói, “Đây không phải là tiệc thánh, đây không phải là thân thể
của Đấng Christ. Đó là một miếng bánh xốp tròn. Và, con người,
‘người công bình sẽ sống bởi đức tin.’” Và ông đã ném thứ ấy
xuống nền nhà, và chống lại điều đó. Đó là ngôi sao đầu tiên của
anh chị em chiếu sáng sau thời đại Thi-a-ti-rơ. Vâng, thưa quý vị,
được xưng công bình bởi đức tin! Ngài, Kiến Trúc Sư vĩ đại, làm
nênmột CôDâu kiệt tácmà sẽ phản chiếu Lời Ngài.
288 Nhưng những tín đồ Luther đã làm gì sau khi ông chết? Họ
tiếp nhận Sa-tan, và lập thànhmột giáo phái ra từ nó, và đã chết.
Nó không bao giờ làm điều gì khác sau đó, nó xong rồi, chỉ trở
nênmột số đông người. Được rồi.
289 Sau đó Đức Chúa Trời đã lấy nó lên lại, trong thời đại của
JohnWesley, với một Lẽ thật khác để phản chiếu. Ông đã làm gì?
Ông nói, “Sự nên thánh là công việc thứ hai của ân điển.” Và Đức
Chúa Trời đã làm gì? Ngài đã ban phước cho nó. Và ông đã chống
lại giáo hội Anh giáo, và giáo hội Zwingli, và hết thảy những
người còn lại, và hết thảy những người tuân thủ luật pháp, và
những—những người theo Calvin, thì đúng hơn, và chống lại nó.
Và—và nói, “‘Người công bình sẽ sống bởi đức tin,’ Luther nói.
Và công việc thứ hai của ân điển là sự nên thánh.” Và đó là Lẽ
thật. Đúng thế. Hiểu không?
290 Sau đó ông đã làm gì? Cũng một thể ấy, sau khi cái chết của
Wesley, và Asbury và họ, cũng giống như Luther đã làm, tổ chức,
rồi chết. Hãy nhìn vào nó lúc nầy.
291 Đi đến đó, cách đây không lâu, để cầu nguyện chomột người
phụ nữ trong bệnh viện, đang trải qua một cuộc phẫu thuật. Tôi
đã vào đó. Cô ấy nói, “Anh Branham, tôi đã gọi cho anh. Anh
không biết tôi,” cô ấy nói, “nhưng anh sẽ cầu nguyện cho tôi chứ?
Tôi phải chịu phẫu thuật vào buổi sáng.”

Tôi đã nói, “Chắc chắn rồi, thưa chị.”
292 Cómột người khác,một phụ nữ, vàmột chàng trai, đang ngồi
ở đó, một chàng trai khoảng mười tám tuổi, và họ nhìn tôi thật
kỹ. Và tôi quay quanh vànói, “Xin quí vị tha lỗi cho, tôi sẽ…”

Bà ấy nói, “Kéo bứcmàn đó lại!”
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Tôi nói, “Bà không phải là Cơ-đốc nhân sao?”

Bà ấy nói, “Chúng tôi là tín đồ Giám Lý!”

293 Tôi nói, “Đó không phải là điều tôi hỏi bà. Tôi hỏi bà…Nếu
bà chỉ là tín đồ Giám Lý, tôi sẽ kéo bức màn. Nếu bà là Cơ-đốc
nhân, bà không cần phải kéo tấm màn.” Vì vậy, đúng thế, điều
đó đúng.

294 Vì vậy, nhiều sự khác nhau giữa là một tín đồ Giám Lý, hay
Báp-tít, hoặc Trưởng Lão, và rồi là một Cơ-đốc nhân; không phải
là một tín đồ Campbellite, nhưng là một Cơ-đốc nhân, đấy. Bà ấy
đã làm gì? Cũng giống như vậy.

295 Rồi điều gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời lấy ra một đám nhỏ
miền Nam dưới đây, một người đàn ông da màu trẻ tuổi mắt lé.
Và, Ngài, Ngài đã làm gì? Ngài đã tuôn đổ ra sự khôi phục các
ân tứ, và nó trở nên Ngũ Tuần. và nhiều anh em kỳ cựu như
là Anh Valdez đang ngồi phía sau đó, một hiền triết lớn tuổi, đã
giảng khi tôi lên năm tuổi. Anh nhớ lại Lễ Ngũ Tuần lúc ban đầu.
Ồ, đừng nói tổ chức với những người ấy, họ đã ra khỏi thứ buồn
nôn ấy. Và họ có Sứ điệp của Đức Chúa Trời.

296 Nhưng họ đã làm gì? Giống như những người kia đã làm,
tổ chức nó. Hiện giờ họ có khoảng ba mươi hay bốn mươi tổ
chức khác nhau, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi. Cho đến nỗi, chao
ôi, chao ôi, tôi chưa hề nghe như vậy trong đời! Anh em đã làm
gì? Anh em đã chết ngay tại đó. Đó là tất cả những gì anh em có
thể đi xa hơn. Tổ chức của anh em sẽ không chấp nhận Điều nầy.
Anh em, anh em chọn người củamình, “Người nầy, nếu người đó
không tin chúng ta, đừng cho anh ta ở trong đó. Sự thông công
của chúng ta sẽ không có điều đó.” Ồ!

297 Nhìn đi, nhanh lên, ở đó phải xuất hiện Dòng dõi thật. Phải
có ở đó, bởi vì Ngài đang đến vì Cô Dâu không tì hay không vết.
Ngài đến vì điều đó, một Cô Dâu Lời được chứng thực. Ồ, nàng
sẽ là một nhóm nhỏ. Chúa Jêsus phán, “Như việc đã xảy ra trong
đời Nô-ê thể nào, trong đó chỉ có tám linh hồn được cứu,” (đúng
thế không?) “khi Con người đến cũng thể ấy.” Bao nhiêu người?
Tôi không biết.
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298 Nhưng, xemnào, CôDâu sẽ được tạo thànhqua tất cả các thời
đại,mà đã có Lời trong thời đại của họ. Không phải chỉ nhómnhỏ
nầy, Đức Chúa Trời sẽ lấy hết thảy ra từ đây. Ồ, không.

299 Nó sẽ là—là rất nhỏ, nó sẽ làm kinh ngạc. Họ sẽ biến mất,
anh em sẽ thậm chí không biết họ đã biến mất. Điều gì sẽ xảy ra
nếu Ngài lấy năm trăm trong những ngày sau rốt này? Anh em
sẽ không hề biết điều đó. Lấy đi năm trăm người trong thời gian
vài ngày, hai hay ba ngày? Có nhiều người biến mất trên khắp
thế giới, thậm chí không biết họ ở đâu, không hề nghe gì về họ.
SựĐến bímật của Chúa Jêsus, Nàng sẽ được cất đi.

300 Và những người còn lại tiếp tục đi ra rao giảng, giống y như
đã xảy ra trong thời Nô-ê, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời, chúng
ta có Nó, ha-lê-lu-gia,” và niêm phong với sự chết của họ. Đó là
điều Kinh Thánh nói, và Điều đó không thể sai.

