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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm 
Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-
ca 17:30, và Khải huyền 10:07: 

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và 
đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha 
[Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc 
Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-
chi 4:5-6) 

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ Bảy [Thời kỳ Sau rốt] 
cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], 
thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như 
Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 
10:7) 

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao 
điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp 
công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt 
này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị 
cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst. 

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ 
được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy 
với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài. 

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, 
nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) 
Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất. 

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) 
William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều 
có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 500 bài đã được dịch thành văn 
bản chữ Việt và có hơn 380 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể 
hạ tải miễn phi từ trên mạng  

<http://Vn.Bibleway.org> và 
 <http://www.messagehub.info/vi> 

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải 
được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn 
phí. 
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Kinh thánh, con cầu nguyện, nó sẽ thấm chìm vào những tấm lòng của họ 
mà Phao-lô chính là người đã khiến cho những người đã không chịu báp-
têm trong Danh Jêsus Christ vì sự tha tội, nhưng chính là người đã ủy thác 
cho họ được báp-têm trở lại. Lạy Cha, cầu xin điều đó đi vào trong dân sự. 
Cầu xin cho họ nhận ra rằng lễ báp-têm đang tiến hành, đó là Lẽ thật, biết 
rằng họ không thể sản sinh một từ trong Kinh thánh để yểm trợ cho ý 
tưởng ‘Ba thần’, ‘Ba Ngôi’ của họ... Lạy Cha, dĩ nhiên, chúng con tin Ngài 
có “Ba Chức Vụ”: Cha, Con Thánh Linh. Lạy Chúa, điều chắc chắn nhất 
chúng con tin điều đó nhưng không phải tạo Ngài thành ‘Ba Chúa’: Tạo 
nên Ngài một Đức Chúa Trời thể hiện trong 3 chức vụ -- Cha, Con và Đức 
Thánh Linh; Và Danh của Đứa Chúa Trời đó được gọi là Jêsus Christ. Đó 
là cái Tên của Cha, Con, Đức Thánh Linh. 
62.1 Cha ôi, cầu xin cho dân sự thấy điều đó và vâng phục phép báp-têm 
bằng nước để được tha tội mình. Cầu xin một vài lời này cho phép báp-têm 
rơi sâu vào trong lòng của mọi người vì chúng con biết mình không còn 
bao lâu nữa, Cha ôi! Xin cho họ nhận ra rằng thì giờ đang trở nên rất cận 
kề. Kẻ thù, như chúng con dự kiến giảng nào chiều nay, đang tiến sâu hơn, 
sát biên giới luôn. Kể từ khi chúng dành lấy ngai. Chúng đang di chuyển 
ngay vào. Lạy Chúa, chúng con nhìn thấy điều đó trên mỗi bàn tay. Lạy 
Chúa, không phải chủ nghĩa Cộng sản, nhưng xin cho dân sự hiểu rằng đó 
là Công giáo La-mã (Romanism), đại dâm phụ và mẹ những gái điếm [mới 
cần đáng quan ngại]; Và chúng con thấy chúng đang đến trong hình ảnh 
con thú và chúng con đang ở đây nầy, Chúa ôi. 

 Lạy Đức Chúa Trời là Cha, xin thương xót giờ nầy, xin cho chúng con 
đi vào trong sự an toàn, vào trong con tàu và sẵn sàng cho cơn mưa cuối 
mùa. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều trong Danh Chúa Jêsus. A-men! 
62.3 Bây giờ, với những anh em có mặt tại đây trong tòa nhà này, nếu anh 
em muốn đi ra ngoài và có thứ gì đó để ăn, được. Rồi hãy quay trở lại. Đi 
về đây thật nhanh như có thể được để nhóm lại. Chúng ta hãy đứng trong 
một phút, cùng với nhau. Có bao nhiêu anh em tin Lời của Chúa, hãy đưa 
tay anh em lên. A-men! 

 Ồ, cảm tạ Chúa “Ồ, Tôi Thật Yêu Jêsus Biết Bao.”  

Ồ, tôi thật yêu Jêsus biết bao...  

 [Anh Branham cầu nguyện trên những chiếc khăn tay. - Bt] 

 Lạy Chúa Jêsus, xin ban phước cho những chiếc khăn tay này. Lạy 
Chúa, xin ban cho họ sự xức dầu của Thánh Linh trên họ. Lạy Chúa, chúng 
con tin điều đó trong Danh Jêsus...?...  

Vì Ngài đã yêu tôi trước. 

 

Lời Được Giảng Là Hạt Giống Nguyên Thủy 
(1) 

 

1.1 Cám ơn Anh Neville. Anh sẽ có lễ làm phép báp-têm giữa giờ phải 
không? 

 Chào các bạn. Rất sung sướng được có mặt tại đây. Sáng nay chúng ta 
sẽ bắt đầu sớm một chút. Tôi luôn lấy làm tiếc khi thấy không có phòng đủ 
tương xứng để dân sự ngồi, tôi biết anh chị em đứng thật khó khăn. Tôi 
dành cả sáng nay, đây sẽ là lúc mà tôi muốn có dồi dào thời gian. Tôi nghĩ 
sẽ thật tốt đẹp theo đó, khi buổi Thờ phượng tiếp tục, nếu ai đó ngồi xuống, 
những người khác đứng, thư giãn cho nhau, nếu anh em muốn đi ra bên 
ngoài, bách bộ vòng quanh một phút; Hãy nhớ, với một buổi Thờ phượng 
dài, điều đó hoàn toàn được lắm. Vậy thì chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau. 
1.2 Và giờ nầy, họ... Chúng ta biết họ đang ở trong một chương trình xây 
dựng tại đây, tại Đền tạm nầy, cất một Nhà thờ rộng lớn hơn, có thể có đủ 
chỗ ngồi. Tôi nghĩ Nhà thờ này sẽ chỉ đủ chỗ ngồi khoảng 250 đến 300 
người, chắc có lẽ, có thêm 100 chỗ nữa ở trong này hiện giờ. Vì thế nó sẽ... 
Tôi đi vào thấy dân sự lái xe tới, lui, không thể tìm ra được một chỗ nào để 
đậu xe, và - và dĩ nhiên, khi họ đến đó, tại cửa, nhìn thấy những hội trường 
đầy người, các bức tường đã đông nghẹt, đại loại như vậy, với dân sự trên 
khắp bục như vậy, thì họ - họ bỏ đi. Chúng ta muốn mọi người nghe Sứ 
điệp của Chúa khi chúng ta cố gắng mang đến.  
1.3 Bây giờ, tôi muốn thông báo điều đó ngay lập tức; Tôi sẽ cố gắng 
giảng cho đến 12 giờ, và rồi sau đó... Tôi sẽ bãi nhóm vào lúc 12 giờ để 
cho mọi người có thì giờ đi kiếm cái gì đó để ăn. Trong khoảng thời gian 
này, Mục sư, Anh Neville tại đây, sẽ có lễ làm phép báp-têm trong suốt 
thời gian nầy. Còn anh chị em có thể đi ra, kiếm gì đó để ăn và sau đó 
chúng ta sẽ trở lại, và tôi sẽ cố gắng có mặt tại bục giảng vào đúng 2 giờ, 
rồi tiếp tục buổi nhóm chiều nay. 
1.4 Tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho tuần lễ nầy -- và thậm chí tôi - tôi sẽ 
không giảng hết nếu tôi không cắt bớt khoảng một, có lẽ một 1/4 hay có lẽ 
1/3 bài giảng, về những gì tôi ao ước nói với dân sự. Bây giờ, vậy chúng 
tôi cảm ơn anh em vì sự hợp tác tốt đẹp của anh em về việc đến các buổi 
nhóm và - và những gì anh em đã làm cho chúng tôi, giúp đỡ và cầu 
nguyện cho chúng tôi. 
2.1 Cách đây một vài phút tôi có đặc ân được nói chuyện với một vài ông 
bà cao niên, mà chúng ta biết như Anh và Chị Kidd, là những người đã rất 
trung tín qua suốt các năm. Họ đã ngưng chức vụ cách đây một thời gian 
ngắn. Tôi đã nói cho họ biết để đến; Tôi muốn nhìn thấy họ trong một 
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phút; Quả là một đặc ân lớn được trò chuyện với những người cao niên đã 
rao giảng Tin Lành khi tôi còn bé. Tin lành đầy vinh hiển ngày xưa trở nên 
tốt đẹp hơn luôn khi chúng ta ở gần cuối con đường.  
2.2 Có một số vải cầu nguyện đang nằm tại đây và tôi muốn cầu nguyện 
cho chúng sau. Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu một lát để dâng lời cầu 
nguyện. 
2.3 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, Ngài đã Phán trong Lời Ngài, 
“Khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.” 
Đó là mục đích của chúng con trong đời, là được kéo lên trước một thế hệ 
nhiều người đang hấp hối, rằng Đức Chúa Jêsus Christ vẫn là Con của Đức 
Chúa Trời, Chúa Cứu Thế của trần gian. Con thật hạnh phúc biết rằng con 
sống nơi có dân sự tin điều đó và cùng hàng ngàn người đã tin nhận Ngài 
là Chúa Cứu Thế của mình. 

 Biết rằng sau khi cuộc đời này chấm dứt, sẽ có một cuộc sống khác ở 
phía bên kia sẽ rất vinh hiển đến nỗi những sự lao nhọc và một vài giờ mà 
chúng con đi qua những bóng râm và bóng tối của cuộc đời này tại đây ở 
trong mảnh đất thử nghiệm, mà chúng con chỉ đang đi vào quỹ đạo bây 
giờ, chờ đợi sự đếm ngược, vì chẳng bao lâu sẽ đến một lúc khi giờ của 
Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Cánh tay vĩ đại đã giữ lại thời gian quá 
lâu, cuối cùng sẽ buông ra, Hội thánh Ngài sẽ cất lên khỏi mặt đất này vào 
trong không gian bên kia, vào một xứ ở đó sẽ không còn đau ốm, buồn 
phiền, già nua, chết chóc nữa. Đó là lý do chúng con nhóm nhau lại hôm 
nay, Chúa ôi, để bày tỏ cảm xúc của chúng con về những điều này. 
2.5 Chúng con thật vui biết rằng điều nầy không phải chỉ mang dân sự 
đến với nhau vì điều gì đó vô ích, mà nó đã được chứng minh là hiện thực 
vĩ đại nhất thế gian đã từng biết, rằng Con Đức Chúa Trời không chết, 
Đấng đã có những Lời hứa, song đang sống động ở giữa chúng con đời đời 
mãi mãi. Lạy Chúa, sáng nay chúng con thật hạnh phúc trên tất cả mọi 
điều, dầu chúng con sở hữu thế giới và có thể trẻ trung trong hàng trăm 
năm để hưởng thụ điều đó, nhưng nó chỉ là một mùa so với những gì thời 
gian đã đặt để cho những người yêu mến Ngài. Vì thế chúng con đang cố 
gắng chỉ cho anh chị em mình biết thì giờ vĩ đại này đang đến gần với 
chúng con. Lạy Chúa, khi chúng con nhìn thấy thì giờ đó đang đến gần, 
lòng chúng con cháy lên. Chúng con muốn chuẩn bị sẵn sàng. 
3.1 Chúng con từng người một đi xuống đường hẹp. Chúng con vừa mới 
trải qua việc chôn cất một người giữa vòng chúng con. Chị Bell của chúng 
con, đã đi thật nhanh (theo lời thỉnh cầu của chị), rất nhanh đến nỗi chúng 
con đã không thể đến để cầu nguyện với chị, nhưng đó là yêu cầu của chị 
đi -- để thấy Ngài cung cấp tốt đẹp như thế nào tất cả những điều mà lòng 
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60.3 Vì như Eddie Perronett nói, “Tôi nay đang đứng trên Jêsus Christ như 

Đá tảng, các chỗ khác dường cát lún thôi.” Đấng Christ là Lời. Mọi hạt 
giống sinh ra loại của nó. Hạt giống hệ phái sẽ sinh ra loại của nó. Đó là 
gì? Tổ chức, luôn luôn, luôn luôn.  

 Chiều nay, chúng ta sẽ tỏ cho cho thấy, ý Chúa, như thế nào chúng đã 
bắt đầu, điều gì đã gây ra nó, chỗ nào Kinh thánh nói chúng sẽ, chúng sẽ 
kết thúc như thế nào, chính xác điều gì sẽ là sự tận chung. 
61.1 Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả anh em trong xe. Nhiều người 
trong anh em, đã không thể vào được, đang lắng nghe qua micro này. Chúa 
ban phước anh em đang đứng quanh những bức tường này, anh em ngồi tại 
đây sáng nay. Tôi tin rằng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã không 
mang lại sự chống đối nào. Nhưng tôi đang làm rõ chính mình. 

 Nếu anh em tin cùng điều như vậy mà tôi đã nói sáng nay, há anh em 
không đứng cùng một cách sao? Chắc chắn anh em sẽ. Chúng ta hãy cúi 
đầu trong một phút. 
61.3 Cha Thiên Thượng đầy Ân điển, chúng con đang không cố gắng đưa 
buổi nhóm đến kết thúc nhưng chỉ dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Bây giờ, 
cầu xin những hạt giống này đã được gieo sáng nay, xin cho chúng rơi trên 
nền đất tốt, màu mỡ. Cầu xin chúng mang đến dư dật, lạy Chúa, Sự Sống 
Đời đời. Bây giờ, lạy Cha, chúng con cầu nguyện rằng những hạt giống 
này đổi mới sức mạnh của chúng. Lạy Đức Chúa Trời, cầu xin cho chúng 
con không chạy trước Lời, cứ ở lại sống với Lời. Lời Chúa, xin ban điều 
đó. 

 Xin ban phước cho chúng con giờ nầy, dân sự đi ra để ăn trưa, nguyện 
xin Ngài ban cho họ những bữa ăn trưa, ban phước cho đồ ăn của họ, ban 
sức lực cho họ, và mang họ trở lại chiều nay thật sớm. Lạy Chúa, xin cho 
họ ngồi trong Đền tạm tại đây chờ đợi. Cầu xin Ngài giúp con trong khi 
con đi cầu nguyện và trở lại. Con cầu xin Ngài xức dầu làm con tươi mới 
lại chiều nay. Lạy Chúa, xin ban điều đó, để con có thể mang đến những gì 
con tin là Lời Ngài đối với dân sự. Xin nhậm lời, Cha ôi. 
61.5 Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước Mục sư yêu dấu thân mến 
của chúng con, là Anh Neville, người anh em quý báu của chúng con, một 
vài phút để đi vào hồ nước tại đây với một nhóm người vào phép báp-têm, 
Lạy Cha, nếu có bất kỳ người nào ở đây sáng nay đã từng được báp-têm 
khác hơn là phép báp-têm Cơ-đốc [chân chính, trong Danh Jêsus Christ] 
mà đầy tớ vĩ đại của Ngài, Phao-lô đã thực hiện, ông nói rằng ông có Lời 
Đức Chúa Trời ở cùng ông, ông nói, “Nếu một người hay một Thiên sứ 
(thậm chí một Thiên sứ giáng xuống từ trời, giống Sa-tan trong hình dạng 
của một Thiên sứ) nói điều gì khác biệt hơn những gì Ngài đã Phán, hãy để 
cho người bị rủa sả. Cha ôi, chúng con biết rằng điều đó đã được viết trong 
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59.2 Thưa các bạn, điều đó thật thô bạo. Nó rất thô bạo. Chính tôi không có 
ý là thế. Vâng. Tôi hy vọng anh em hiểu điều đó. Nhưng hôm nay tôi đang 
đưa ra sự bày tỏ tại sao tôi đã làm những điều mà tôi đã làm. 