301 NhưNô-ê, Môi-se, Đa-vít, đã phản chiếu sự đến của Chàng Rể
hoàn hảo nầy; Luther, Wesley, và Ngũ Tuần cũng vậy, đã phản
chiếu sự đến củamột Cô Dâu hoàn hảo.

302 Để ý, mỗi lần nó được chứng thực, nó đã làm gì? Mỗi lần,
hội thánh nầy, giống như Ê-va đã làm, nàng đã buộc A-đam của
mình tin ánh sáng mới của mình, kế hoạch của nàng, và đã chết
với nó. “Chúng ta sẽ, ồ, nhóm của chúng ta sẽ đến với nhau, hãy
xem, ồ, những phước lành mới của chúng ta về những gì chúng
ta đã tìm thấy, vân vân.”

303 Tất cả điều nầy đã làm gì với Ê-va? Chúng ta chỉ cònmột thời
gian ngắn lúc nầy. Tất cả điều này đã làm với Ê-va, bởi giáo hội
mẹ đầu tiên, cô dâu đầu tiên với A-đam đầu tiên? Nó đã làm gì
với nàng? Bây giờ hãy lắng nghe kỹ, các bạn sẽ không đồng ý
với Điều này. Nhưng nó đã sanh ra “dòng giống của con rắn.”
Chính xác.

304 Con trai đầu tiên của bà không phải là con trai của A-đam.
Nếu đúng như vậy, ông có quyền trưởng nam. Kinh Thánh, trong
sách Giu-đe, đã nói rằng A-đam…rằng, “Hê-nóc là đời thứ bảy kể
từ A-đam.” Đúng thế không? Và ông bắt đầu, “A-đam sanh con
trai của mình, Sết.” Thế còn Ca-in, có quyền trưởng nam nào?
Ông không phải là con của A-đam. Sết, và Sết sanh ra; Giê-rệt,
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và tiếp tục xuống từ A-đam, mà xuống cho đến…“là đời thứ bảy
từ A-đam.” Thế thì nếu Ca-in là con của ông, không có chỗ nào
trong Kinh Thánh, ngay cả trong Lu-ca khi ông nhắc lại điều đó
lần nữa, ông không hề nhắc tới Ca-in là con của A-đam. Và, nếu
ông không phải, vậy thì ông là con của ai? Và nếu Ca-in là con
củaA-đam, ông là con trai đầu, thì có tất cả quyền thừa kế. Ồ!

305 Đó là hội thánh xác thịt (anh emkhông thể thấy điều đó sao?)
mà đã chấp nhận điều gì đó, là tội tà dâm thay vì Lời. Những
người Ngũ Tuần, chúc phước cho các bạn. Được rồi, hắn đã sanh
ra điều gì với Ê-va?Dòng giống của rắn. Nó đã làmgì trong ngững
ngày sau rốt nầy, bởi giáo phái? Sản sanh ra dòng giống của rắn,
lần nữa, chối bỏ Lời. Ông đã dâng cái gì? Trái cây và các thứ,
không phải Huyết.

306 Bằng sự mặc khải của Lời, Lời của Đức Chúa Trời trước khi
Nó được viết ra, “A-bên bởi đức tin đã dâng cho Đức Chúa Trời
một của lễ xuất sắc hơn của Ca-in, và được chứng rằng ông
là công bình,” Lời tự phản ánh Nó qua ông, bằng của lễ dâng
của ông.

307 Ồ, Ca-in đã đi kiếm trái cây trên cánh đồng, ông nghĩ rằng Ê-
va ăn một quả táo. Phần lớn các thần học viện đã thay đổi điều
đó bây giờ thànhmột trái mơ. Đó là một tội tà dâm. Và ai mà biết
Kinh Thánh, đều biết điều đó. Chắc chắn, là vậy.

308 Để ý, dòng giống của rắn được sanh ra bởi Ê-va đầu tiên đang
trở nên xa cách Lời. Ê-va thứ hai đã làm giống như vậy tại giáo
hội nghị Nicaea, Rô-ma. Và nó đã có được điều gì? Một đám giáo
phái con. Điều đó đúng. Ồ, đạo đức tốt; chắc chắn, tốt đẹp. Nhưng
còn nó thì thế nào? Chết, qua các tín điều của họ.

309 Bây giờ cũng vậy. Sự mặc khải của Ca-in về Lời đã làm điều
tương tự như những điều này. Điều gì? Đã hứa với bà. Vào cuối
thời kỳ, điều gì hứa cho Ê-va này hiện giờ? Hãy nghe kỹ nào,
tôi đang kết thúc. Lời hứa gì cho Ê-va này vào thời điểm cuối
cùng? Sự giàu có, Lao-đi-xê, tên tuổi lớn, con người vĩ đại, giàu
có. “Nhưng chết, và lõa lồ, mà không biết.” Đó là điều mà thời
đại hội thánh đã chấm dứt ở trong.
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310 Nhưng nó chối bỏ Lời. Để làm cho Ma-thi-ơ thành hiện thực
với nó, nó cố di chuyển với nhiều tiếng ồn ào, và nhiều điều nầy,
và nhiều quan điểm xã hội, cùng những việc giống như thế nầy,
cố gắng nói, “Ồ, chúng ta có quyền năng! Vinh hiển thay Đức
Chúa Trời, ha-lê-lu-gia, chúng ta có quyền năng!” Có hình thức
tin kính, nhưng bên trong chối bỏ Quyền phép đó, rất gần gũi
đến nỗi nó sẽ lừa dối chính những người được chọn…Làm sao
một người có thể nhảymúa trong Thánh Linh và nói tiếng lạ, mà
phủ nhận Lời Đức Chúa Trời là Lẽ thật, và là Đức Thánh Linh?
Nó thực sự không thể được thực hiện.
311 “Mọi Lời!” Đức Chúa Trời nói một điều, điều đó hoàn toàn
chính xác những gì Ngàimuốn nói. Đừng diễn giải Nó cách khác.
KinhThánhnói, rằng, “Nó không có sự thông giải riêngnào.”Hãy
nói như cách Ngài đã nói Nó.
312 Để ý, một quyền năng giả. Đó chính xác những gì Sa-tan
muốn đưa cho Chúa Jêsus, đưa lên đó và làm cho Ngài thể hiện
chính Ngài. Người ta làm điều đó, ngay cả Hội đồng Thế giới,
hết thảy họ. “Ai có thể giao chiến cùng nó được,” người nói, Kinh
Thánhnói, “hình ảnh của con thúnầymà sẽ dấy lên?”Nếu chúng
ta có thời gian, chúng ta sẽ đi vào (nhưng chúng ta không có) với
điều đó. Để ý Chúa Jêsus, A-đam Lời thứ hai, trong thời của nó,
hãy xem trong thời đại hội thánh nầy bây giờ mà sẽ rất là gần
gũi. Thời đại hội thánh cuối cùng là Lao-đi-xê. Bao nhiêu người
có thể nói “a-men” với điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Nó làm gì? Nó hành động như thế nào trong giai đoạn đầy vinh
hiểnnầy?Hâmhẩm, không cóĐứcChúaTrời. Vànóđã làmgì?
313 Bây giờ, A-đam đã cố ý nhìn thấy Ê-va…hoặc không cố ý,
nhưng bị lừa dối một cách thiếu hiểu biết, và A-đam đã bước ra
với Ê-va để có thể cứu chuộc nàng. Đúng thế không? Kinh Thánh
nói, “A-đam đã không bị lừa dối.” Đó là lý do Nó cấm đàn bà rao
giảng Phúc Âm. Hiểu không? A-đam không ở trong sự vi phạm,
tuy nhiên Ê-va đã vi phạm. Vì thế đó là lý do nàng sẽ không giảng
dạy, đấy, hay chiếm quyền hạn trên đàn ông, hay là vân vân. Đó
là—đó là những gì Lời nói.
314 Anh em nói, “Thôi được, điều nầy…!” Tôi không quan tâm
điều này làm gì và điều kia làm gì. Đó là những gì Lời nói, thưa
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anh, chị em. Tôi đang cố gắng đem điều đó đến với anh chị em,
đấy, đó là điều Lời nói. Chúng ta sống nhờ Lời, không phải những
gì chứng cớ nào đó nói, hay điều gì đó xác thịt, hoặc kinh nghiệm
nào đó. Điều đó không có liên quan gì với nó. Bất cứ loại kinh
nghiệm nào cũng không có tác dụng, nếu nó chối bỏ Lời. “Nhiều
người sẽ đến cùng Ta mà nói, ‘Tôi đã từng nói tiên tri, đuổi quỷ.
Tôi đã nói tiếng lạ. Tôi đã làm tất cả những việc nầy, rao giảng
Phúc Âm, và là một Tiến sĩ Thần đạo.’ Ngài phán, ‘Hỡi kẻ làm
công gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ.’” Biết rằng Lời nói
Điều đó, và rồi thỏa hiệp bởi vì một tổ chức nào đó hay điều gì
đó, hệ thống nào đó. Ồ, thưa các bạn của tôi, xin để tôi cảnh cáo
các bạn như người anh yêu dấu mà yêu thương các bạn. Hãy
nghe cho kỹ.