 Chỉ một sự phân tích nhỏ trước khi chúng ta bãi nhóm đi ăn trưa là thế 
này: Tôi muốn anh em biết rằng đây là động cơ và mục tiêu của tôi, là Lời 
Đức Chúa Trời. Động cơ của tôi là làm đẹp lòng Ngài. Tôi không thể lắng 
nghe mọi thứ và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Động cơ của tôi là biết Lời 
Ngài. Mọi người tại đây được sinh bởi Thần Linh của Chúa, rằng cho 
nhóm được tuyển lựa có lẽ đã có lần là Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ 
Tuần, hay điều gì đó hay nơi nào khác. Anh em biết điều đó. Như vậy rồi 
anh em thấy, khi anh em bảo, “Đi ra ngoài với họ.” Đó là những gì anh em 
phải làm. Có người nào đó tại đó, nếu anh em gieo hạt giống, sẽ có một 
mùa gặt ngày nào đó. Một vài người đi qua và bảo, “À, hắn chẳng là gì... 
Chỉ là kẻ lừa đảo.” Họ đã chẳng nói điều giống như vậy về Chúa của chúng 
ta? “Chẳng có điều gì trong đó cả.” Ồ, khi đó, tại sao anh em không kiểm 
tra nó với tôi? Hiểu không? “Hắn chẳng là gì... Chỉ là kẻ lừa dối.” Rồi 
kiểm tra nó với Lời. Xem đó, nếu nó không phải là Lời, vậy nó là lừa dối. 
Hiểu không? Nếu thần học của anh em khác với Lời, nó không đúng. 
60.1 Những người khác sẽ đi qua, bảo, “Ồ, ông biết những gì, tôi tin mình 
sẽ thử nó một lát.” Anh em sẽ bị nghẹt ngòi. Đúng vậy. Hiểu không? 
Nhưng khi anh em thực sự trống không, bảo “Chúa Jêsus, không gì thêm 
của tôi nữa, nhưng Ngài từ bây giờ trở đi.” (Hiểu không?) Rồi nó sẽ sinh ra 
gấp 100 lần. Anh em có tin điều đó không? Tôi cũng tin điều đó nữa. Tôi 
cũng tin điều đó nữa. Ồ, đó là với sự tự do và công lý cho tất cả. Đúng vậy. 
Vâng, thưa quí vị. Tôi cam kết sự trung thành với Chúa của mình để rao 
giảng Lời Ngài, đứng trên Lẽ thật của Ngài nếu phải trả giá đời sống tôi. 
Tôi vẫn sẽ đi tiếp tục giống như vậy. 

 Đó sẽ là một điều vĩ đại cho tôi, không muốn làm điều đó nhưng nếu 
tôi phải làm điều đó, sẽ trộn lẫn huyết của tôi trên đất này giống như những 
người trộn lẫn huyết của họ vì một điều giống như vậy, giống như những 
người đã chết trong các hang sư tử, trên các thập tự giá, bị cưa xẻ, bị đá ra 
khỏi những tổ chức của họ, đi lang thang trong những tấm da cừu và da dê, 
khốn cùng. Sẽ là một đặt ân lớn cho tôi như là môn đệ Đấng Christ quay 
trở lại kể điều đó như mọi sự mừng vui vì họ có thể đứng quở trách những 
gì đã được mang trong Danh Ngài. Họ có thể chịu khổ điều đó vì Ngài sự 
đau khổ bé nhỏ của họ. Tôi không muốn đau khổ, không ai muốn đau khổ. 
Tôi muốn nắm tay với tất cả hệ phái, nói, “Các anh em, chúng ta hãy đi.” 
Tôi muốn làm điều đó. Nếu tôi làm, tôi sẽ lấy tay ra khỏi tay Ngài. Không 
đời nào tôi làm như vậy. Nếu tôi đứng một mình, tôi đứng với Ngài và Lời 
Ngài. 
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chúng con ao ước. Ngài không bỏ sót một người nào trong họ. Ngài đã Hứa 
điều đó. 

 Giờ nầy, chúng con cầu nguyện Ngài sẽ mang những tấm lòng những 
ai không hiểu Ngài đến -- để hiểu Ngài hôm nay. Mang những tội nhân đến 
sự ăn năn; Mang những người đau ốm đến hiểu biết sự chữa lành của Đức 
Chúa Trời. Ồ, lạy Chúa, xin ban phước cho những Thánh dồ của Ngài và 
rịt lại những tấm lòng của họ với nhau. Và khi những cuộn băng này đi ra 
tới -- những thành phố và tất cả những chi Hội bên ngoài qua các quốc gia 
khắp thế giới, nguuyện các anh em Mục sư Truyền đạo nào có lẽ đã từng 
hiểu sai lạc, bây giờ hiểu rằng Hội thánh Ngài có thể được chuẩn bị. 
3.2 Ồ, lạy Chúa, bây giờ, Đấng đã phân rẽ con khỏi mẹ con, Đấng đã nuôi 
con suốt những ngày của đời sống con và đã mang con đến thì giờ này, bởi 
ân điển Ngài, cảm thấy chính là ý Ngài mà con sẽ giải thích cho dân sự vì 
sao con đã hành động và làm như cách mà con đã làm; Chúa ôi, xin cho đó 
là một cách như vậy để dân sự sẽ có một sự thông hiểu tốt hơn về tính cách 
riêng biệt của các đầy tớ Ngài. 

 Lạy Cha, xin ban những điều này, những Lời Kinh thánh này, một 
phân đoạn và những lời mà chúng con đã viết ở đây suốt tuần lễ, cầu 
nguyện và nghiên cứu. Cầu xin chúng rơi trên vùng đất tốt mọi nơi chúng 
được nghe, một mảnh đất mà có thể giữ lại và nuôi dưỡng chúng, và rồi 
mọi lời ngợi khen sẽ được dâng lên cho Ngài, chúng con cầu xin bấy nhiêu 
điều trong Danh Chúa Jêsus. A-men! 
3.5 Với dân sự bên ngoài trong những xe hơi, những người không thể đi 
vào, tôi đang gắn một dụng cụ nhỏ ở đây bây giờ, hãy bật ra-đi-ô của anh 
em đến 11 giờ 50, 11:50 và anh em sẽ nhận được Sứ điệp ngay trên ra-đi-ô 
của anh em trong xe hơi của mình. 

 Nào. Điều nầy... Đường nối ở đây là ở trên đó, cho những băng ghi 
âm phải không? 
3.6 Với tất cả các bạn của tôi cả tại đây và bất kỳ nơi nào những cuộn 
băng này có thể đi đến, tôi cảm thấy mình mắc nợ nó với dân sự vì một lời 
giải thích về nhiều điều mà tôi đã nói và làm. 

 Thật nhiều lần dân sự đã đến với tôi và nói, “Anh Branham, Mục sư 
của chúng tôi nói tại sao anh làm điều đó? Tại sao anh nói điều này? Điều 
gì làm cho anh thực hiện theo cách này?” Vậy thì, với tất cả lòng mình, 
mọi điều mà tôi đã làm, tôi đã làm chúng theo ý định tốt nhất tôi biết như 
thế nào. Mọi điều mà tôi đã nói, tôi đã nói từ lòng mình. Tôi đã làm điều 
đó vì một mục đích; Và sáng nay tôi sẽ cố gắng nhờ sự giúp đỡ của Đức 
Chúa Trời để giải thích từ Kinh thánh mục đích và lý do tôi đã làm điều đó. 
4.1 Vậy thì, có lẽ trong một nhóm người cỡ này, chắc có lẽ nhiều Mục sư 
Truyền đạo đang ngồi ở đây, có nhiều người sẽ nghe điều này, tôi ước ao 
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mình có đủ thời gian, đặt tất cả những điều mà tôi đã nghĩ về, đã Kinh 
thánh hóa (Scripturalized) -- đúng hơn là cũng mang Lời Kinh thánh đến 
cho - cho dân sự. Nhưng với những người anh em của tôi: Thậm chí dù anh 
em có thể bất đồng với tôi... Bây giờ, tôi đang nói cả tại đây và cho những 
cuộn băng ghi âm -- anh em có thể bất đồng với tôi bởi vì lập trường của 
tôi về những gì tôi nghĩ là đúng. Anh em có quyền bất đồng với tôi vì anh 
em có lẽ thấy nó khác biệt, nhưng tôi hy vọng rằng, tôi, bởi sự giúp đỡ của 
Đức Chúa Trời sáng nay, tôi sẽ có thể tỏ cho anh em thấy lý do tại sao mà 
tôi giữ lập trường này. 
4.1 Tôi không bao giờ... Có nhiều lần tôi đã quở trách các Giáo hội, các 
hệ phái, cách ăn mặc của phụ nữ, lối hành dộng của những người nam. Tôi 
nghĩ tôi đã được yểm trợ thông suốt cho điều đó bởi Kinh thánh. Chưa có 
một lần nào, Đức Chúa Trời biết lòng tôi rằng tôi đã chưa hề có cảm giác 
xấu đối với bất kỳ ai. Cho dù họ có bất đồng với tôi giống như phương 
đông xa cách phương tây, tôi vẫn yêu mến họ. Hễ chừng nào tôi có Linh 
Chúa trong tôi, tôi sẽ luôn luôn yêu thương Hội thánh -- dân sự của Ngài. 
Cho dù họ có làm gì, hay đối xử tôi như thế nào, điều đó sẽ không có gì 
liên quan với nó. Tôi vẫn yêu thương họ. 
4.2 Tôi nhớ có một lần có người tên là Môi-se. Những người đó luôn luôn 
(Chúng ta gọi thế theo lối diễn đạt miền nam của chúng ta) chọc tức ông -- 
cứ thường xuyên buộc ông phải di chuyển. Mọi thứ là lằm bằm, than phiền 
và đại loại như vậy. Nhưng Môi-se, khi nó xảy đến hồi quyết liệt, Đức 
Chúa Trời Phán, “Hãy tự phân rẽ chính ngươi ra khỏi họ, vì Ta sắp lấy 
ngươi và làm một dân.” Môi-se đã tự ném mình vào trong cơn thịnh nộ của 
Đức Chúa Trời, ông nói, “Xin hãy hình phạt tôi, đừng hành phạt dân sự,” 
ông đã gọi họ là những kẻ nổi loạn (nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và 
chống lại ông). Tuy vậy, ông vẫn rất yêu thương họ cho đến nỗi ông nói, 
“Xin cất lấy tôi và cứu họ.” Đó là Đấng Christ ở trong Môi-se. 

 Nếu một người, cho dù người nào khác có bất đồng với ông nhiều thế 
nào, nếu người đó không cảm thấy theo cách ấy vậy thì thiếu Đấng Christ, 
tôi tin, nếu từ lòng của người đó, không phải từ môi miệng của người, 
nhưng từ lòng của mình, nếu người ấy không cảm thấy cách đó đối với 
lòng nhân đạo...  
5.2 Có một lần, tôi ngạc nhiên (không chỉ là vì một cảm xúc khôi hài vào 
lúc này), nhưng có một buổi nhóm ở Chicago, một người đàn ông da màu 
đang ngồi ở đó, anh ta cứ nói luôn, “Tôi muốn gặp ‘Tiến sĩ’ Branham.” 
Anh đội một cái mũ lớn và có đeo những cây thập tự lớn, dài và rộng 8 hay 
10 in-sơ, ngang qua ngực mình, các chiếc áo dài được mặc rất lạ lùng với 
những chiếc nhẫn, các chuỗi cườm, khôi hài, đại loại như vậy. Tôi bảo Anh 
Baxter, là trợ lý của tôi, “Đưa anh ấy vào phòng -- Tôi sẽ gặp anh ấy.” Anh 
ấy ngồi xuống trước tôi, anh bảo, “Tôi sẽ gọi ông như là ‘Cha,’ (Linh mục) 
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Tôi sẽ giảng điều này trong 3 phút nữa tới đây. Khi dân sự của riêng Đa-vít 
sẽ, loại dân sự của chính ông đã phế truất ông, con trai của chính ông, đuổi 
ông khỏi ngai, Đa-vít đi xuống đó, thậm chí một người trong họ đã được ra 
nhổ nước bọt trên ông, nhà vua được xức dầu đó. Gã đó khập khiễng trong 
tín lý mình (Anh em biết Kinh thánh nói người đó bị què) gã đi, phun nước 
bọt trên nhà vua. Hãy quan sát Đấng Christ. Sứ giả bên cạnh ông, Thiên sứ 
đại diện cho ông, rút gươm bảo, “Cớ sao con chó chết kia dám phun nước 
bọt trên nhà vua, liệu cái đầu trên nó có nên còn lại không?” Thiên sứ đó 
bảo, “Ta sẽ đánh chết hắn.” 
58.4 Đa-vít nói, “Hãy tra gươm vào vỏ đi. Ta phải chịu điều này.” Ông đi 
lên ngọn đồi Giê-ru-sa-lem, nhìn xuống lại, nhà vua bị chối bỏ khóc. 800 
năm sau kể từ đó Con Trai Đa-vít, Linh đã ở trong Đa-vít, trong một phần, 
đứng trên cùng ngọn đồi, Vị Vua bị chối bỏ cũng đã bị nhổ nước bọt, bị 
nhạo cười. Có đúng vậy không? Tôi có thể tưởng tượng Đức Chúa Trời đã 
Phán, Thiên sứ đang bước đi cùng với Ngài ở đó khi Ngài lên đồi Sọ giống 
như thế: “Liệu cái đầu của con chó đó có còn không?” 

 “Mặc kệ hắn.” Ồ, sẽ đến một lúc. 