315 Bây giờ, A-đam đầu tiên đi ra ngoài với Ê-va, bởi vì nàng đã
bị lừa dối. Nhưng, đã có người nào đó ở đây trong hội thánh Lao-
đi-xê nầy, người biết khác hẳn. Vâng, thưa quý vị. Bởi vì nó đuổi
Ngài ra khỏi giường của nó, khỏi phòng của nó, sh-…Ngài đã ở
bên ngoài, đang gõ cửa, cố gắng trở vào lại bên trong. Tuy nhiên
nó có văn hóa, nó có địa vị cao. Nó đã, ồ, chao ôi, “không cần gì
nữa,” nó nói, song không biếtmình bị lõa lồ, khốn khổ. Đó là giáo
hội lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được. Để
ý, nó có quyền năng, quyền năng giả. Nó dự phần về Lời, không
nhận lấy phần còn lại của Nó.

316 Lời nói dối lớn nhất từng được nói là gì? Nó có chín mươi
chín phần trăm Sự thật trong đó. Nếu người nào đó nói “William
Branham, vào ngày tháng nào đó, đã lên ở trên Houston, Texas,
anh ấy đã say xỉn hết sức.” Đó là một lời nói dối. Hiểu không?
“Ồ,” nói, “không, anh ấy ở Phoenix, Arizona. Anh ấy đang giảng
cho các doanh nhân Cơ-đốc, anh ấy đã giảng về một chủ đề nào
đó, rất nhiều người đã ở đó, họ đã lắng nghe cho đến khoảng
mười giờ rưỡi. Và, lúc mười giờ rưỡi, bạn biết anh ấy đã làm gì
không? Đưa tay xuống lấy một ly rượu, rồi uống nó.” Vậy thì đó
là một lời nói dối. Phần còn lại đều đúng hết. Đấy, nó phải trông
hoàn toàn chính xác giống như thật, để lừa dối.

317 Đó là cách người ta làm ngày nay. Họ có rất nhiều về Lẽ
Thật, họ lừa dối chính người được chọn…Tuy nhiên, một Lời,
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đó là tất cả những gì nó cần. Và tôi đã chứng minh điều đó bằng
Kinh Thánh.

318 Để ý, Ngài không hề bước ra với nó. Nó đẩy Ngài, là Lời, ra
ngoài, chối bỏ Ngài. Bây giờ đây là cảnh đáng thương, khi chúng
ta đi đến kết cuộc.

319 Giốngnhưnóđã xảy ra ởBa-by-lôn, conngười sẽ không dừng
lại ở bất cứ điều gì mà anh ta đang cố gắng đạt được cho chính
mình. Người ấy sẽ không dừng lại. Như trong đời Nô-ê, cho dù
Nô-ê đã rao giảng và cảnh báo bao nhiêu đi nữa, chẳng có ích
chút nào. Trong thời khi A-háp, ông phải làm chomình thứ bánh
riêng để đưa chính ông xuống địa ngục. Điều đó hoàn toàn chính
xác. Ông phải làm bánh củamình đểmắc xích sẽ bị phá, để nó sẽ
đẩy chính ông xuống địa ngục. Cũng giống như A-háp và Giê-sa-
bên. Họ, nhưng, vấn đề của nó là, họ không nghĩ rằng họ đang
phạm tội. Họ nghĩ rằng họ đang làm đúng.

320 Anh chị em biết, Chúa Jêsus phán, “Sẽ ứng nghiệm rằng họ
sẽ giết các ngươi mà nghĩ rằng họ đang hầu việc Đức Chúa Trời.”
Hãy chờ đến khi quyển sáchmới nầy của tôi xuất bản. Họ đã bắn
những người nào đó, đêmnọ, vì nói rằng thật sai lầm khi liên kết
giáo hội Công giáo Rô-ma với Tin Lành. Ba phát bắn xuyên qua
tòa nhà, của một trong những người bạn của tôi, suýt trúng họ.
Chờ cho đến khi quyển sách nầy lưu hành. Không nghĩ họ đang
phạm tội; họ nghĩ họ đang làm điều đúng. Họ nghĩ họ—họ đang
làmđiều đó vì cớĐức Chúa Trời, không hề biết điều đó.

321 Người Do-thái đã giết Chúa Jêsus, nghĩ họ đang làm điều
đúng, bởi vì giáo lý giáo hội của họ nói Ngài thì sai. Ồ, đã nói
cho họ Ngài…“Họ đã đóng đinh chính Bánh mà họ được cho là
sống nhờ đó.”

322 Bây giờ, thế thì, “Như hễ ai đã nhận Ngài là Sự Sống của họ,
Sự Sống Đời đời, thì họ sống nhờ Ngài, và Ngài ban cho quyền
phép trở nênmột phần củaNgài, các con trai củaĐứcChúaTrời.”
Đúng thế không?