 Nhưng về Đa-vít khi ông trở lại thì thế nào? Câu chuyện đã thay đổi. 
Đa-vít đến cưỡi ngựa trong chiến thắng. Gã này chạy kêu la xin thương 
xót. Chắc chắn, mặc kệ hắn. Ngày nào đó, Ngài sẽ cầm quyền. Rồi tiếng 
cười sẽ thay đổi theo cách khác. Đúng vậy, cứ mặc kệ họ. 
59.1 Nhưng Đức Chúa Trời Phán, “Đa-vít, ngươi là người theo lòng của 
Ta.” Khi Đức Chúa Trời tạo nên một người, người theo loại của Ngài. Đa-
vít bảo, “Lạy Chúa, tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi để tôi không 
phạm tội cùng Chúa.” Điều duy nhất ông cần là một cơn mưa. Đa-vít cảm 
thấy được lắm nếu ông đã có được cơn mưa đó nhưng Đức Thánh Linh 
chưa được ban cho. Ông có Lời, Lời ở trong ông, ông có thể biết Lời, ông 
bảo, “Lạy Chúa, tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi -- Lời sẽ không nở rộ 
ra và hành động giống như Lời sẽ có, nhưng tôi đã giấu Lời ở đó.” Song 
khi Chúa Jêsus đến, Lời đã được bày tỏ, lấy giống sự sống ra khỏi mà 
mang nó trở lại Lời bây giờ. Nếu chén Đa-vít của Đa-vít đầy tràn, chén của 
chúng ta sẽ là gì? ... Không có Thánh Linh. A-men! Há Ngài chẳng tuyệt 
diệu sao? Anh em có yêu Ngài không? 

Kỳ diệu thay Chúa Jêsus, 

Há Jêsus Chúa tôi chẳng tuyệt diệu sao? 

Mắt nhìn thấy, tai đã nghe, 

Lời của Đức Chúa Trời được ghi. 

Chúa Jêsus ôi tuyệt diệu biết bao! 

 Có phải Ngài thế không? Có bao nhiêu anh em yêu mến Lời? Ồ, Ngài 
tuyệt diệu. 
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thương xót, rác rưởi, nước thải của ma quỷ đã dành cho Ê-va ăn. Dẫu sao 
đừng để cho nó tròng xuống cổ của những người được tuyển chọn. Không, 
thưa quí vị. Họ sẽ không chịu tin điều đó. “Hãy đến, tham gia với nhóm 
chúng tôi.” Chẳng cần tham gia cái gì cả. Anh em cần phải được sinh ra, 
không phải tham gia, mà là trở nên một tạo vật mới. 
57.2 Vâng, trong hình ảnh của riêng Ngài, loại của Ngài là Lời được bày tỏ 
của Ngài trên đất. Bây giờ, Chúa Jêsus là Lời được bày tỏ của Đức Chúa 
Trời. Anh em có tin điều đó không? Rồi chúng ta sẽ là gì? Những con trai 
của Đức Chúa Trời nữa, với Lời được bày tỏ trong Hội thánh, tiếp tục, (Đó 
là thân thể huyền nhiệm của Đấng Christ) cùng những công việc mà Chúa 
Jêsus đã làm khi Ngài có mặt tại đây trên đất. Hiểu không? Đó là loại theo 
loại của Ngài. 

 Anh em có thể có loại Lutheran theo Lutheran, loại Giám Lý theo 
Giám Lý, loại Công giáo theo loại Công giáo, loại Ngũ Tuần theo loại của 
nó, người Một Ngôi Duy Nhất (Oneness) theo loại của nó, người ‘Ba Ngôi’ 
theo loại của nó, nhưng nếu anh em là loại của Đức Chúa Trời, đó là sự 
khác biệt. Xem đó, anh em là hình ảnh được bày tỏ của Lời tạo cho Chính 
Lời được bày tỏ. Ồ, nó phải như vậy. Nếu nước xối xuống trên nó, nó phải 
làm điều đó. 
57.4 Cho người đó một sự sinh ra mới, một... Sau khi Đức Chúa Trời đã 
tạo nên người trong hình ảnh của Chính Ngài. Tôi nghĩ mình không có thì 
giờ cho sự diễn tả kế tiếp này. Đó là một con người bảnh bao, nhưng tôi 
không muốn... Tất cả những Lời của Đức Chúa Trời đều trang nhã. Hiểu 
không? Nhìn đây, tôi cho là đã tới giờ ăn trưa rồi, nhưng chỉ giảng được 
khoảng 1/6 mà thôi. Chúng ta cứ tạm dừng tại đây, anh em nghĩ sao? 

 Bây giờ, có bao nhiêu anh em có thể trở lại chiều nay? Hãy đưa tay 
anh em lên... Tốt. Tôi không muốn giữ anh em lâu quá. Nào, tôi sẽ chỉ... 
Tôi không muốn làm anh em mệt nhoài. Những anh em thu âm, hãy cho 
cuộn băng chạy trong một phút, tôi sẽ tự cắt chỗ này ra cũng một phút. 
Được, thưa quí vị. 
58.2 Vậy thì chúng ta... Ý cuối cùng của chúng ta ở đây là Đức Chúa Trời 
đã tạo nên con người trong hình ảnh của riêng Ngài, theo loại của Ngài. 
Anh em nắm được điều đó không? Một người theo loại của Ngài là gì? 
Nếu anh em nhìn lại thấy Ngài là ai khi Ngài đã trở nên xác thịt, đó là loại 
người Ngài đã tạo dựng. Có đúng vậy không? Một người theo giống như 
hình ảnh Ngài... A-men! Đó là loại con người của Ngài. Ừm. 

 Một lần khác, Ngài nói với một người, “Ngươi theo lòng của chính 
Ta.” Một người theo lòng của chính Ngài: Đa-vít. Còn nhớ điều đó không? 
Linh Chúa trong Đa-vít: Đa-vít, vị vua bị khước từ. Luôn luôn những 
người xức dầu bị khước từ, ông đã đi lên núi với dân sự của riêng mình. 
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‘Mục sư,’ hay như ‘Trưởng lão,’ hay điều gì mà ông muốn tôi xem ông 
như vậy?” 

 Tôi bảo, “Nếu anh yêu mến tôi, hãy gọi tôi là anh.” Trong sự tôn 
trọng, anh đã làm như vậy; Và cho tôi biết chức tước của anh, ồ, tôi lấy 
giấy viết một vài dòng những tước về tên của Giáo hội, danh hiệu của anh 
trong Hội thánh. 
5.3 Nhưng anh đã nói một điều mà luôn luôn khắc ghi trong tôi. Anh bảo, 
“Anh Branham, tôi lưu tâm vào điều này.” Anh bảo tôi hay những gì anh 
lưu tâm đến trong Hội thánh của anh và những điều này. Anh nói, “Tôi 
quan tâm đến một chủng tộc, đó là loài người.” 
5.4 Tôi bảo, “Chỗ ấy chúng ta sẽ bắt tay nhau.” Loài người cho mọi 
người, cho mọi tín điều, mọi màu da, mọi người mà Đấng Christ chết thay 
cho, đó là mối quan tâm của tôi sáng nay. Tôi đã luôn luôn cố gắng tạo nó 
là mối quan tâm của tôi. 
5.5 Bây giờ, tôi muốn đọc... Tôi không đang nhắm vào để giảng, vì chắc 
có lẽ đó là ít nhất -- những gì tôi có tại đây để nói, sẽ mất tới 4 hay 5 giờ 
đồng hồ, vậy là sau khoảng 2 giờ đồng hồ, vậy sau đó 2 giờ, chúng ta sẽ 
bãi nhóm và đi ăn trưa, rồi trở lại vào lúc 2 giờ... Phải có mặt tại đây trước 
2 giờ, vì tôi muốn bắt đầu ngay lúc 2 giờ. Hãy có mặt tại đây khoảng 1 giờ 
30 nếu có thể được. Rồi chúng ta sẽ đi ra đúng giờ trong tối nay. 

 Tuy tôi phải rời chiều nay để đi đến Tifton, Georgia, nơi tôi sắp tổ 
chức một buổi Thờ phượng đêm mai -- Tại hội trường của trường trung 
học ở đó - đó là một buổi nhóm rao giảng. Rồi từ đó, tôi không biết: Chỉ 
bất kỳ nơi nào Ngài dẫn dắt từ đó. Có nhiều nơi... Anh Arganbright và họ 
đã gọi từ hải ngoại để bắt đầu ngay ở đó, hết thảy băng ngang qua miền 
tây, ra ngoài đi vào Canada, khắp thế giới. Nhưng tôi sẽ... Tôi tin anh em 
sẽ biết rõ hơn sau khi tôi đã xong, nếu Đức Chúa Trời giúp tôi đưa ra điều 
đó cho anh em theo cách nó đã được ban cho tôi; Thế thì sau buổi nhóm, 
tôi hy vọng anh em sẽ hiểu. 
6.1 Sau đó, nếu có những câu hỏi nào mà anh em không hiểu, tôi yêu cầu 
anh em mang theo những quyển sách của mình, rồi anh em những người có 
các máy ghi âm có thể nhận lấy những cuộn băng, để chúng trong nhà của 
mình, ngồi xuống với một tấm lòng cởi mở -- Chỉ là một tấm lòng rộng 
mở. Cứ bày nó ra và nói, “Lạy Chúa, bây giờ, con chỉ thư giãn, con sắp 
lắng nghe.”  

 Rồi khi anh em nắm được điều gì đó, tắt máy ghi âm đi và đi lấy Kinh 
thánh. Kinh thánh, Chúa Jêsus nói, “Chúng là những điều làm chứng về 
Ta.” Hiểu không? Chúng ta hãy xem qua Kinh thánh, xem thử nó có đúng 
hay không. 



6  LỜI ĐƯỢC GIẢNG LÀ HẠT GIỐNG NGUYÊN THỦY (1)  

6.2 Nào, tôi muốn mở ra... (Xin lỗi. Ngay tại đây. Anh ấy đang chỉ cho tôi 
những mi-crô khác nhau để sử dụng. Có một bó mi-crô tại đây sáng nay, 
tôi không biết bắt đầu cái nào.) Nào, chúng ta hãy giở ra trong Kinh thánh. 
Tôi sẽ bắt đầu trong Sáng thế ký, đêm nay tôi sẽ gút lại trong Khải huyền. 
Tôi tin Lời. Sáng thế ký, bắt đầu với chương 1, tôi muốn đọc một phần của 
Lời. Bây giờ, nếu ai đó muốn ai đó xem chỗ đó, lấy giấy, bút chì của anh 
em, đại loại như vậy, vì chúng ta có nhiều câu Kinh thánh. Tôi muốn tiếp 
tục đọc luôn những câu Kinh thánh này.  

  Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình 
và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, Thần Đức Chúa Trời 
vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời Phán rằng: Phải có sự 
sáng, thì có sự sáng, Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn 
phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự 
tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. 
  Đức Chúa Trời lại Phán rằng: “Phải có một khoảng không ở 
giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.” Ngài làm nên 
khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với 
nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt 
tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là 
ngày thứ nhì. 
  Đức Chúa Trời lại Phán rằng: “Những nước ở dưới trời phải tụ 
lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy.” Đức 
Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. 
Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại Phán 
rằng: Đất phải sinh cây cỏ, có kết hạt giống, cây trái kết quả tùy 
theo loại mà có hạt giống trong mình trên đất, thì có như vậy. 
Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hạt tùy theo loại, cây kết quả có hạt trong 
mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, 
có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. 

7.1 Sáng nay, tôi muốn bắt đầu bài giảng của mình, sử dụng đề tài này, 
“Lời Được Phán Là Hạt Giống Nguyên Thủy.” Đó là điều tôi muốn đặt bài 
giảng dựa trên đề tài -- “Lời Được Phán Là Hạt Giống Nguyên Thủy.” 
Nào, nếu anh em lưu ý, Đức Chúa Trời Phán, “Hãy để nó sinh ra tùy theo 
loại của mình.” Bất kỳ nó là gì, nó phải sinh ra theo loại của nó. 

 Vậy thì, Lời Chúa này là đời đời. Đức Chúa Trời là vô hạn, không thể 
Phán ra một điều và rồi sau đó thay đổi sang một điều gì khác, đến một 
quyết định tốt hơn, vì mọi quyết định của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Một 
khi Lời Ngài đã từng được Phán ra, Lời không bao giờ có thể chết. Lời tiếp 
tục sống, sống mãi, và không bao giờ có thể chết, vì Lời là Đức Chúa Trời. 
Lời Ngài không thể chết hơn Ngài được. Đó là lý do chúng ta đọc trong 
Giăng 1, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức 
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giúp đỡ của mình. Ồ, tôi ước mình có thể giảng về điều đó bây giờ trong 
chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ. 
56.2 Được rồi. Trong Sáng thế ký 1, hãy nhớ, mỗi hạt giống sanh ra tùy 
theo loại của nó. Nó phải theo cách đó mãi mãi. Có tất cả những điển hình. 
Một người có thể nói, có thể tin, rằng Hội thánh sẽ trải qua một Thời kỳ đại 
nạn, tôi tự hỏi anh em đã từng có một hạt giống cho điều đó chưa? Anh em 
bảo, “Ồ, tôi tin nó nói điều này, rằng họ sẽ thực hiện...” Được thôi. Anh em 
có để ý trở lại bên kia chỗ những cơn mưa xối xuống vào một lần khác? Nó 
đã rơi xuống ở đâu? Nô-ê ở trong con tàu trước khi nó từng đã xảy ra. Hiểu 
không? Chắc chắn. Chúng ta sẽ không đi qua Thời kỳ đại nạn. Chúng ta sẽ 
được cất lên vào một trong những ngày này. Chắc chắn. Tại sao anh em 
phải bị đoán xét? Ngài chịu đựng sự khổ nạn của tôi: Đức Chúa Jêsus 
Christ. Đó là chỗ đại nạn của tôi đã được thay thế, vâng. Tôi tin nhận Ngài, 
được tự do... “Khi Ta nhìn thấy huyết, Ta sẽ vượt qua các ngươi.” Đúng 
vậy. Môi-se được bảo vệ an toàn với Y-sơ-ra-ên trong lúc cơn đại nạn 
giáng xuống. Đúng vậy. 
56.3 Được rồi. Mỗi hạt giống phải đến theo loại của nó. Đức Chúa Trời tạo 
nên con người theo hình ảnh của Ngài, theo loại của Ngài để là Lời Ngài 
trên đất. Ngài đã diễn đạt điều đó trong Jêsus Christ. Cái gì đã có? Đức 
Chúa Trời ở trong Đấng Christ. Đó là Con Người theo loại của Ngài. Hiểu 
không? Có bao nhiêu anh em biết Ngài là Lời? Khi Lời ở trong Đấng 
Christ, một Con Người, bày tỏ Chính Lời thông qua Ngài, đó là Đức Chúa 
Trời, Lời trong Đấng Christ đang bày tỏ chính Ngài. Đức Chúa Trời vào 
thuở ban đầu đã tạo nên một Con Người trong hình ảnh của riêng Ngài, đó 
là kiểu Con Người Đức Chúa Trời làm hôm nay. Thần học viện và lò ấp đẻ 
ra một nhóm lai giống (Hiểu không?). Nhưng khi Đức Chúa Trời kêu gọi 
một người, người ở trong hình ảnh của riêng Ngài. Lời được làm sống 
trong người. Đúng vậy. Người đó. Đó là con người của Đức Chúa Trời, 
con người trong hình ảnh của riêng Ngài, giống chính Ngài. Chúa Jêsus 
Phán rằng những việc Ngài làm, người đó cũng sẽ làm những công việc ấy 
nữa. Vậy Đức Chúa Trời tạo nên con người trong hình ảnh của chính Ngài 
theo loại của Ngài. 
57.1 Loại của Ngài là gì? Lời. Ngài là Lời. Nếu một người chối bỏ Lời Đức 
Chúa Trời, làm thế nào người có thể ở trong hình ảnh của Đức Chúa Trời? 
Chỉ hỏi câu đó. Hãy tự hỏi mình. “Làm thế nào người có thể trong hình ảnh 
của Đức Chúa Trời mà chối bỏ Lời Đức Chúa Trời, khi Lời diễn đạt hình 
ảnh của chính Ngài? 