323 Họ thích những trái bầu dại, sự chết ở trong nồi canh, từ
trường học của những nhà thần học của họ. Họ không muốn có
Chúa Jêsus, là Bánh Sự Sống. Họ không muốn có Ngài. Họ đuổi
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Ngài ra khỏi nhà thờ của họ. Họ phải làm điều đó. Tôi không
quan tâm những gì họ làm.

324 Anh em nói, “Anh nghĩ anh sẽ thay đổi điều đó phải không,
Anh Branham?” Không, thưa quý vị. Nhưng tôi đang nói với
người được Chọn.

325 Họ đẩy Ngài ra. Tại sao? Họ lấy nồi canh, pha trộn với thế
gian, một số lý thuyết thần học về điều gì đó, và pha trộn nó với
nhau, làm thành một món canh thần học viện. Và họ từ khước
bột của tiên tri Ê-li để chữa lành cho nó.

326 Họ đã làm điều đó trong thời ấy không? Ê-li đã có một ít bột.
Bột đó là Đấng Christ, của lễ dâng bằng bột, mọi lý lẽ đều giống
như vậy. Mọi gờ đá xay phải giống nhau, để nghiền nó. Và ông
đã ném nó vào trong nồi canh đó, và nó chữa lành bệnh của họ,
hay sự chết của họ trong nồi canh.

327 Nhưng hôm nay họ đã có sự chết trong nồi, và họ không
muốn Bột của Ê-li, Đấng Christ, Bánh, Lời. “Không, thưa ông! Đó
là dị giáo!” Họ không muốn có Nó. Cứ đi tới và ăn nó, và anh em
sẽ chắc chắn chết như thế gian. Có thuốc độc trong nồi đó. Họ sẽ
không chấp nhận Bột nầy (không, thưa quý vị) trong những nồi
thần học của họ. Họ thật sự sẽ không làm điều đó. Bây giờ họ sẽ
đuổi anh emra khỏi nó, họ khôngmuốn liên quan gì với nó.

328 Bây giờ Ê-va thứ hai, hạt lúa mì, là Ngũ Tuần, đã làm như
bánh A-đam, đầu tiên, đã đi tới cái chết dưới những gờ đá của
La-mã, dưới sự bách hại, tử vì đạo.