 “Ồ,” Anh ta nói, “Nó không có nghĩa như thế.” Hình ảnh được diễn 
đạt của Đức Chúa Trời nói, “Ồ, tôi đã nói điều đó, nhưng tôi đã thực sự 
không có ý như thế. Tôi sai trật ở chỗ đó. Tôi đã quay lại. Đó là một 
khoảng thời gian khác nào đó. Tôi đã không có ý nói điều đó.” Ồ, ơn 
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nhưng Lời Ta sẽ không qua đâu.” Chúa Jêsus đã Phán. Bây giờ, Anh em 
hiểu được tại sao tôi đã đứng theo cách của mình chứ? 
55.2 Chỉ cho tôi một chỗ mà người nữ cắt tóc thì không bị rủa sả. Anh em 
đấy. Vậy anh em làm ồn với tôi. Rồi dân sự bảo, “Anh Branham là một vị 
Tiên tri. Ồ, quý vị có thể tin anh ấy chừng nào anh ấy nói chuyện với dân 
sự, bảo cho họ hay những tội lỗi, các thứ giống như thế, nhưng khi anh ấy 
đến giảng dạy, quý vị đừng tin.” Ồ, những kẻ giả hình tội nghiệp. Kinh 
thánh há chẳng nói Lời của Chúa đến với các vị Tiên tri sao? Tôi không gọi 
chính mình là một vị Tiên tri. Tôi không phải là vị Tiên tri. Nhưng anh em 
đã bảo như vậy; Tôi đang nói những gì anh em đang nói. Rồi anh em lại 
quay bật lại, nói điều giống như thế. Đừng bảo là anh em đã không làm 
điều đó. Thậm chí tôi đã ghi nó vào trong cuộn băng chỗ anh em đã nói. 
Anh em đã không biết điều đó, có phải không? Tôi chỉ muốn anh em nói 
không một lần thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn anh em nói. Tôi sẽ để 
cho tiếng nói của chính anh em được quay lại cho anh em nghe. 
55.3 Như Gian-nét và Giam-be đã chống cự Môi-se: Những người làm 
phép lạ, nhưng Lời, Lời thật ở đâu? Có những tay thực hiện những phép lạ. 
Có những gã có thể làm mọi điều trong hàng phép lạ mà... Nhưng có 2 vị 
Tiên tri được xức dầu, đang đứng đó, hay một vị Tiên tri và người giúp đỡ 
của ông. Có một vị Tiên tri được xức dầu tên là Môi-se, đứng đó, có LỜI 
CHÚA PHÁN VẬY. Cuối cùng, tất cả đã được bày tỏ trước sự giải cứu. 
Có đúng vậy không? Những kẻ làm công việc gọi là phép lạ đã chết ngay. 
55.4 Những gì họ đang cố gắng làm, là sản sinh một cơn mưa cuối mùa. Vô 
nghĩa. Ồ, người anh em, cơn mưa cuối mùa đã sẽ quét qua thế giới. Rồi 
cơn mưa đầu mùa gieo Lời... Đúng vậy. Bây giờ, anh em sẽ thấy những gì 
cơn mưa cuối mùa sản sinh. Anh em tìm thấy sẽ có một sự liên hệ. Những 
người Ngũ Tuần và tất cả các nhóm sẽ đến cùng với nhau, họ sẽ đóng 
những cánh cửa trên những người không chịu nghe, anh em thậm chí sẽ 
không được phép mở miệng. Đúng vậy. Đó là lúc Ngài sẽ đến. Đó là lúc 
Ngài sẽ tỏ ra. Đó là khi anh em nhìn thấy một cơn mưa. Ồ, hãy nằm yên 
tịnh, hãy để cho nó hoạt động.  
56.1 Ồ, nhưng Lời ở với vị Tiên tri được xức dầu đó vì Lời Chúa đến với vị 
Tiên tri. Đức Chúa Trời không thay đổi hệ thống của Ngài. Không, không. 
Ngài không bao giờ thay đổi hệ thống của Ngài. Đó là gì? Có 3 phép lạ xảy 
ra đó lần nữa. Gian-nét và Giam-be đến đó thực hiện các phép lạ, giống 
như đi xuống Sô-đôm, đã thực hiện phép lạ nhỏ, làm mù mắt dân sự. Áp-
ra-ham đứng đó, người được xức dầu. Với Chúa và Sa-ra, người giúp đỡ 
của ông. Có đúng vậy không? Gian-nét và Giam-be đứng ở đây biểu diễn 
những phép lạ -- Bất cứ điều gì mà Môi-se có thể làm trong dấu hiệu của 
những phép lạ. Tại đó, vị Tiên tri, đứng đó với Lời được xức dầu, người 
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Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt.” Cũng Lời đã được Phán vào thuở 
ban đầu với mục đích đời đời của Ngài, đã đến trên, đã trở nên xác thịt và 
ngự ở giữa vòng chúng ta: Lời Đức Chúa Trời. 
8.1 Cách đây một vài năm, tôi có nghe rằng một phụ nữ (Điều này có thể 
không chính xác) lưỡi nếm nhằm chất phóng xạ trong khi pha trộn nó để 
bôi trên các kim chỉ số đồng hồ treo tường và đeo tay, chất đó đã giết chết 
người phụ nữ. Nhiều năm sau, họ giữ lại cái sọ của nàng để khám nghiệm, 
họ nói anh em có thể lấy những dụng cụ, bất kỳ là gì, đặt tựa vào xương sọ 
đó, anh em vẫn còn nghe được chất phóng xạ đó phát ra tiếng bụp bụp 
trong sọ của nàng sau khi nàng đã chết nhiều năm. Chất phóng xạ vẫn tiếp 
diễn. 
8.2 Lời Đức Chúa Trời vẫn tiếp diễn. Tôi được bảo rằng nếu chúng ta cầm 
lên một dụng cụ mà có thể bắt được, một giọng của người, tiếng của tôi mà 
tôi giảng hôm nay, 10.000 năm nữa từ bây giờ vẫn sẽ còn có thể được bắt 
trong không khí. Nó giống như thả xuống một viên sỏi vào giữa một cái ao. 
Những ngọn sóng nhỏ sau khi chúng rơi xuống không được thấy bằng mắt, 
tiếp tục cho đến khi nó động vào bờ. Sóng trên không của những tiếng nói 
chúng ta tiếp tục đi khắp thế giới. Bởi vậy, khi đó, tiếng chúng ta, những gì 
chúng ta nói sẽ là sự phán xét của chúng ta. Lời làm chứng của chúng ta sẽ 
dấy lên nghịch lại chúng ta. Những giọng nói của chính chúng ta sẽ dội lại 
trong chính lỗ tai chúng ta tại vành móng ngựa phán xét (judgment bar) của 
Đức Chúa Trời khi khí cụ lớn của Ngài nắm bắt mọi tiếng đã nói ra -- mọi 
lời đã được thì thầm 
8.3 Có một cách duy nhất để ngưng lại tiếng nói sai trật đó; Đó là ăn năn. 
Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể làm ngừng tiếng đó lại. Nếu không, nó 
đối đầu với anh em trong cõi đời đời. Do đó, Đức Chúa Trời là hoàn hảo và 
Tiếng Ngài vĩnh cửu. Tiếng của chính Ngài sẽ phải bắt kịp với nó. Bởi vậy, 
Ngài phải hoàn hảo trong mỗi quyết định. Vì khi mỗi lần, Ngài Phán điều 
gì, nó phải đi suốt con đường và quay trở lại với sự phán xét. 
8.4 Vậy thì, nếu anh em thông hiểu thực sự, hay cố gắng hiểu, anh em sẽ 
thấy tại sao tôi đã luôn luôn giữ lập trường vì Lời Chúa mà tôi có, bởi vì tất 
cả những điều khác phải hư nát, Đức Chúa Trời là đời đời, Lời Ngài là đời 
đời. Bây giờ, khi anh em nghiên cứu, tôi sẽ cố gắng nói thật sự dài dòng 
như tôi có thể giảng để anh em sẽ nhận được những Lời; Và tôi làm điều 
đó cũng để cho những cuộn băng ghi âm nữa, mà anh em phải biết rằng 
Kinh thánh này là Lời Chúa. 
8.5 Chúng ta biết rằng chúng ta đang đến một sự phán xét, rằng Tiếng 
Chúa phải bắt lấy với chúng ta nơi nào đó, bởi vì nó đã được ban cho mọi 
con người hay chết để nghe. Các Mục sư Truyền đạo có trách nhiệm nhận 
lãnh nó, nếu Tiếng này của Đức Chúa Trời phải nắm bắt lấy với mỗi người, 
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thì chúng ta... Anh em phải nghe nó hoặc là tại đây nếu không thì tại vành 
móng ngựa phán xét. Vậy nếu Hội thánh có Tiếng của Đức Chúa Trời, thì 
anh em phải nghe tiếng của Hội thánh giống như những người Công giáo 
La-mã của chúng ta bảo cho chúng ta. Khi trong chính họ, rất bị lộn xộn về 
sự khác biệt trong tín lý của họ (Người La-mã, người Hy-lạp và những loại 
khác nhau của họ.), thế thì sẽ không thể có chỗ nào để có đức tin vì cái nào 
là Hội thánh? 
9.1 Có phải Giáo hội La-mã đúng hay Giáo hội Hy-lạp đúng, hoặc một 
vài trong những Giáo hội khác đúng? Có phải Lutheran đúng? Báp-tít 
đúng? Giám Lý đúng? Trưởng Lão đúng? Hay ai là đúng khi có quá nhiều 
sự khác biệt trong họ? Một thì xa như phương đông xa cách phương tây, 
nhưng với quan điểm của tôi Tiếng Chúa là Vị Quan Tòa. Vậy Tiếng Chúa, 
nếu thật hoàn hảo, nó phải đến từ nguồn hoàn hảo nào đó, nếu những con 
người mang nó đến một cách nầy hay cách khác với sự khác biệt của họ 
trong những hệ phái, thì không - không có cách nào để đặt một đức tin chắc 
chắn trong những gì họ đang nói. 
9.2 Tôi hy vọng điều đó rõ ràng (Hiểu không?), bởi vì... Nếu một người 
nói nó là theo lối này... Một người nói anh em phải gia nhập Giáo hội này 
“Chỉ Giáo hội này có sự cứu rỗi.” Đó là phiên bản của Công giáo. Người 
Lutheran đến và nói họ là con đường. Rồi đến đây những người Giám Lý 
với điều gì khác, những người Báp-tít với điều gì khác, Ngũ Tuần với điều 
gì khác, hình như có sự tập hợp hỗn lọan như thế. Nhưng khi anh em lấy 
Lời đã chép ra này cho những anh em của chúng ta, nhiều người trong họ 
nói, “Ồ, những ngày của họ giờ không phải bây giờ đâu.” Một người khác 
nói, “Đó chỉ là lịch sử.” Người khác bảo, “Đó là một cuốn sách gồm những 
bài thơ.” Người khác nói, “Giáo hội có quyền thay đổi nó.” Vậy thì chúng 
ta đứng ở đâu? Đâu là một nơi an nghỉ cho đức tin? 
9.3 Đức Chúa Trời là đời đời... Tôi tin nếu chúng ta được phán xét (và 
luôn luôn có)... Rằng nếu chúng ta bị phán xét bởi điều gì, đó sẽ là bởi Lời 
Đức Chúa Trời đã được ban cho sứ mạng, rồi nếu chúng được phán xét bởi 
Lời đó, Đức Chúa Trời sẽ là một Đức Chúa Trời không công bình, đặt một 
sự hoang mang như vậy trên đất, trí óc tội nghiệp của con người bị làm rối, 
nó không biết làm những gì, và người sẽ tham gia cái này, một người sẽ gia 
nhập cái kia. Anh chàng tội nghiệp cố gắng suy nghĩ đang gắng sức tìm 
một chỗ đúng, người đó sẽ lắng nghe hệ phái này rồi anh ta sẽ lắng nghe hệ 
phái khác, hệ phái này dường như tốt hơn hệ phái khác, anh ta sẽ ra đi và 
điều trước tiên, anh ta sẽ quay lại cái đầu tiên lần nữa. Người đó thật sự 
không biết làm gì. Nhưng nếu Đức Chúa Trời sắp phán xét thế giới bởi 
điều gì, đó sẽ là bởi Lời Ngài. Tôi tin thế. 
10.1 Các anh em của tôi, khi tôi nói điều đó, tôi đang có ý nói không chỉ 
nhóm nhỏ này ở đây sáng nay, nhưng tôi đang có ý nói nơi những cuộn 
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lừa dối dân sự. Thưa anh em, thật khó kinh khủng nhưng anh em phải biết 
Lẽ thật. 
54.2 Chúa Jêsus Phán, “Nhiều người sẽ đến cùng Ta trong ngày đó vào 
bảo, ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa, há tôi đã chẳng làm điều này, làm điều kia, 
giống như vậy, trong Danh Ngài.’” 

 Ngài Phán, “Hãy lui ra khỏi Ta, hỡi các ngươi là những kẻ làm dữ.” 