329 Nhưng em gái của nó đã trở nên gái điếm, (đó là những gì
Kinh Thánh nói phải không?) đúng thế, cô ta đã làm gì? Cô ta đi
ngay ra với thế gian và sanh ra con cái. Ai có thể nói “a-men” với
điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Khải Huyền 17, “Dâm
phụ và các con gái của nó,” không phải đàn ông; những người
đànbà, các giáo hội. Lập thành giáo phái, điều gì đã làmnó thành
dâm phụ, giáo phái? Nó chối bỏ Lời và nhận lấy giáo phái, nó trở
nênmột dâm phụ. Con cái nó đã làm gì? Chúng là gái điếm, cũng
giống như vậy. Làm cùng một việc như vậy, chối bỏ Lời và nhận
lấy giáo phái. “Con cái của nó,” những con gái, là các giáo hội,
hãy nhìn họ.
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330 Bây giờ cho phép tôi nói điều này, về lời tiên tri. Anh em
muốn hiểu chứ? Sự ồn ào của đại gia đình sắp chấm dứt. Họ hết
thảy đang trở lại với nhau. Mẹ già sẽ lấy lại những đứa con của
mình. Họ đều như nhau, dù thế nào đi nữa. Họ muốn là một. Đã
đến lúc cho Hội Thánh và Đức Chúa Trời, Hội Thánh và Lời, trở
nên một, ngay tại đây, bởi vì đó là những gì Ngài sẽ đến sau đó;
không phải là “một” nhómnhư thế. Không, thưa quý vị.
331 Một hạt lúa mì là được. Nào hãy xem thiên nhiên, và chúng
ta sẽ kết thúc về ý nầy. Hãy nhìn thiên nhiên. Một người trồng
lúa mì.
332 Họ đã viết một cuốn sách, tôi đoán là tất cả các bạn đều đã
đọc nó, có lẽ là một số nhà thần học, gọi là Đức Chúa Trời Im
Lặng. Tôi nghĩ anh em có thể kiếm quyển sách đó trong—trong
các tiệm sách của anh em, của—của nơi anh em bán sách, các
tiệm sách.Đức Chúa Trời Im Lặng, đã nói…Một người không theo
đạo, đã nói, “Làm sao bạn có thể trôngmong đó làmột Đức Chúa
Trời, mà có thể ngồi trên Đó trong suốt Thời đại Tối tăm và nhìn
các con cái bémọn bị đưa đến chỗ chết, bằng lửa; những phụ nữ,
mái tóc dài của họ bị tẩm vào dầu hắc, và bị đốt; cột một tay vào
con bò, còn tay kia vào con khác, và kéo họ ra từng mảnh, bởi vì
họ không chịu hôn vào thánh giá; và tất cả những việc như thế?”
Nói, “Làm sao có thể có một Đức Chúa Trời, nếu có, ngồi trên đó
mà nhìn những con cái bémọn kia bị thiêu sống?” Đấy, đó là tâm
trí xác thịt, tự nhiên. Hiểu không?
333 Nhìn xem, anh chị em biết lúa mì, khi nó đi vào lòng đất,
nó phải nằm ở đó và bị thối rữa không? Đó là những gì mà giáo
hội ngũ tuần phải làm, nằm ở đó và đi vào lòng đất, và chết.
Nó phải thối rữa, để sanh ra Sự sống lần nữa. Đúng thế không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Bây giờ hãy xem, và bây giờ đây là
những ý tưởng kết thúc của tôi. Bây giờ để kết thúc tất cả điều đó,
chúng ta hãy lấy thiên nhiên làm ví dụ. Bao nhiêu người trong
anh chị em tin rằng Đức Chúa Trời làm việc song song trong
thiên nhiên, với vạn vật? [“A-men.”]
334 Ngài, nhìn kìa, Ngài đã làm nên thế gian. Ngài cứu chuộc
thế gian giống như cách Ngài cứu chuộc con người. Con người
tin điều gì? Con người tin, rồi chịu phép báp-tem; sau đó người
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đó được tẩy sạch bằng huyết, được nên thánh, là sứ điệp của
Wesley; rồi người đó được đầy dẫy Lửa Thánh Linh, đem thế
gian ra khỏi người đó, và người đó đầy dẫy Thánh Linh, tức là
Lời. Anh em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Vậy thì, hãy xem nào. Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc thế gian của
Ngài cùng một cách.
335 Bao nhiêu người đã có bài—bài—Nhà Tương Lai Của Cô Dâu
Và Chú Rể, trên băng ghi âm? Đấy, tôi đã đưa ra điều đó trong
đó. Chúa đã ban nó cho tôi. Tôi trao nó cho anh chị em như Ngài
trao nó cho tôi.
336 Nhìn xem, điều trước tiên, thế gian bị kết tội, dưới sự sa ngã
của A-đam tách ra khỏi Lời. Sự rao giảng của Nô-ê mang lại sự
xưng công bình, và Đức Chúa Trời đã làm phép báp-tem cho trái
đất bằng nước; rồi sau đó Con đã đến và nhỏ Huyết Ngài trên nó,
để làm nó nên thánh, để tuyên bố nó dành cho Chính Ngài; rồi
trong sự kết thúc cuối cùng, sự đổi mới, sẽ là lửa mà sẽ thiêu đốt
mọi mầm sự sống, mọi thứ, nó sẽ thiêu đốt lên cao trong hàng
ngàn dặm, trên không trung.
337 Và rồi điều gì xảy ra? “Tôi thấy Trời mới và đất mới, vì trời
thứnhất và đất thứnhất đãbiếnđimất. Và tôi thấyThànhThánh,
là Giê-ru-sa-lem Mới, từ Đức Chúa Trời mà xuống, từ trên Trời,
sửa soạn sẵn như một cô dâu vì…như một cô dâu trang điểm
vì chồng mình, đấy, xuống trên trái đất.” Rồi Đức Chúa Trời và
con người…
338 Sự việc cũng giống như vậy với Chúa Jêsus, nhìn xem, khi
Ngài chịu phép báp-tem bằng nước, và làm những sự chuẩn bị
của Ngài. Trước hết, Ngài đã được thánh hóa bởi Đức Chúa Cha;
rồi Ngài giơ tay Ngài lên, và ở đây Bồ Câu đến trên Chiên Con.
Đức Chúa Trời đã làm gì khi Ngài đặt Bồ Câu ở Đó? Ngài tuyên
bố phần sự sống đó; đó—đó là một phần của trái đất, Đức Chúa
Jêsus ăn thức ăn giống như chúng ta, bánh tự nhiên. Nhưng bây
giờ Đức Chúa Trời tuyên bố điều đó, không có điều gì sẽ nắm giữ
nó. Sự chết không thể nắm giữ nó. Ngài phán, “Hãy phá hủy Đền
thờ này đi, Ta sẽ dựng lại Nó.”
339 Và khi người nam và người nữ đi vào trong Đức Chúa Trời,
hoàn toàn bây giờ, không chịu ảnh hưởng nào đó, không phải
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dưới cảm xúc nào đó, nhưng thực sự khi Lời và Ngài trở thành
một; Đức Chúa Trời đã cứu người đó, đã thánh hóa người đó khỏi
mọi thứ của thế gian, đổi mới mọi thứ của thế gian khỏi người
đó, bằng Lửa của Đức Thánh Linh, và sống trong con người đó,
phản ánh chínhNgài, người namhay người nữ hoàn hảo đó sống
bởi Lời. Xemđấy, đó là trái đất đã được làm sạch. Ngài sẽ sử dụng
trái đất theo cùngmột cách, Ngài cứu chuộc nó.
340 Bây giờ hãy xem, hạt lúamì rơi xuống đất. Vậy thì, Chúa Jêsus
là hạt lúa mì đó đã rơi vào trong lòng đất, mà sau khi được làm
cho hoàn hảo, Nó đã có Sự sống trong Nó. Môi-se đã không sống
lại. A-đam đã không sống lại. Không người nào khác đã sống lại.
Nhưng Đấng hoàn hảo này đã phản ánh Lời trong mọi cách, mọi
Lời Ngài đã sống bởi! Bao nhiêu người có thể nói “a-men” bởi
đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Mọi Lời Ngài đã sống. Điều gì
đã xảy ra? Họ đã đưa Ngài vào trong mồ. Nhưng, ba ngày, Ngài
đã phá vỡ nó và bước ra lại. Hiểu không?
341 Vậy thì ở đây hội thánh xuất hiện trở lại, xem đấy, đến từ
Đấng hoàn hảo đó, cho sự Cất lên lần nữa. Vậy thì điều gì xảy
ra sau khi hội thánh rơi xuống đất tại giáo hội nghị Nicaea, Rô-
ma, với tổ chức đầu tiên đó? Ai có thể nói “a-men,” rằng điều
đó đúng? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nó đã làm gì? Nó xuất
hiện lầnnữa trong sựphục sinh tạm thời, Ngài đã thửquaLuther
cũng như Ngài đã làm qua Nô-ê. Nhưng ông đã làm gì? Ông đã
làm sai Lời, ông đã tổ chức. Nó đã làm gì?
342 Nó giống như một hạt lúa mì mọc ra. Khi hạt xuất hiện, cái
đầu tiên xuất hiện là gì? Hai chồi non. Bây giờ hãy nghe thật kỹ.
Điều gì xảy ra, tự nhiên bây giờ? Chúng ta sẽ đi từ tự nhiên đến
thuộc linh, bánh tự nhiên với bánh thiêng liêng. Điều gì xảy ra?
“Làm thế nàoNgười nầy có thể là Bánh?”Hãy xem.
343 Khi giáo hội xuất hiện, nó là chiếc lá nhỏ. Bấy giờ nó không
trông giống như hạt giống đi vào lòng đất, chút nào, nhưng nó
vật mang chở sự sống. Hiểu không? Bây giờ điều gì xảy ra? Bây
giờ người đó nói, “Ồ, tôi có một cánh đồng lúa mì tốt.” Vẫn chưa.
Người ấy có một cách tiềm ẩn. Điều gì đã xảy ra? Tiếp đến là
Zwingli, đó là một động thái khác xuất hiện sau Luther. Vẫn
không phải nó. Nó là một phiến lá. Sau đó thân lúa xuất hiện
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nhiều phiến lá, như là Calvin, và vân vân, mọc lên. Cuối cùng
giáo hội Anh quốc nổi lên, tất cả những phiến lá. Đấy, tất cả đều
thật hoàn toàn chính xác như thế, sự việc giống như vậy.

344 Sau đó điều gì đã xảy ra? Lúa mì thay đổi, và ngô thay đổi,
và mọi thứ thay đổi. Những gì xuất hiện là một tua bắp. Anh em
có thể gọi đó là tua. Ồ, khi nó xuất hiện, hãy nhìn những gì bám
trên nó, những phấn hoa nhỏ. Bây giờ nó trông thật nhỏ hơn với
hạt ban đầu mà đã đi vào một chút, so với phiến lá đó. Đúng thế
không? Thế đấy, sứ điệp của Wesley gần gũi Kinh Thánh hơn sứ
điệp của Luther. Anh em biết thế. Đúng thế không? Tất cả chúng
những tua nhỏ bé bây giờ là gì? Đó là Giám Lý Wesley, Na-za-
ren, Hành hương Thánh, Anh EmHiệp Nhất, tất cả những cái đó
dưới sự thánh hóa. Và điều gì đến từ đó? Nó, cuối cùng, nó đã
làm gì? Tổ chức, chết!

345 Điều gì ra từ đó là những người Ngũ Tuần. Anh em nói, “Ồ,
anh ơi!”

346 Bây giờ một cách tôn kính, và tôi nói điều này với tình yêu
thương tin kính. Và nguyện Cha Vĩ đại Đấng mà tôi vừa nói với
anh em, từ ban đầu, đã hiện diện ở đây, có mặt khắp mọi nơi.
Nếu tôi nói điều này qua sự thành kiến, thì Ngài sẽ phán xét tôi.
Nếu tôi nói điều đó qua Lẽ thật, Ngài sẽ ban phước cho tôi. Ngài
sẽ để cho anh em thấy Điều đó, nếu anh em được định sẵn với
Sự Sống.