 Làm dữ là gì? Điều gì đó mà dù anh em biết là sai trật, anh em vẫn 
làm điều đó dù thế nào đi nữa, và anh em biết Lời Đức Chúa Trời là đúng. 
Tại sao anh em đóng vai kẻ giả hình? Vì tổ chức của anh em, nhặt một ít 
tại đây và không chịu nhận phần còn lại. “Các ngươi là kẻ làm công tội 
lỗi,” Ngài Phán, “Hãy lui ra khỏi Ta; Ta không hề biết các ngươi bao giờ.” 
Vậy thì, đó là... Anh em hoặc lội qua địa ngục ở đây hoặc trong tương lai, 
vì thế... Hiểu không? 
54.4 Giờ, hãy nhớ, đó là thật. Đó là những gì Chúa Jêsus đã nói. Gian-nét 
và Giam-be đã chống cự Môi-se, nhớ Kinh thánh đã nói, “Như họ đã chống 
cự Môi-se như thể nào, trong những ngày sau rốt, sẽ xuất hiện trở lại, 
những linh đó, một lần nữa.” Cái gì? Chỉ trước sự giải phóng dân sự. Ha-
lê-lu-gia! Thì giờ giải phóng ở đây. Chúa Jêsus đã Phán trong Ma-thi-ơ 24 
rằng họ sẽ lừa dối chính những kẻ được chọn nếu có thể được. Chỉ có 
những người được tuyển lựa sẽ nắm được, chỉ một người tại đây và tại đó: 
Chính những người được tuyển lựa. “Khi Gian-ne và Giam-be đã chống cự 
Môi-se, những người này với đầu óc bội nghịch về Lời cũng giống như 
vậy...” Lời là Lẽ thật. Có đúng vậy không? Đây không phải là sữa loãng, 
các bạn ơi. Đấy, hiểu không?  
54.5 Hãy xem, họ... Kinh thánh đã nói. Chúa Jêsus Phán rằng chúng sẽ thật 
gần gũi và giống nhau đến nỗi chúng sẽ lừa dối chính kẻ được chọn, nếu có 
thể được, nhưng nó không thể. Hạt giống đó sẽ rơi ở đó, vì nó được định 
trước rơi xuống đó. Các hạt giống đã nảy sinh. Các hệ phái đã được gieo. 
Lời đã được gieo. Hiểu không? Gian-ne và Giam-be, những kẻ quỷ này sẽ 
dấy lên trong những ngày sau rốt và sẽ lừa dối Tuyển dân bởi những phép 
lạ này, là những dấu hiệu này mà họ có thể thực hiện. Làm thế nào anh em 
biết được sự khác biệt? Lời. 
55.1 Thậm chí, Cựu Ước đã nói, “Nếu họ không nói đúng theo luật pháp và 
các vị Tiên tri, thì không có sự sống nào trong họ.” Nếu họ chối bỏ một 
điều... .Vậy hãy chỉ cho tôi (trong Kinh thánh chỗ nào có) một người nào 
đã từng được báp-têm bằng cách sử dụng ‘Tước’ Cha, Con, Thánh Linh. 
Vậy tại sao anh em làm điều đó? Một tín điều, lai tạp, các con cái đã chết, 
các con hoang chết 2 lần, bị nhổ bật các rễ. “Mọi cội rễ -- mọi cây mà 
Cha trên trời của Ta đã không trồng sẽ bị nhổ đi. Trời đất sẽ qua đi 
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 Phao-lô bảo, “Điều đó bây giờ không được nữa.” Vì Giăng không bao 
giờ làm phép báp-têm, chỉ đến sự ăn năn, không phải là sự tha tội, của tế lễ 
đã không được dâng.” Khi họ nghe điều này, họ được báp-têm lại trong 
Danh Đức Chúa Jêsus Christ. 
53.2 Điều gì sẽ xảy ra nếu Môi-se nói... Đức Chúa Trời Phán, “Hỡi Môi-se, 
hãy cởi giày ngươi ra.” 
 Ông thưa, “Ngài biết tôi cột nó hơi chặt sáng nay. Tôi sẽ tỏ sự tôn 
kính hơn. Tôi sẽ lấy mũ xuống.” Điều đó không được. Ngài không hề nói 
mũ, Ngài nói giày. Chính ma quỷ cố gắng tẩy trắng điều đó giống như nó 
đã làm với mẹ Ê-va. Chính mỗi Lời, Lẽ thật là cách mà Đức Chúa Trời đã 
viết nó ở đó. Đó là cách tôi tin. 

 Vậy thì, anh em có thể đi tiếp tục, anh em bảo, “Ồ, chúng tôi có Lẽ 
thật.” Được thôi. Nếu anh em cứ mù quáng như thế, anh em cứ tiếp tục, lảo 
đảo trong bóng tối. Đây là Lời sẽ phán xét anh em, không phải tín điều của 
anh em. Ồ, nó trông tốt đẹp, vâng, thưa quí vị. 
53.5 Anh em nói, “Ồ, Anh Branham, đợi một chút. Chúa phước lành. Tôi 
đã thấy họ đi ra ngoài đó chữa lành những người bệnh.” Ồ, chắc chắn, tôi 
cũng vậy. “Ồ, tôi đã nhìn thấy họ nói tiếng lạ.” Vâng, thưa quí vị. Tôi cũng 
vậy. Tôi chưa bao giờ tin, không ai có thể chứng minh điều đó bởi Lời Đức 
Chúa Trời, rằng bằng chứng đầu tiên của Đức Thánh Linh là nói tiếng lạ. 
Tôi muốn người đến làm điều đó. Tôi luôn thách thức điều đó. Tôi tin vào 
sự nói tiếng lạ. Vâng, thưa quí vị. Nhưng tôi đã thấy ma quỷ nói tiếng lạ, 
các phù thủy nói tiếng lạ và thông giải, nhưng lại chối bỏ có một điều như 
Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi đã nhìn thấy những người nói tiếng lạ mà lại 
vẫn ăn ở với vợ của người ta! Đứng nhìn ngay vào mặt tôi, một khải tượng 
trước ông ta, gọi ông ta ra một bên và buộc ông ta làm chứng điều đó. Anh 
em gọi đó là Đức Thánh Linh sao? 
53.6 Ồ, vâng. Anh em bảo, “Anh Branham, Anh không tin Đức Thánh Linh 
nói tiếng lạ sao?” Vâng, thưa quí vị, nhưng hãy cho Lời kiểm tra. Xem đó, 
Gian-nét và Giam-be cũng đã thực hiện những phép lạ. Đúng thế, có phải 
không? Vâng, thưa quí vị. Khi Môi-se đi xuống Ai-cập, mọi điều mà Môi-
se đã làm trong cách của một dấu hiệu, Gian-nét và Giam-be, cả 2 phù 
thủy, có thể sản sinh cùng một điều: 2 con quỷ. Môi-se sẽ nói, “Hãy biến 
thành rận.” 
 Họ bảo, “Biến thành rận.” 
 Môi-se bảo, “Cây gậy trên đất.” 
 Họ bảo, “Cây gậy trên đất.” 
 “Con rắn.” 
 “Con rắn.” 
 Đúng vậy. Họ có thể làm được những phép lạ. Kinh thánh nói rằng 
trong những ngày sau rốt, ma quỷ sẽ dấy lên việc làm những phép lạ và sẽ 
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băng này sẽ được gởi đi khắp thế giới. Tôi ước ao anh em cùng chịu đựng 
với tôi một lát và suy nghĩ điều đó, phải có nơi nào đó đến dành cho sự 
phán xét. Thế thì một vài người trong họ bảo, “Bản King James” hay bản 
nào đó khác, bây giờ họ đang làm một Bản Tiêu Chuẩn hay cái gì đó. 
10.2 Tôi tin nếu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tối cao, giống như Ngài 
là Đấng Đời Đời, Ngài phải thấy nó, đó là tùy thuộc Ngài. Nếu tôi muốn 
lên trời, đến chỗ của Ngài, đó là tùy thuộc vào Ngài để sắm sẵn cho tôi một 
chỗ, nơi tôi biết những gì để làm -- Nơi nào đó anh em có thể đặt tay mình 
và nói, “Nó đây nầy.” Anh em có đồng ý với điều đó không? Phải có... Nó 
tùy Ngài. Ngài sẽ không công bình. 
10.3 Nếu tôi nói, “Lạy Chúa, tôi là người Lutheran,” người khác nói, “Ồ, 
tôi là người Công giáo.” Ồ, có 2 bên phản kháng nhau. Vậy thì, con người 
tội nghiệp sẽ làm gì? Hay chuyện gì xảy ra nếu Giáo hội Công giáo đúng? 
Vậy thì, tất cả những người Lutheran bị hư mất. Vậy nếu những người 
Lutheran đúng, thì tất cả những người Công giáo bị hư mất. 

 Xem đó, anh em phải có nơi nào đó mà đức tin có thể lấy nơi an nghỉ 
của mình. Đối với tôi, tôi không biết anh em cảm thấy như thế nào về nó, 
song Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời không thể thất bại. Tôi tin rằng Đức 
Chúa Trời đã quan phòng Lời Ngài để không một dấu chấm nào ra khỏi 
chỗ. 
10.5 Rebekah, con gái của tôi ngồi ở phía sau kia, bảo, “Bố ơi, ở trường 
chúng con chứng minh rằng thế giới này có hàng triệu, hàng triệu năm tuổi, 
thế thì sự trái ngược đó đúng với Kinh thánh không?” 

 “Không, không thưa quí vị.” Tôi nói, “Không phải.”  

 “Ồ, công trình nghiên cứu khác nhau về các loại đá và những sự hình 
thành, các nham thạch, phun xuất và vân vân, chứng minh rằng sự nhỏ giọt 
xuống hàng triệu năm, và Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời đất trong một 
ngày 24 giờ, điều đó có chứng minh Kinh thánh sai không?” 

 Tôi nói, “Không.” Nếu quí vị để ý Đức Chúa Trời Phán với Môi-se về 
Kinh thánh, Ngài Phán, “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất 
(khoảng thời gian).” Nó đã mất bao lâu, đó không phải là việc của chúng 
ta. Sau đó, Ngài tiếp tục và bắt đầu mang vào thời gian của Ngài, gieo hạt 
giống trong đất. Nhưng ban đầu, có lẽ đã có hàng trăm tỉ ức năm, những 
khoảng thời gian không cùng, song Đức Chúa Trời đã tạo nên trời đất, 
khoảng thời gian. Vậy là ổn thỏa. Đó là điều đầu tiên. Xem đó, Ngài không 
phạm những lỗi lầm nào. 

 Phao-lô, nhà Truyền giảng vĩ đại, đã bảo Ti-mô-thê. “Hãy chuyên tâm 
cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy Lời của 
Lẽ thật.” Hãy học tập Lời với tấm lòng mở ra, đó là những gì tôi đang cố 
gắng làm. 
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11.2 Với đức tin của tôi trong Lời như thế, vậy tôi không thể lấy sự giải 
thích cá nhân nào đó, vì Kinh thánh tuyên bố rằng Kinh thánh không thuộc 
về sự giải thích cá nhân nào. Vậy thì, Kinh thánh chỉ khải thị điều đó. Tôi 
biết Kinh thánh nhưng ngay bây giờ tôi không biết hoàn toàn chính xác nó 
ở đâu trong Kinh thánh nhưng anh em những người đang chép nó xuống, 
anh em sẽ tìm được. Tôi nghĩ nó ở trong (thư) Phi-e-rơ rằng Kinh thánh 
không thuộc về sự thông giải cá nhân nào. 

 Cho nên, nếu một tác giả được hà hơi đã nói... Và nếu điều đó sai, thì 
những phần khác của nó sai nhiều đến bao nhiêu? Nó hoặc là sai hết thảy 
hay đúng hết thảy. Anh em không thể tạo nên điều gì khác. Vì thế anh em... 
Ồ, về Giáo hội, anh em bảo, “Thế về Giáo hội...” Không, nếu anh em đi 
Nhà thờ, vậy thì Giáo hội nào đúng? Giáo hội nào đúng? Xem đó, anh em 
phải trở lại với điều gì đó mà đức tin phải yên nghỉ (rest) trên, đối với đức 
tin của tôi, đó là trên Lời Đức Chúa Trời, tin rằng Kinh thánh này là 
chương trình của Đức Chúa Trời cho dân sự: Đã luôn luôn là như vậy. 
11.4 Chúa Jêsus Phán những Lời Kinh thánh phải được ứng nghiệm. Đó là 
tất cả những điều được viết trong Kinh thánh... Hãy ghi khắc điều này 
trong trí vì anh em sẽ nhận được cuốn băng bây giờ, ở cuối của những cuốn 
băng này, anh em sẽ tìm thấy tôi quay trở lại điều đó một lần nữa. Tất cả 
những điều ở trong Kinh thánh phải được ứng nghiệm. Bây giờ, hãy để tôi 
-- hãy để điều đó thấm vào trong một phút. Hiểu không? Tất cả những điều 
ở trong Kinh thánh phải được ứng nghiệm. Vậy nếu Đức Chúa Trời Phán  
điều gì, anh em xem, Lời phải được ứng nghiệm. Hoặc nếu không, đó 
không phải là Lời Đức Chúa Trời. Vậy nếu đó không phải là Lời Đức Chúa 
Trời, thì chúng ta ở đâu? Chúng ta hãy nhận điều gì đó trông giống như 
Đức Chúa Trời hay bất kỳ điều gì chúng ta muốn làm: Giống như Kinh 
thánh đã nói, “Hãy ăn, uống, và vui vẻ vì ngày mai chúng ta sẽ chết.” Hiểu 
không? 
11.5 Vậy nếu đó không phải là Lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta thảy đều bị 
hư mất. Nếu đó là Lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời tuyệt đối được tôn 
vinh. Đức Chúa Trời -- Đấng là nguồn suối của mọi danh dự, Đấng khởi 
đầu của mọi sự tôn vinh, Đấng là nguồn của mọi danh dự, Đấng là nguồn 
của mọi Lẽ thật, phải ủng hộ bởi những gì Ngài đã Phán. Nếu đây không 
phải là Lời Đức Chúa Trời, vậy Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời ở 
đâu? Hay có một Đức Chúa Trời không? 
12.1 Anh em nói, “Ồ, Anh Branham, tôi cảm thấy điều đó.” Ồ -- Những 
người ngoại giáo có thể bảo cho anh em đều giống như vậy về thần tượng 
của mình. Đi du lịch tạo nên điều gì đó đối với anh em, khi tự anh em nhìn 
thấy nó. 
 “Tôi tin mình có thể nhìn và thấy điều này.” 
 “Vâng.” 
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hay là sai. Chính là thế. Xem những gì nói về Lời. Nếu nó chối bỏ Lời, đó 
không phải là thuộc về Đức Chúa Trời. Cho dù là gì đi nữa, nếu chối bỏ 
Lời, đó không phải thuộc về Đức Chúa Trời. 

 Hãy nhìn, hãy cho sự kiểm tra Lời và xem những gì xảy ra. Chúa 
Jêsus cảnh cáo chúng ta về những điều này: Ma-thi-ơ 24 câu 35. Tôi chỉ 
muốn tham khảo chỗ đó, vì lý do những cuộn băng.  
52.1 Chờ một chút. Chúng ta chỉ có khoảng 20 phút nữa cho đến lúc bãi 
nhóm, tôi chắc chắn chúng ta thậm chí không đi được 1/3 con đường 
nhưng dẫu sao tôi phải đọc câu này. Lắng nghe thật kỹ những gì Chúa 
Jêsus đã Phán. Nào, Ngài bảo cho chúng ta rằng 2 thần linh [tinh thần] sẽ 
thật là gần gũi và giống nhau như thế nào, đến nỗi nó sẽ lừa dối ngay chính 
những kẻ được chọn. Anh em biết điều đó, phải không? Có phải nó sẽ có 
thực không? Vâng, thưa quí vị. Ma-thi-ơ 24:35. 

“...Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ta sẽ không qua đâu.” 