347 Khi hạt giống lúa mì nhỏ bé đầu tiên mọc ra từ thân lúa mì,
nóhoàn toàn trông giốngnhưhạt giống. Đúng thế không?Nhưng
nó là gì? Nó không phải là hạt. Đó là điều Ma-thi-ơ 24:24 nói,
“rất gần gũi đến nỗi nếu có thể được nó sẽ lừa dối chính những
người được chọn nếu có thể được.” Chú ý, nó trông giống như
hạt. Nhưng anh em lột lớp vỏ ra và đặt xuống, và lấy một kính
hiển vi xem và bắt đầu lột nó. Nó chỉ là vỏ trấu của ngô, hay vỏ
của lúa mì. Nó chỉ để bảo vệ nó, nhưng nó trông giống hệt như
hạt. Bây giờ bao nhiêu người biết rằng đó là sự thật, hãy giơ tay
lên? Chắc chắn rồi. Nhưng đó là vỏ trấu.

348 Vậy thì, thưa anh em Ngũ Tuần, đừng cho là tôi sai, nhưng
điều nầy là Sự thật. Anh em không thể chối bỏ thiên nhiên. Và
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thiên nhiên tuyên bố Đức Chúa Trời trong mọi thứ, Đấng Tạo
Hóa của nó.

349 Bây giờ nhìn xem vỏ trấu đó. Nó trông giống như…Họ có thể
làm gì? Họ đã nói tiếng lạ. Họ hành động giống hệt như đã làm
vào Lễ Ngũ Tuần. Nhưng nếu anh em cắt hạt đó, lấy vật nhỏ bé
đó và lột nó ra, có nhiều vỏ trấu nhỏ ở trong đó. Và khi anh em lột
nó, anh em thấy đằng sau nó, anh em sẽ phải cómột cái kính tốt,
hãy nhìn lại chỗ đó. Có một chồi bé xíu của hạt đang xuất hiện,
cómột vật thật sự. Nó là vật chuyên chở. Tại sao? Nó phải ở đó để
bảo vệ hạt. Nó đang làm việc hài hòa, nhưng nó ở đó che chở hạt
đó. Vậy thì nơi hạt giống mọc lên từ đất, lớn lên qua những tín
đồ Luther, qua những giáo hội, quaWesley và qua đó, xuất hiện
những tua, và bây giờ đi xuống thành vỏ trấu. Bây giờ trông nó
thật hoànhảo. Không ngạc nhiên khi Chúa Jêsus phán, “Nó sẽ lừa
dối chính kẻ được chọn nếu có thể được.” Trông thật giống như
hạt giống, ngay trong chỗmà hạt giống phải có, nhưng điều gì đã
xảy ra? Nó đã làm giống như những người khác đã làm trước đó,
đã lập thành tổ chức! Nó đã trở nên cái gì?Một vậtmang.

350 Bây giờ trong thời chúng ta đang sống, bất cứ sử gia nào ở
đây đều biết rằng bất cứ cuộc phục hưng nào chỉ kéo dài khoảng
ba năm, và rồi sự phục hưng đó trở thànhmột tổ chức. Thưa anh,
chị em, trong cuộc phục hưng vĩ đại kéo dài mười lăm năm nầy
mà tôi đã sống, được đặc ân sống với anh chị em, chưa có một tổ
chức nào xuất hiện. Không có những tổ chức nữa. Sẽ không có.
Đó là cái cuối cùng. Bây giờ, Ngũ Tuần phải ở đó để bảo vệ điều
nầy. Chúng ta sẽ hành động với Sứ điệp nầy ở đâu nếu không có
một người Ngũ Tuần để tin điều đó? Bây giờ hãy trở lại với Sông
Ohio, vào năm 1933. Hiểu không?