 2 thần linh đó rất gần gũi và giống nhau... Nó phải theo cách đó. Phải 
là cách đó. Hệ phái Ngũ Tuần phải hành động rất giống như thực cho đến 
nỗi Chúa Jêsus Phán rằng chỉ dân được tuyển chọn sẽ không bị lừa dối. 
Điều đó hầu như làm tôi thích vô cùng (That kills me nearly). Nhưng, 
những anh em hệ phái của tôi ơi, anh em không thể thấy tại sao tôi đã làm 
những gì đã làm sao? Thấy không? Thật gần gũi và giống nhau đến nỗi nó 
sẽ lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được. Nhưng đối với 
những dân sự được chọn đã được chọn cho Sự Sống Đời đời... Bây giờ, 
chúng ta đang nói về sự đập vào điều nầy; Chúng ta sẽ đánh vào điều đó 
sau một lát nữa, thật sự đánh vào nó. Hiểu không? Xem đấy, chính những 
người chọn là loại người duy nhất sẽ nắm bắt điều đó. 
52.4 Anh em nói, “Ồ, làm thế nào anh biết anh không đúng?” 
 Lúc đó, hãy thử tôi bởi Lời. Hãy đến, thử hệ phái của anh em bởi Lời 
này. Chúng ta hãy xem ai đúng. “Chứng minh tất cả mọi điều.” Kinh thánh 
nói. 
 Anh em nói, “báp-têm theo lối này không tạo nên sự khác biệt nào...” 
Nó có tạo nên một sự khác biệt. Đó là những gì Sa-tan đã bảo Ê-va. 
 Người nào đó được làm phép báp-têm trong Công Vụ 19, một người 
Cơ-đốc tốt, Giăng Báp-tít cũng đã làm phép báp-têm cho họ. Phao-lô hỏi, 
“Anh em có nhận được Đức Thánh Linh từ khi anh em tin chăng?” 
 Người đáp, “Chúng tôi chưa nghe có Đức Thánh Linh nào.” 
 “Vậy anh em đã chịu phép báp-têm nào? Nếu anh em nắm bắt được 
nó, anh em đã biết được nó.” (Hiểu không?) Nói rằng, “Anh - anh em đã 
chịu phép báp-têm nào?” 
 Trả lời rằng,”Phép báp-têm của Giăng (Con người vĩ đại đã báp-têm 
cho Chúa Jêsus.)” 
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theo như Ngài cho tôi làm điều đó. Trước tiên tôi... Bà Wood biết rằng sau 
khi tôi nắm được điều nầy và thêm nhiều trang nữa bên cạnh, Đức Thánh 
Linh Phán, “Đừng làm thế.” Bà Wood, tôi đã gọi bà và nói Ngài bảo tôi 
đừng làm điều đó phải không? Vậy là tôi quay trở lại và cầu nguyện, đêm 
đó, Ngài đã đến với tôi trong một khải tượng và bảo, “Hãy đi làm điều này. 
Lấy điều này và đặt nó ở đó vì họ sẽ không hiểu điều này. Chưa đến lúc 
cho điều này; Hãy đặt điều này ở đây.” Tôi đã làm. Đúng vậy. Hiểu không? 
Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ.” Tốt lắm. Sự vâng lời...  
51.1 Nào, hãy xem, chúng ta... Tỏ cho anh em thấy chúng ta đang ở trong 
Thời kỳ Sau rốt -- Ngay cả chuyện ngụ ngôn về loại trinh nữ khôn và dại là 
về chúng ta. Nào, hãy xem, loại Trinh nữ dại (Xin lỗi.), Trinh nữ dại sẽ là 
sự lai giống. Xem đó, nàng có hạt giống mà không có dầu, hơi ẩm để làm 
cho nó tăng trưởng. Nàng đang làm gì? 2 nhóm, nhóm Ngũ Tuần và hệ 
phái của thế giới, các nhóm Phúc Âm đang nổi lên với nhau (emerging 
together). Hiểu không? Để làm gì? Đang đi đến Sô-đôm, (Lưu ý) để gặt 
mùa này. 
51.2 Để ý, người nữ đồng trinh dại. Anh em có để ý... Thậm chí một trong 
những người bạn lớn của tôi, một học giả chân chính, một người Ngũ Tuần 
khôn ngoan, thông minh, xuất chúng... Tôi để ý những người anh em của 
tôi trong Hội Thương Gia Cơ-đốc đang hét lớn những lời ngợi khen Đức 
Chúa Trời vì tại đó họ có các Thầy giảng theo thể chế Giám mục 
(Episcopalian), các Linh mục Công giáo. Tôi tự hỏi có phải những người 
đó đang ngủ say không? Họ bảo, “Ồ, Anh Branham, đó là điều vĩ đại nhất 
mà anh từng đã nghe, những người theo thể chế Giám mục này, những 
người đến đây, họ nói họ có Đức Thánh Linh. Họ nói tiếng lạ, họ đã làm 
những điều này. Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi đang nói cho 
anh hay, họ là -- họ thì -- họ thật sự là... Sao, Giáo hội của họ đã được cách 
mạng hóa (revolutionized).” Ồ, chao ôi, các anh em ơi, anh em không biết 
đó là gì sao? Đó là dấu hiệu. 
51.3 Khi Trinh nữ khờ dại muốn có dầu -- hay đúng hơn là nữ đồng trinh 
dại muốn có dầu, và trong khi nàng đang mua nó, đó là lúc mà Chàng Rể 
đến. Ồ, anh em Ngũ Tuần ơi, chuyện gì vậy? Ồ, anh em không thể nhìn 
thấy được điều đó trừ phi Đức Chúa Trời tỏ nó cho anh em; Đó là một điều 
chắc chắn. Nếu anh em không được sanh lại bên kia, được định trước cho 
điều đó, anh em sẽ bỏ lỡ nó. Phước cho người có thể nghe, phước cho 
những tấm lòng có thể hiểu, vì thì giờ đã cận kề, mọi dấu hiệu chỉ về nó.  
51.4 Hãy xem loại những cuộc phục hưng nào mà họ đang có: Những cuộc 
phục hưng vĩ đại, đã có. Trông tốt đẹp, có phải không? Anh em bảo, “Ồ, 
Anh Branham, anh treo chúng tôi trên nhánh cây (you’ve got us on a 
limb).” Đó là nơi tôi cần anh em. Làm thế nào anh em sẽ biết được điều gì 
đúng, điều gì sai? Hãy cho nó sự kiểm tra Lời. Đó là cách để bảo nó đúng 
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 “Tôi tin vì tôi đã được thay đổi giống như điều này, bởi vì...” 
 Tôi cũng tin như thế, nhưng hãy nhớ những người ngoại giáo cũng tin 
điều giống như vậy. Ồ, cái nền luân lý của Châu Phi sẽ đông tuyết... Một 
vài trong những bộ lạc của họ sẽ khiến cho những người Mỹ tại đây, tự gọi 
họ là những người Cơ-đốc, nghĩ lại các nền luân lý và sự trong sạch giữa 
vòng những người tôn thờ các thần tượng ngoại giáo. Vậy có lẽ, đó là Đức 
Chúa Trời. Hiểu tôi có ý nói gì không? Anh em thấy, khi nhìn vào điều đó 
ở trên vào mặt, có một vòng tròn lớn tại đây anh em phải qua hết, vậy anh 
em phải có nơi nào đó để trở lại và đặt tay mình. 
12.3 Nào, chúng ta hãy lấy những lời tuyên bố của Lutheran làm ví dụ. Họ 
thất bại. Chúng ta hãy lấy lời tuyên bố của Công giáo. Họ thất bại. Chúng 
ta hãy lấy lời tuyên bố của Báp-tít, Ngũ Tuần. Họ thất bại. Như vậy, anh 
em không thể đặt sự tin tưởng nào vào họ. Nhưng có một điều đã được viết 
trong Kinh thánh này, không gì ngoài những gì Đức Chúa Trời đã chứng 
minh bởi người nào đó rằng đó là Lẽ thật. Hiểu không? Đó là Lẽ thật. 

 Như tôi đã thường nói, “Có lẽ đức tin của tôi sẽ không leo đến chỗ 
Hê-nóc đã cất lên, nhưng chắc chắn tôi sẽ không đứng trong (stand in) 
đường lối bất kỳ người nào có thể leo lên đó...” Đức tin vĩ đại...  
12.5 Vậy thì, lấy nền tảng này, đó là lý do tại sao tôi tin Kinh thánh, đó là 
nơi tôi lấy chủ đề của mình. 

 Điều tiếp theo tôi muốn nói, tôi không tin Kinh thánh tự mâu thuẫn. 
Tôi đã đưa ra thách thức khắp thế giới cho bất cứ ai có tuyên bố những 
điều như thế sẽ đến, hãy chứng minh điều đó cho tôi xem. Hãy đến, chứng 
minh nó đi. Kinh thánh không tự mâu thuẫn với Chính Mình, đó là anh em 
đang làm mâu thuẫn Kinh thánh. Đức Chúa Trời không thể mâu thuẫn 
Chính Ngài. Nếu Ngài làm thế, vậy thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. 
Nếu Lời này là Đức Chúa Trời và Lời mâu thuẫn, lúc ấy anh em khiến Đức 
Chúa Trời mâu thuẫn Chính Ngài, vậy thì lúc ấy Đức Chúa Trời của anh 
em ở đâu? Hầu như trở nên không rõ ràng, phức tạp, có phải không? 
13.1 Nếu Đức Chúa Trời tự mâu thuẫn Ngài, Ngài không hơn là tôi và 
không hơn là anh em, vì Ngài có thể mâu thuẫn Chính Ngài. Lời ở đó, 
nhưng Lời đã được giấu khỏi mắt của những con người khôn ngoan, cẩn 
trọng. 

 Đó là lý do tại sao người nói trong Ma-thi-ơ 28:19, “Các ngươi hãy đi 
dạy dỗ muôn dân, làm báp-têm cho họ trong Danh [Name, Tên độc nhất 
chung cho] của Cha, Con và Thánh Linh,” Công vụ 2:38 nói, “Hãy ăn năn 
và chịu phép báp-têm nhơn Danh Chúa Jêsus...” Chúng mâu thuẫn. Nó 
không phải là một sự mâu thuẫn. 
13.3 Mọi người đã từng được làm phép báp-têm phải được báp-têm trong 
Danh của Cha, Con, Thánh Linh. Nếu anh em không được làm phép báp-
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têm dùng Danh Jêsus Christ, thì anh em không được báp-têm trong Danh 
[Tước] Cha, Con, Thánh Linh. Anh em được báp-têm trong những tước 
nào đó, chỉ về một Danh. Nếu đó không phải là sự khải thị đúng, thế thì 
Kinh thánh sẽ sai trật khi Lời đi tiếp, mọi người đã chịu báp-têm trong 
Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng nếu Kinh thánh đã làm báp-têm, mỗi 
người trong những Sứ đồ qua suốt mọi thời đại đã làm báp-têm trong Danh 
Đức Chúa Jêsus Christ sau khi Chúa Jêsus đã giao nhiệm vụ cho họ để làm 
báp-têm trong Danh của Cha, Con, Thánh Linh, vậy thì Kinh thánh tuyệt 
đối mâu thuẫn với chính mình. Nhưng nếu anh em nhìn vào đó, không phải 
thế. Họ hoàn toàn đã làm những gì Ngài đã Phán: Không phải là những 
tước nhưng Danh (Tên). Vậy không có sự mâu thuẫn nào cả. 
13.4 Có bao nhiêu là điều nữa mà tôi có thể rút ra đây mà thậm chí tôi đã 
viết xuống, chỗ mà người ta nói Lời tự mâu thuẫn với mình. Tôi đã hỏi 
trong 25 năm (Bây giờ gần 30 năm rồi) để người nào đó tỏ cho tôi thấy. 
Không phải ở đó. Không, thưa quí vị. Lời ở đó, Lẽ thật, tất cả Lẽ thật, 
không bất kỳ điều gì ngoài Lẽ thật, đức tin của chúng ta yên nghỉ ngay ở 
đó, ở ngay trên những gì Đức Chúa Trời đã Phán. Đừng cố gắng diễn giải 
Lời, cứ nói theo cách Lời nói. Đừng đặt bất kỳ sự diễn giải cá nhân nào, tôi 
tin rằng không có điều gì khác...  
13.5 Tôi hy vọng rằng nếu điều này gây tổn thương, không phải là tôi, tôi 
đang cố gắng để nói tại sao tôi tin những gì mình tin và cách tôi đã hành 
động theo cách mà tôi đã hành động -- về những điều mà tôi đã làm. Tôi 
đang cố gắng tỏ chính mình cho thế giới, rằng tôi đã làm điều này vì đây là 
sự tin quyết của tôi. 

 Tôi tin rằng bất kỳ từ nào được thêm vào trong Kinh thánh này và ai 
có lỗi làm điều đó, phần của người ấy sẽ bị cất khỏi Sách sự sống: Khải 
huyền 22, “Hễ ai thêm vào hay bớt đi điều gì trong Sách nầy...” Tôi không 
tin rằng tín điều nào, giáo điều nào, bất kỳ điều gì khác, nhưng chỉ Lời theo 
nghĩa đen (the literal Word) là chương trình của Đức Chúa Trời. Bất kỳ 
điều gì khác là tội lỗi và sẽ bị giải quyết và sẽ bị hư mất đời đời: Bất kỳ 
người nào, bất kỳ tín điều nào, bất kỳ hệ phái nào hay bất kỳ điều gì, muốn 
thêm vào hay lấy từ một dấu chấm của Lời này. Đức Chúa Trời, Đấng 
không phải là Đức Chúa Trời của ngày hôm qua, Đấng đã viết một quyển 
sách, trao cho những bàn tay của một nhóm người, để cho quyển sách bị 
lộn xộn và mọi điều khác, rồi đi phán xét thế gian với quyển Sách đó. 
Nhưng Đức Chúa Trời đã viết Lời, đang sống, sống trong Lời, khẳng định 
Lời Ngài. (Bây giờ, trong việc nghiên cứu những băng ghi âm, tôi muốn 
anh em học tập thật kỹ ngay chỗ đó -- Nhận xét đó. Hiểu không?) 
14.2 Bây giờ, tôi bắt đầu ở Sáng thế ký, tôi đi qua Khải huyền, mang điều 
này cùng với nhau, rằng đây là Lời Đức Chúa Trời. Khải huyền nói rằng hễ 
ai bớt Lời hay thêm vào Lời, cũng sẽ bị lấy đi phần của người giống như 
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thể làm điều đó. Anh em nắm điều đó được chưa? Ngài không thể giết bà. 
Ngài không thể cất đời sống của bà vì bà là một phần của Áp-ra-ham. Xem 
đó, bà thịt của thịt ông, là xương của xương ông. 
49.3 Trong những lỗi lầm của chúng ta... Đừng bảo, “Ồ, tôi - tôi đã thất 
bại.” Không, điều đó không...?... Áp-ra-ham cũng có những thất bại. Hiểu 
không? Nhưng Ngài không thể cất Hội thánh đi. Ngài không thể giết những 
người được tuyển lựa. Ngài không thể cất sự sống của anh em đi, vì anh 
em là một phần của chính Ngài. Anh em là Lời. Lời ở trong anh em. Lời 
bày tỏ Chính Mình, chứng minh Chính Mình: Yêu thương, vui mừng, hòa 
bình, nhịn nhục. Tất cả Lời Đức Chúa Trời, anh em tin mỗi một tí trong đó: 
Đức Chúa Trời đang làm việc thông qua anh em. Xem đó, anh em là một 
phần của Lời, là Đấng Christ. Chúng ta được dạy rằng Ngài là Lời, chúng 
ta là thịt của thịt Ngài, xương của xương Ngài. Anh em đấy. Chúng ta sẽ đi 
đến điều gì đó.  
50.1 Moureh, moureh, cơn mưa, cơn mưa đầu mùa, cơn mưa trồng trọt đã 
xối xuống. Điều gì đã xảy ra? Cơn mưa đầu tiên đã được trồng. Cơn mưa 
cuối mùa giáng xuống. Sô-đôm và những người trong thành Sô-đôm bị 
thiêu cháy. Nhưng Áp-ra-ham nhận được đứa con của Lời hứa. 

 Chúa Jêsus Phán, “Hãy để chúng lớn lên với nhau. Cỏ lùng sẽ bị bó lại 
và đốt đi. Lúa mì sẽ lấy vào kho.” Hiểu không? Cơn mưa cuối mùa đã cận 
kề. Tôi không muốn đợi quá lâu ở chỗ đó, vì tôi có điều gì đó thực là tốt 
sau đây về chỗ đó, tôi biết.  
50.3 2 hệ phái sẽ liên hiệp, Ngũ Tuần và những giáo phái khác sẽ liên hiệp 
nhưng Lời sẽ ở lại với Dòng dõi được Hứa của Áp-ra-ham như nó đã làm 
vào lúc đó. Chúa Jêsus Phán, “Các ngươi có tai để nghe không? Có mắt để 
thấy không? Có trí hiểu để hiểu không?” Há Ngài không Phán điều này, 
“Há chẳng có Lời được chép rằng ‘Việc xảy đến trong thời Sô-đôm thể 
nào, sự hiện đến của Con loài người cũng sẽ giống như vậy’ sao?” Anh em 
há không thấy 2 vụ thu hoạch đang tới đây, nhận cơn mưa cuối cùng của 
chúng? Chúng đã đến với cơn mưa cuối cùng đó. Hiểu không? Rồi điều gì 
đó xảy ra? Những Thiên sứ và Chúa biến mất. Rồi cơn mưa xảy ra. 
50.4 Được rồi. Hãy quan sát thật kỹ. Tôi tin tôi đang ở trong đề tài này ở 
đây, vâng, về cơn mưa -- Cơn mưa cuối mùa. Tất cả những dấu hiệu đang 
chỉ về kỳ cuối cùng bây giờ. Mọi người tin Lời Đức Chúa Trời biết điều 
đó. 

 Xin cho tôi ngừng lại một chỗ khác ngay tại đây. Tôi sẽ phải gọi các 
tên. Tôi không có ý thô lỗ, nhưng tôi phải có một... Tôi - tôi đã thưa với 
Chúa tôi -- tôi sẽ nói thẳng thắn. Tôi đã nói đến ngay tại đây và bày tỏ một 
cách chính xác những gì tôi biết suốt cuộc đời mình, rồi một vài điều ở 
đây, đoạn cuối tôi sẽ phải giữ lại; Tôi biết; Nhưng tôi sẽ bày tỏ cho anh em 
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 Ngài Phán, “Ta sẽ thăm viếng ngươi (“Ta” đại từ nhân xưng) theo thời 
định và ngươi sẽ có đứa con đó mà ngươi đã chờ đợi đến giờ. Mưa cuối 
mùa đang chuẩn bị đến. Ngươi đã nắm giữ hạt giống đó ở đó khá lâu đến 
giờ, cứ tin, ngươi đang trông đợi con trai sẽ đến, nó đang đến.” A-men! Đó 
là Hội thánh thực sự hôm nay, Hạt Giống được tuyển chọn (Hiểu không?) 
“Ngươi trông mong nó, Ta sẽ gởi nó đến cho ngươi.” A-men! Điều gì đã 
nói thế? Lời. 
48.4 Anh em bảo, “Ồ, đó không phải là Lời.” Tôi xin lỗi. Áp-ra-ham đã gọi 
Ngài E-lo-him. Đó là Đấng Quyền Năng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài là Lời: 
E-lo-him. Ngài đã đến nơi nào? Dòng dõi (Hạt giống) của Áp-ra-ham. 

 Nào, hãy nhớ, Ngài không có gì liên quan với những hệ phái của họ. 
Ngài ở lại ngay với những người được tuyển lựa, rao giảng (đúng vậy) và 
tỏ dấu hiệu. Chúa Jêsus đã Phán... Và bây giờ, đợi một chút.  
48.6 Rồi Sa-ra trong chính bà... Quan sát sự ô nhiễm đó. Hiểu không? Bà 
thực sự không tin, Đức Chúa Trời sẽ giết bà ngay tại đó. Anh em biết điều 
đó không. Bà đã đi ra và chối... Nói cách khác, bà cười khúc khích với 
chính mình. Có lẽ thậm chí bà đã không bao giờ nhoẻn nụ cười nhưng 
trong lòng bà [Anh Branham minh họa Sa-ra đang cười. - Biên tập] Xem 
đó, bà cười một chút.” Tôi ấy à, một bà già,100 tuổi, kể từ lúc mãn kinh đã 
50 năm thời gian sống, đã sống với ông ấy qua tất cả các năm. Chúng tôi 
đã không sống như vợ chồng trong 25 năm, có lẽ 30. Ngài có ý nói rằng tôi 
sắp có niềm khoái lạc (có mang) với chúa (chồng) tôi sao?” Áp-ra-ham, 
chồng bà. Đó là kiểu những người vợ mà tất cả chị em nên có. Chị em hiểu 
không? Phao-lô đã nói một điều giống như vậy. Hãy yêu chồng của chị em 
nhiều đến thế. Không chỉ là lai giống điều gì đó ngoài đây. Anh em hiểu 
không? Hãy nhớ những tư tưởng của anh em, chúng ta sẽ đi đến điều đó 
chiều nay trong sự suy gẫm về tử cung. 
49.1 Bà đã yêu thương Áp-ra-ham thật nhiều đến nỗi bà gọi ông là chúa, 
“Chúa tôi cũng già nữa, tôi già, tôi lại sẽ có khoái lạc với ông ấy sao?” 
[Anh Branham minh họa Sa-ra đang cười. - Bt] Thiên sứ tỏ cho Áp-ra-ham 
Ngài là ai, Ngài là Lời. Ngài Phán, “Tại sao Sa-ra cười?” 

 Rồi Ngài gọi bà đến, bà đáp, “Tôi không có.”  

 Ngài Phán, “Quả ngươi có cười.” Cái gì? Đó là ân điển.  

 Xem đó, ngay tại đó Đức Chúa Trời hẳn đã giết bà nhưng Ngài không 
thể. Ồ, có thấy sự ngu dại của chúng ta không? Ngài hẳn giết mỗi một 
người trong chúng ta nhưng Ngài không thể. Để giết Sa-ra, Ngài phải cất 
Áp-ra-ham vì Sa-ra là một phần của Áp-ra-ham. Họ là một trong sự liên 
hiệp. Có thể cất Hội thánh đi, Ngài không thể làm điều đó vì đó là một 
phần của Chính Ngài: Đấng Christ, một phần của Chính Ngài, Lời được 
làm nên xác thịt. Ồ, “Ân điển lạ lùng, Tiếng êm dịu dường bao!” Không 
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vậy từ trong quyển Sách Sự Sống. Tôi đến với Kinh thánh, trích sơ đây 
một lát: Khải huyền chương cuối cùng. 

 Chương 1 tỏ ra điều gì bây giờ? Điều đó là Lời. Vậy thì, Lời là đời 
đời. Lời không được làm hoen ố, bị thêm vào hay lấy ra khỏi. Hiểu không? 
Lời không được làm xáo trộn. Đức Chúa Trời thấy điều đó. Lời không 
được thêm bất kỳ điều gì vào. Không có bất kỳ điều gì bị lấy ra khỏi Lời vì 
Lời là đời đời. Hiểu không? Bây giờ, dựa trên đó để tỏ cho anh em thấy 
rằng, những gì tôi đang cố gắng nói là giữa những điều này (Sáng thế ký 
đến Khải huyền). Nó sẽ không pha trộn với bất kỳ điều gì khác. 
14.4 Đây là chỗ chúng ta đang đi đến sự khác biệt, từ đây cho đến 5 giờ 
chiều nay. Hiểu không? Đây là chỗ chúng ta sẽ bất đồng. Có bao nhiêu anh 
em đồng ý rằng đây là Quyển Sách phán xét của Đức Chúa Trời, rằng 
chúng ta sẽ bị phán xét theo Lời Đức Chúa Trời? Lời sẽ không bị thêm hay 
bớt đi. Vậy thì sao điều này đã được thực hiện? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến 
điều đó. Tại sao điều đã được thực hiện theo một cách thô bạo như thế? 
Chúng ta sẽ đi tìm hiểu điều đó giữa Sáng thế ký và Khải huyền, ngay 
xuống trong thời đại của chúng ta, xuống qua những thời đại khác. 
14.5 Giờ nầy, xin để tôi làm cho điều đó thật rõ với cuộn băng. Sau khi tôi 
đã bảo cho anh em tại sao tôi tin Lời, những gì Đức Chúa Trời đã nói về 
Lời, như thế nào Lời không bị lấy ra khỏi hay bị thêm vào, tôi muốn đi vào 
trong phần cô đọng của nó, vào bối cảnh của bài dài này mà tôi đã rút ra, 
giải thích cho anh em, tỏ cho anh em thấy những gì đã xảy ra, rồi anh em 
có thể thấy lý do tôi tin những gì tôi tin, hiểu không? 
15.1 Lời không thể bị pha trộn, Lời sẽ không tạp chủng với bất kỳ điều gì 
khác. Nó sẽ không lai giống. Ngày nay là ngày vĩ đại của những loài vật, 
bắp, lúa mì tạp chủng, tạo nên một sản phẩm trông tốt hơn nhưng nó chẳng 
hay ho gì. Nó bị thối rữa, không có sự sống trong đó, chết rồi, không thể tự 
mình tái sinh sản. Nó đã chết bởi vì mọi thứ mà chúng ta có trên đất hôm 
nay trong hình dạng nguyên thủy của nó là Lời được Phán của Đức Chúa 
Trời. 
15.2 Đó là vì sao một con la, con vật pha tạp với sự lai giống không thể nào 
tự lai giống lần nữa. Đức Chúa Trời đã tạo nên một con ngựa, và tạo nên 
một con la -- Hay tạo nên một con lừa. Anh em phối giống 2 con với nhau, 
anh em có một con la. Đó là tạp chủng, bởi vậy, chính nó không thể sinh 
lại. (Sau đây một lát, chúng ta sẽ đụng đến dòng giống của rắn.) Nó không 
thể gây giống trở lại. 
15.3 Vậy, chủ đề của tôi là gì? “Lời Được Phán Là Hạt Giống Nguyên 
Thủy.” Tôi muốn chứng minh điều đó. Chúng ta hãy lật ra bây giờ trong 
Ma-thi-ơ 24:35, chỉ một phút -- Trong khi chúng ta tra tìm qua những câu 
Kinh thánh này trong một lát (Tôi sẽ xem chúng ta có bao nhiêu thì giờ), 
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tôi muốn đọc ở đây Lời mà Chúa Jêsus đã Phán, tỏ cho thấy Lời này đời 
đời như thế nào, những gì mà chúng ta đã nói về. 

  “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này sẽ không 
qua đâu cho đến khi tất cả những điều này được ứng nghiệm. 
  Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ta sẽ không qua đâu.” 

15.4 Vậy thì anh em có thể pha trộn điều gì với điều đó không? Bây giờ, 
trong sách Khải huyền 22:19, tôi muốn đọc câu này, Khải huyền chương 
22 câu 19, và xem câu này nói gì. Chúng ta hãy bắt đầu với câu 18: 

  “Vì Ta làm chứng cho mọi người (Hãy nhớ từ Sáng thế ký, chỗ Ngài 
đã Phán ra Lời. Hiểu không?) -- Vì Ta làm chứng cho mọi người (Đó 
là Linh mục, Giám mục, Trưởng Lão hay bất kỳ là gì...) Nghe những 
Lời Tiên Tri của Sách này, nếu người nào thêm vào những điều 
này, Đức Chúa Trời sẽ thêm vào cho người những nạn dịch được 
viết trong Quyển Sách này. (Thế còn về những giáo điều của các 
người? Thế còn về những giáo điều Kinh thánh mà các người đang lắng 
nghe, về tất cả những hệ phái, không một ai được miễn trừ cả.) 
  Nếu kẻ nào bớt đi những Lời (Ví dụ nó không còn giống vậy nữa, 
anh em biết đấy.) Những Lời của Quyển Sách Tiên Tri này, Đức 
Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người khỏi Sách Sự Sống, khỏi Thành 
Thánh, khỏi những điều được viết trong Quyển Sách này.” 

16.2 Dù người là một Thầy giảng (xem đó), cho dù người là thuộc viên 
Giáo hội suốt đời mình, dù là Giám mục hay Giáo hoàng, hay bất kỳ người 
nào, bớt đi một Lời -- Chỉ một Lời... Anh em có nhận ra đó chỉ là một Lời 
mà Ê-va đã nghi ngờ, đã gây nên tất cả những rắc rối? Một Lời được Phán 
của Đức Chúa Trời, Ê-va đã nghi ngờ là Lẽ thật, nó đã gây nên mọi tật 
bệnh, mọi con trẻ chịu đau khổ, khiến mọi bệnh viện phải được xây nên, 
mọi ca phẫu thuật đã từng được thực hiện, mọi cái chết đã trải qua, vì một 
người không tin vào một Lời. Anh em xem.  
16.3 Ê-va đã cố gắng làm điều gì? Tạp chủng nó, trộn lẫn nó với điều gì đó. 
Anh em phải nhận lấy nó theo cách mà Đức Chúa Trời đã Phán. Lời sẽ 
không pha trộn với bất kỳ điều gì. Không, thưa quí vị. Một lần, Chúa Jêsus 
đã Phán, “Nếu các ngươi có đức tin giống như một hạt cải...” Tôi được bảo 
rằng hạt cải sẽ không lai giống được. Anh em không thể pha trộn nó với 
bất kỳ điều gì. Anh em có thể pha trộn với những hạt giống khác, nhưng 
anh em không thể pha trộn hạt giống cải vì nó sẽ không tạp chủng. Nếu anh 
em có loại đức tin đó, nhận lấy Lời Đức Chúa Trời, đó là chỗ có thật nhiều 
Nhà Truyền giảng Tin lành (evangelists) lấn cấn (Chúng ta sẽ đến chỗ đó 
sau), họ nói thế nào, “Ồ, chúng tôi tin điều này,” họ sẽ nhận lấy điều đó và 
họ tin một Lời đó, họ có thể tạo được công việc đó, nhưng thế còn về Lời 
khác, kế tiếp nó thì sao? “Phước cho người làm tất cả những điều răn mình. 
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“Không, chúng tôi sẽ không tiếp người đó giữa vòng chúng tôi. Ông ta 
không đồng ý với thuyết của tôi.” Có Lót ngày xưa, ngồi đó. “Nếu ông ta 
không lấy các tín chỉ từ nhóm của chúng tôi, chúng tôi sẽ không muốn có 
ông ta chút nào.” Ai tôn các ngươi lên làm Quan xét Nhà Đức Chúa Trời, 
hỡi anh erm lai giống? Dẫu sao Lời Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng. 
47.2 Thánh Martin đã đi đến một nhóm giống như vậy, người đó thậm chí 
không chịu đứng lên tỏ lòng tôn kính ông sau khi ông đã phá cổng. Chúa 
thậm chí đã đốt chiếc áo dài của anh ta, buộc anh ta đứng lên và chào vị 
Tiên tri của Đức Chúa Trời đi vào thành phố. Hiểu không? Đúng vậy. Chỗ 
ngồi của anh ta bốc lửa khi anh ta đang ngồi, chiếc ngai của mình.  