351 Xin lỗi về điều nầy, nhưng tôi muốn anh em biết Lẽ thật.
Và tôi không còn lại nhiều thì giờ, anh em biết điều đó, tôi đã
năm mươi lăm tuổi. Nhưng những băng ghi âm nầy sẽ sống khi
tôi chết, và anh em sẽ thấy nó đúng, hay không, xem thử tôi là
một đầy tớ thật hay một tiên tri giả. Tôi không bao giờ nói với
anh em điều gì ngoài những điều đã xảy ra, điều nầy cũng sẽ
xảy ra vậy.
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352 Nó là phần tử mang. Nó phải là thế. Nhưng khi lúa mì đó bắt
đầu lớn lên, giống như hội thánh đầu tiên là vật mang với Chúa
Jêsus, nhưng khi Ngài bắt đầu nói cho họ biết Lẽ thật của Đức
Chúa Trời, thì họ đã tách ra khỏi Ngài. Bây giờ điều gì đang xảy
ra? Không hợp tác. Tại sao? Nó phải là cách đó, để chính lúa mì
có thể nằm đó trướcmặt trời, s-u-n, và vì thế lúamì thuộc linh có
thể nằm trước C-o-n, để trở lại với hạt lúa vàng của Lời, thấy đó,
làm nên Lời, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, đã chứng thực.
Sự…“Kẻ nào tin Ta, người đó cũng sẽ làm những việc Ta làm.”
Hội thánh sống nhờ Lời đó, một cách đúng đắn, không qua tổ
chức, nhưng trong sự Hiện diện của Lời, Đức Chúa Con, nó trở
nên (điều gì?) chính một Lời giống như vậy đã giáng xuống vào
Ngày lễ Ngũ Tuần.
353 Vậy thì, Ma-la-chi 4 há chẳng dạy chúng ta, rằng trước ngày
trọng đại và khủng khiếp của Chúa sẽ đến, rằng điều này sẽ xảy
ra sao? Bao nhiêu người biết điều đó? “Và Ngài sẽ khôi phục lòng
con cái trở về cùng các cha,” đúng thế không, “Đức tin của tổ phụ
ngũ tuần nguyên thủy.”
354 “Và trong ngày hômđó,” Lu-ca 17:20, tôi tin là vậy, Chúa Jêsus
phán, “khi Con Người được bày tỏ,” không phải con người. “Con
Người,” không phải một tổ chức. “Con Người,” Lời đang sống lại
chínhMình lần nữa giữa dân sự! Hiểu không?
355 Lời, chính Nó, đã trở nên xác thịt trong anh em, anh em là
sự phản chiếu của thời đại nầy, Sứ điệp, sự phản chiếu của nó.
Thấy đó, anh em sống lần nữa, sống Sự Sốngmà đã ở trong Chúa
Jêsus Christ. Anh em đang ở trong sự Hiện diện của Con. Sau
đó đến…
356 Điều gì xảy ra với nó? Điều gì xảy ra với Hội thánh đó? Cuối
cùng, hãy nghe, vỏ trấu đó lột ra từ lúa mì, khi nó bắt đầu được
biểu lộ. Điều gì đã xảy ra? Sự Sống đó đã ở trong vỏ trấu, tiếp
tục đi ra trong lúa mì. Sự Sống sẽ không thay đổi. Những vật
mang thay đổi, họ lập giáo phái; đấy, những phiến lá, tua, vỏ
trấu. Nhưng lúa mì không thể thay đổi. Nó phải có một chức vụ
hoàn toàn chính xác trên Lời như Ngài đã ở trên Lời, và giống
nhưHội Thánh đầu tiên đã ở trên Lời, đầy dẫy Thánh Linh, được
nuôi bằng Lời; không được nuôi bằng giáo phái; Lời nuôi!
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357 Bây giờ đó là thiên nhiên, và Lời Đức Chúa Trời. Ngài là Bánh
đó. “Người ta sẽ không sống chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ
mọi Lời phán ra từmiệng Đức Chúa Trời.”
358 Bây giờ để kết thúc, trước khi cầu nguyện. Để ý ở đây, đây là
điều tôi muốn nói.
359 Bây giờ vỏ trấuđóphải tróc ra từ lúamì đó, điều đóở trong sự
quan phòng của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người nói “a-men”?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vỏ trấu phải tróc ra khỏi lúa mì,
bởi vì nó đang tăng trưởng lúc nầy. Nó lớn lên. Vậy thì, vỏ trấu
đó đã không ở đó, nó là vật chống đỡ, nó là vật mang Sự Sống,
rồi Sự Sống đi ra từ đó để thẳng vào trong lúa mì. Bây giờ, đó
là lý do.
360 Hãy lắng nghe, thưa các bạn, chúng ta đang sống trong thời
đại nào? Chúng ta đã có sự phục hưng mười lăm năm. Bao
nhiêu người có thể nói “amen” với điều đó? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Tổ chức nào đã lớn lên? Không có. Họ đã cố gắng kêu
gọi tôi thành lập một tổ chức, nói, “Anh Branham, anh sẽ thành
lập một tổ chức, cho chức vụ của mình chứ? Nó sẽ là…” Bây giờ,
không phải tôi, tôi không nói về tôi. Tôi đang nói về Sứ điệp của
thời đại, về thời đại này.
361 Và họ đã đi lên Canada và kiếm một vài anh em mưa cuối
mùa. Nó đã chết ngay tại đó. Còn nhớmưa cuốimùa không, thưa
các anh em? Nó đã đi đến đâu? Bất cứ cái gì khác đã đi đến đâu?
Nhưng tổ chức đã làm được gì từ nó? Hàng triệu người cải đạo,
và đã làmnhữngnô lệ, cho những tín điều của họ, trở nên giàu có
và xây dựng các tòa nhà hàng triệu và hàng tỷ đô la và những thứ
tương tự, và nói “Chúa sắp đến,” gởi những thầy giảng tới những
thần học viện và các thứ, và giáo dục họ về hệ thống thần học
do con người làm ra, giống như Luther, Wesley, và những người
còn lại đã làm. Nó trở nên vỏ trấu.
362 Nhưng, cảm tạ Chúa, hạt giống cứ lớn lên. Thế thì nếuđiều đó
là thật bởi Lời, đối với nơi chúng ta đang sống, điều đó là thật về
bản chất, hạt giống lúamì, nó được chứng thực, mọi cách, chúng
ta còn bao lâu nữa? Anh em biết gì không? Tôi nghe nói sự kết
hợp sắp đến, Hội đồng Thế giới, nó sẽ tách nó ra. Nó làm gì? Cạo
sạch thân của nó. Nhưng Nó có một thang máy đang chờ đợi Nó.
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Nó sẽ đi về Nhà, một trong những buổi sáng nầy. Ồ, vâng. Anh
emhiểu, hãy nói “a-men”? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

363 Tôi biết thế gian không tin điều đó. Họ không thể tin được
điều đó. Không…Chỉ cảm thấy hối tiếc cho họ, vì, “Không ai có
thể đến nếu Cha Ta không kéo người ấy đến; và tất cả những ai
Cha Ta đã ban cho Ta sẽ đến.” Nếu tên người đó có trong Sách
Sự Sống, người đó chắc chắn sẽ nhận ra Lời. Người đó phải đến,
không quá lâu. Nó đã được chứng thực rất hoàn hảo, cho đến nỗi
nó là sự xác định Lẽ Thật.

364 Chúng ta sẽ không còn tổ chức nào nữa, nhưng tất cả các tổ
chức sẽ trở thành một. Nó làm điều đó vì điều gì? Đi…Vì những
gì họ làm với rơm rác không? Thiêu đốt nó. Chúa Jêsus đã phán,
“Các thiên sứ sẽ đến gom hết lúa mì vào trong kho.” Và điều gì
sẽ xảy ra? “Còn thân lúa, và rơm rạ, và cỏ lùng, sẽ bị thiêu đốt
bằngngọn lửa khônghề tắt.” Anh emhiểu không?Vàđiều gì phải
thực hiện trước tiên? Các thiên sứ đi ra và đã bó những cỏ lùng
lại trước. Đúng thế không? Đấy, họ đang bó chúng lại với nhau
thànhmột tổ chức lớn vĩ đại, không cònnhững tổ chức nữa.

365 Lúa mì ở đây. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, lúa mì ở đây. Đấng
Christ ở đây. Ngài chứng minh Lời Ngài, Nó là Lẽ thật. Lúa mì ở
đây, bây giờ nó đang chín, nó đang nằm trong sự Hiện diện của
Đức Chúa Con.

366 Không phải bất kỳ người nào cũng có thể chạm vào Nó, nó
đang bị tróc ra tất cả, “Chúng tôi sẽ không liên quan gì với Nó.”
Anh em phải làm điều đó.

367 Ồ, thưa anh em, hãy đi vào trong lúa mì, để cho Sự Sống của
anh em ở bên trong xuất ra vào trong lúa mì. Được chứ? Hãy
tin Đức Chúa Trời. Đừng…Cứ ở lại sống với Đức Chúa Trời. Anh
em tin chắc anh em sẽ làm điều đó không? Điều gì sẽ xảy ra nếu
người nào đó nói…Tôi không quan tâm.

368 Giống nhưmột câu chuyện tôi đã đọc,một lần nọ. Cómột bác
sĩ, ông ấy là một người tốt, và ông ấy yêu những người nghèo. Và
mỗi lần người nghèo không có tiền trả, anh embiết ông đã làm gì
không? Ông chỉ ký bằngmực đỏ, nói, “Anh được tha.” Cuối cùng,
bác sĩ chết. Và khi bác sĩ chết, vợ ông thì kiêu ngạo. Bà khác hẳn,
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giống như giáo hội ngày nay. Bà đã đi và tập họp họ lại với nhau.
Bàmang ra tố tụng, và đưa hết thảy họ ra tòa, “Các ông bà sẽ phải
thanh toán những hóa đơn nầy, dù sao đi nữa!”
369 Nhưng thẩm phán đã chọn một số biên lai, nói, “Đến đây,
thưa bà.” Ông nói, “Mực đỏ nầy là chữ ký của chồng bà phải
không?”

Bà ta đáp, “Vâng, thưa ông, là thế.”
370 Nói, “Không có luật nào trong đất nước có thể kiện họ. Họ
được tự do.”
371 Hãy để họ nói những gì họ muốn. Ngài đã ký Lời Ngài bằng
Chính Huyết của Ngài. Không có gì có thể tước đoạt nó khỏi
chúng ta, thưa anh em. Chúng ta được tự do.
372 Chúng ta hãy cầu nguyện. Chắc chắn anh em…[Một anh em
trong hội chúng đưa ra lời hô hào. Băng trống—Bt.] A-men.
373 Bây giờ anh chị em cúi đầu. Theo tôi biết được, một người đã
sống lại giữa vòng họ, trong thời đại của vua, và đưa ra một lời
tiên tri, nơi họ sẽ gặp kẻ thù và hủy diệt chúng. Bây giờ, nếu tôi
hiểu điều đó đúng, có một nơi để gặp kẻ thù của các bạn, đó là
tại Lời. Đó là nơi hắn cố gắng gặp anh em. Anh em đương đầu
với hắn ở đó với CHÚA PHÁNNHƯVẦY.
374 Bao nhiêu người ở đây, với đầu cúi xuống, (đã gần trưa rồi,
tôi không có thì giờ để kêu gọi tin nhận ngoài chỉ điều nầy) xin
đưa tay mình lên, cúi đầu, nhắm mắt lại, “Tôi muốn trở thành
một phần của Ngài. Tôi muốn kết hợp chính mình với Ngài và
Lời của Ngài. Cho dù điều gì đến hay đi, thế gian nầy nói gì đi
nữa, tôi muốn là một phần của Ngài,” hãy giơ tay lên và nói, “Tôi
muốn”? Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi tin là, một trăm
phần trăm.
375 Chúng ta hãy cúi đầu xuống trong khi chúng ta suy nghĩ,
chúng ta hãy im lặng ngân nga bài hát ngắn nầy. Mọi người cầu
nguyện.

Phước thay mối Dây kết thân (Đó là Lời.)
Buộc lòng chúng ta trong tình yêu Cơ-đốc;
Sự tương giao kết hiệp tâm trí
Giống như trên miền Thiên thành.
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“NhưTavới ChaTa làmột, các ngươi cũng làmột vớiNgài.”

Khi chúng ta cách xa nhau,
Làm lòng chúng ta đớn đau;
Nhưng chúng ta sẽ vẫn hiệp một lòng,
Và hy vọng gặp lại nhau.

376 Sáng thứ Bảy tới tại Flagstaff, Arizona, ý Chúa, tôi hy vọng
được gặp lại anh chị em. Anh chị em có yêuNgài không?
377 Bây giờ tôi sẽ để lại điều đó như thế, đấy. Kinh Thánhnói, “Hễ
ai tin Ngài, và hễ ai đã tiếp nhận Lời.” Hiểu không? Tôi không thể
nói là ai và không phải ai, điều đó tùy anh chị em. Nhưng nếu
anh chị em cứ nắm giữ một số tín điều, một số anh em Giám
Lý, Báp-tít, hay Ngũ Tuần, hoặc có thể là bất cứ người nào, mà
đang nắm giữ một điều gì đó trái với Lời đó, xin vui lòng, những
người thân yêu của tôi, hãy từ bỏ nó, ngày hôm nay. Được chứ?
Hãy tránh xa, và quay lại với Ngài. Đừng để một Lời nào phá
vỡ anh em khỏi mối thông công của Đấng Christ. Cầu xin Thánh
Linh của Ngài ban ơn cho điều nầy.
378 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha, những người nầy đã ngồi đây
trong suốt một thời gian dài. Điều đó nhắc nhở con có lần Phao-
lô, đang giảng như thế nầy, đó là Phúc Âm, họ đã ngồi suốt đêm
trường và lắng nghe người, một người trẻ ngã từ cửa sổ xuống
và chết. Phao-lô đã đi đến đặt tay trên thân thể người trẻ ấy, và
nói, “Sự sống đã trở lại trong người.” Bây giờ, thưa Cha, có những
người bệnh tật và đau khổ ở đây, có những người cần cầu nguyện
cho thân thể của họ. Con cầu xin, lạy Chúa Kính yêu, không chờ
đợi cho đến buổi nhóm đó. Họ không phải chờ đợi bất cứ buổi
nhóm nào. Lời luôn luôn ở đây, đó là Đấng Christ. Con cầu xin
rằng Ngài sẽ chữa lành mỗi người trong họ. Xin cho mỗi một
người đềuđược khỏemạnhhoàn toàn, Chúa ôi. Xinnhậm lời. Xin
ban phước cho họ, những nỗ lực của họ. Họ ắt sẽ không ngồi ở
đây, Chúa ôi, họ ắt sẽ không lắng nghe Điều nầy, nếu họ đã không
tin Nó. Giờ nầy, Chúa ôi, họ đã đưa tay lên, họ tin Điều đó, bây giờ
nguyện xin Nó đi vào trong lòng họ, mỗi mục sư truyền đạo, mỗi
một người tín đồ. Xin cho những tội nhân, tin nhận Đấng Christ;
người sa ngã quay về. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng con cầunhững
ơn phước này nhơnDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.
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Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,

Ngài đã ghi tên tôi trong đó, trước đây nhiều năm.

…yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

379 Anh chị em yêu Ngài không? Bây giờ trong khi chúng ta hát
lại bài đó lần nữa, cứ đưa tay qua bàn và bắt tay người nào đó,
nói, “Người lữ hành yêu dấu, tôi vui mừng được ngồi ở đây sáng
nay. Tôi tin Đấng Christ. Còn anh?” Điều gì giống như thế, khi
chúng ta hát lại lần nữa.

Tôi…(…?…)
…mua sự cứu rỗi của tôi
Trên cây Thập tự.

380 Vậy thì, từ giờ trở đi, chúng ta ở khắp thế giới phải không?
Chúng ta là những người mẫu mực của thế giới không? Và…tất
cả những điều vô nghĩa, và tất cả sự hào nhoáng này ở đây, và lấy
Phúc Âm và làm thành việc thương mại từ nó, và—và chúng ta
thông suốt điều đó không? Phải không? Cứ cho tôi Chúa Jêsus, tôi
chỉ muốn thế thôi. “Biết Ngài là Sự Sống, biết Ngài.” Tôi yêu Ngài.
Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Ồ, chúng ta yêu Ngài biết bao!
381 Bây giờ tôi sẽ giao buổi nhóm lại cho Anh Carl, tôi không biết
anh ấy sẽ làm điều gì khác.
382 Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và tôi hi vọng gặp lại
anh chị em vào Chúa nhật sắp đến, và nếu tôi không thể gặp anh
chị em…hay thứ Bảy tới. Nếu tôi không gặp lại anh chị em lúc đó,
thì gặp lại ở dưới Tucson. Nếu không, tôi sẽ gặp lại anh chị em ở
đây vào ngàymười bảy. Nếu không nữa, thì tôi sẽ gặp lại anh chị
em trongmiền Vinh hiển. A-men.
383 Anh Carl bây giờ, tôi không biết anh ấymuốn làm gì ngay lúc
nầy, mời Anh Williams. 
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