 Đúng vậy. Anh em đã đọc lịch sử Hội thánh. Vâng, thưa quí vị. Thánh 
Martin đã đi xuống đó với Lời thực, thi hành những phép lạ, các dấu hiệu 
và chứng minh ông đã ở trên Lời. 

 Họ có bộ phận Giám mục của họ, và họ có những gì mà họ muốn, và 
đó thực sự là những gì họ muốn; Nhưng Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy điều 
đó, có lẽ có một vài con cái được tuyển lựa ở đó và Ngài phải đem họ ra. 
Đúng vậy. 
47.3 Vậy hãy nhớ, đó là gì? Chúng ta hãy dừng tại đây một phút. Một lần, 
Lót đã có sự lựa chọn để chính mình là Liên Hệ phái. Có đúng vậy không? 
Có một lần ông đã có sự lựa chọn để hành trình với Áp-ra-ham, nhưng sự 
yêu mến thế gian đã làm nghẹt ngòi ông. Đó là những gì đang được làm 
hôm nay. Hãy nhớ, những người ở dưới Sô-đôm chưa bao giờ nhìn thấy 
một trong những phép lạ siêu nhiên đó. Họ bị che mắt: Rao giảng Lời làm 
mù mắt kẻ vô tín. Đó là những gì Billy Graham và họ đã làm: Làm mù mắt 
của những kẻ vô tín ngoài đó. Anh em không thể chối bỏ những gì Chúa 
Jêsus Phán, “Như trong những ngày Sô-đôm thể nào, sự hiện đến của con 
loài người cũng sẽ như vậy...” Điều đó ở trong Kinh thánh ngày Con 
Người đến, Nó sẽ xảy ra giống như vậy. 
48.1 Hãy quan sát, chỉ có một Đấng là Lời. Ngài là Lời, Ngài đã ở lại đâu? 
Với những người được Hứa, được tuyển chọn. Lời ở lại với những người 
được tuyển chọn. Lời Đức Chúa Trời hôm nay sẽ ở lại với những người 
được chọn, Dòng dõi Thánh của Áp-ra-ham bởi Lời hứa.  

 Nó đã làm loại công việc gì? Khi nó được khải thị khoảng 800 năm 
sau trong hình thể Đức Chúa Jêsus Christ, đã làm những công việc giống 
như công việc mà Đấng đã làm ngày đó, Lời đã làm tại cổng lều Áp-ra-
ham, tên của ông là Áp-ra-ham, không phải là Áp-ram, những gì trước đó 
luôn có. Một vài ngày trước đó Chúa đã gặp ông và bảo ông tên là Áp-ra-
ham. 

 Ngài hỏi, “Sa-ra, vợ ngươi ở đâu?” 

 “Nàng đang ở sau trong trại sau lưng Ngài.” 
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triển. Cơn mưa giảng dạy hệ phái đã tiến triển. “Một triệu người nữa trong 
năm 1944, Báp-tít, ông A hay B gì đó, các thành viên Giáo hội. Oral 
Roberts, những anh em với phong trào Ngũ Tuần -- Hay phong trào vĩ đại -
- Đã di chuyển lên hàng triệu. Hiểu không? Đúng vậy. Hạt Giống đã phát 
triển, Lời, cho nhóm thiểu số. 
46.1 Nào, hãy quan sát. Nhớ từ “moureh”, có nghĩa “sự giảng dạy, cơn 
mưa đầu.” Lời nói, “Cơn mưa moureh, cơn mưa giảng dạy,” 

 Billy Graham đã đánh động thế giới. Ngũ Tuần đã đánh vào thế giới, 
Lời đã đánh vào thế giới. Có vấn đề gì bây giờ? Bây giờ, Nó đang đợi cơn 
mưa cuối mùa. Đó là khi nó sản sinh hoa trái của mình. Ồ, tôi hy vọng anh 
em nắm được điều đó. 
46.3 Rồi loại hạt giống anh em đã trồng trong cánh đồng của anh em sẽ là 
loại vụ mùa anh em sẽ gặt. Nếu các hệ phái muốn thêm các thành viên, đó 
là những gì họ sắp đạt được. Những người Ngũ Tuần muốn thêm những 
người Ngũ Tuần, đó là những gì họ sắp có được. Đúng vậy. Nhưng Lời sẽ 
sản sinh các con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Điều đó cũng đang đến 
nữa. Hãy quan sát cơn mưa cuối mùa vĩ đại, cho dù sẽ được thực hiện, như 
thế nào họ chạy vượt qua bức tường, nhảy vọt qua, như thế nào họ là một 
đội quân đang tiến tới. Hãy đợi một phút. Kiểu vụ mùa anh em sẽ được là 
loại hạt giống anh em gieo trên cánh đồng của mình. 
46.4 Được rồi. Có hai kiểu hệ phái... Anh em hiểu không? 2 loại hệ phái sẽ 
liên hiệp nhau đi đến Sô-đôm. Nhưng Lời sẽ ở lại với những người được 
chọn, Hạt Giống Thánh. A-men! Hiểu không? Chúa Jêsus Phán, “Như 
trong những ngày Sô-đôm thể nào, sự hiện đến của Con loài người cũng 
thể ấy.” Có 2 Thần linh giáng xuống, 2 Thầy giảng được xức dầu, đi xuống 
Sô-đôm, cố mang ra một người bị sa ngã (chỉ biết chút ít về Chúa) và vợ 
của người đó, nàng dâu của người... họ đi ra. Anh em biết chuyện gì đã xảy 
ra với nàng, nàng bị bỏ lại. Hãy nhìn những con cái của người và xem họ 
ấp ra giống gì sau khi họ đi ra. Luôn luôn là “có một sợi tóc trong bánh 
qui” (hair in the biscuit). Anh em biết điều đó đúng. Xin lỗi vì sự diễn tả 
đó, nhưng chúng ta biết rằng, “Thứ đồ lạ này (a gaggy thing),” vì thế đó là 
một... Nó luôn luôn có; Chúng ta biết thế. Vậy, anh em không thể chối bỏ 
Lời Đức Chúa Trời. 
47.1 Nhưng có một Đấng đã ở lại với Áp-ra-ham, đã ban ra một dấu hiệu. 
Có đúng vậy không? Được rồi. Áp-ra-ham và nhóm của ông đã được gọi là 
gì? Hạt giống được tuyển lựa không bao giờ đi xuống. Họ là những người 
được hành hương. Họ kiều ngụ tại đây. Họ kiều ngụ tại đó: Liên hệ phái. 
Nhưng hệ phái đã đi xuống và tạo dựng cho chính mình một thành phố, Lót 
đã trở nên một Thầy Tế lễ, anh em biết, bất kỳ điều gì ở đó, con người lớn, 
ngồi trong thành phố và làm Quan xét, ai bảo (Giám mục hay Trưởng lão), 
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A-men! Người sẽ có quyền đến nơi Cây Sự Sống, không còn những thuật 
sĩ, loài chó và những kẻ tà dâm nữa,” và đại loại như vậy. 

 Nào, tôi có một lớp học nhiều thành phần nhưng tôi có nhiều bối cảnh 
tại đây mà thật sự dứt khoát, như vậy, tôi muốn các chị em hiểu được. Chắc 
chắn hiểu được. (Hiểu không?) 
16.5 Đó là tại sao chúng ta tin điều đó, đó là Lời Đức Chúa Trời; Bởi vậy, 
Lời được Phán của Đức Chúa Trời là nguyên thủy. Mọi điều mà Đức Chúa 
Trời đã tạo nên (Phán thành sự hiện hữu) là nguyên thủy. Anh em có thể 
tạp chủng một vài trong tạo vật của Ngài thứ cấp. Đó là lý do Ê-va có thể 
làm những gì mà nàng đã làm với hạt giống của riêng mình vì Ê-va đã 
không ở trong sự sáng tạo nguyên thủy. Nàng là sản phẩm phụ của người 
đàn ông, không phải trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời 
đã tạo nên mọi sự, rồi Ngài lấy một phần trong sự sáng tạo của Ngài và tạo 
nên một người giúp đỡ. 

 Đó là lý do anh em có thể lai giống một con lừa và một con ngựa 
nhưng nó sẽ không kéo dài. Nó là sự chết. Nhưng giống nguyên thủy có sự 
sống. Nó quay trở lại. Tôi hy vọng anh em có thể hiểu điều đó bây giờ. 
Giống nguyên thủy có sự sống, vậy đó là lý do tôi nghĩ những hệ phái, tổ 
chức và nhóm cực đoan chết. Lịch sử chứng minh mỗi người trong họ đã 
chết. Họ không bao giờ sống dậy được nữa. Họ sẽ không bao giờ. Họ 
không thể tự mình gây giống lần nữa. Không có gì để sinh ra với, họ vô 
sinh. Đó là lý do con cái của Ê-va chết. 
17.2 Tôi đang tranh thủ thì giờ của mình, hầu cho những băng ghi âm đưa 
đến cho dân sự thời gian để học hỏi. Tôi không muốn có sự vội vàng nào. 
Tôi chỉ muốn tranh thủ thời gian thôi. Tôi không biết những gì sẽ xảy ra từ 
đây trở đi, nhưng tôi muốn điều này cho dân sự, thậm chí dù ngày nào đó 
Đức Chúa Trời cất tôi khỏi thế giới, nếu tôi không sống để nhìn thấy sự 
Hiện đến của Ngài, Sứ điệp vẫn sẽ tiếp tục sống. Thực vậy. Hãy ở lại sống 
trong Lời. 
17.3 Nào, hãy nhớ: “Mỗi Lời Được Phán của Đức Chúa Trời là Hạt Giống 
Nguyên Thủy.” Đức Chúa Trời trồng mọi thứ trong đất bởi Lời Ngài, hễ 
chừng nào anh em ở lại với hạt giống nguyên thủy, nó sẽ tự sinh sản ngay 
trở lại -- Tự tái sinh sản. Tạp chủng nó, nó sẽ chết. Ê-va, người nữ, là 
người tạp chủng đầu tiên, đã từng có. 

 Tôi hy vọng anh em không tắt những cuộn băng đi cho đến lúc chúng 
ta đi tới và chứng minh điều ấy sau một lát (Hiểu không?), tỏ cho anh em 
thấy đúng lý do. 
17.5 Nàng là người tạp chủng, nàng dâu. Lưu ý, qua đó mang đến sự chết, 
qua sự cố gắng lấy Lời Đức Chúa Trời và pha trộn sự khôn ngoan nào đó 
với Lời. Hiểu không? Anh em không được phép làm như thế. Dẫu anh em 
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tin, có sự khôn ngoan để giải thích chỉ nói, “Đức Chúa Trời đã Phán điều 
đó. Vậy là xong.” Đức Chúa Trời đã Phán như vậy, đó là tất cả có trong đó. 
Nếu anh em không thể giải thích nó, hãy để yên vậy, nhưng chỉ nói nó như 
vậy vì Đức Chúa Trời đã Phán như vậy. Xem đó, chỉ nói, “Đức Chúa Trời 
đã Phán vậy.” 
17.6 Hãy lưu ý. Nó sẽ không pha trộn. Nó không được hoen ố. Đức Chúa 
Trời sẽ trừng phạt kẻ làm điều đó. Lời sẽ không tạp chủng với bất kỳ điều 
gì khác. Đó là Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không cần ‘lời’ của 
anh em với Lời Ngài. Chúng ta không được phép giảng ‘lời riêng’ của 
chúng ta, chúng ta phải giảng Lời Ngài, Lời Đức Chúa Trời. 
18.1 Cho nên, sự sống thực chỉ có thể đến hay tự mình tái sinh sản bởi sự 
sinh ra nguyên thủy của nó. Hãy học tập điều đó, khi anh em đang nghiên 
cứu những băng ghi âm và học tập điều đó bây giờ. Sự Sống (life) -- L-I-F-
E chỉ có thể được tái sinh sản bởi sự sinh ra nguyên thủy của nó, cách đã 
bắt đầu thuở ban đầu, rồi tự nó tái sinh sản. Nếu không, nó là lai giống, cạn 
kiệt. Một vài người trong họ đã chạy trốn trong thế hệ đầu tiên (Hiểu 
không?) nó đã chết ngay lúc đó. Ngày gần đây, nó sẽ tìm thấy chính mình 
trở lại. Nó không thể mang cuộc sống chính xác vì nó là tạp chủng.  
18.2 Sáng thế ký 1:11, Kinh thánh nói (Đức Chúa Trời Phán), “Hãy đễ mỗi 
hạt giống sinh ra loại của nó.” Khi Đức Chúa Trời Phán điều đó, vậy là 
xong. Nó luôn luôn ổn thỏa. “Hãy để mỗi hạt giống sinh ra tùy theo loại 
của nó.” Pha trộn, nó sinh ra một vụ mùa thượng đẳng. Đó là vụ mùa 
thượng đẳng của cái gì? Giờ hãy lắng nghe. Chúng ta hãy đi tiếp theo. (Tôi 
đang cố gắng giữ lại, bài giảng như thế, tôi có thể rao giảng về điều đó. 
Nhưng tôi đang cố gắng tránh làm điều đó.) Pha trộn, nó sẽ sinh ra một vụ 
mùa thượng đẳng như nó đã chứng minh. Nhưng loại vụ mùa gì? Một vụ 
mùa của sự giả dối và sự chết. 

 Lai giống bắp của anh em, nó sinh ra vụ mùa lớn, vụ mùa tốt hơn, 
nhưng nó chết. Trồng nó trở lại, tự nó không thể tái sinh sản. Nó đã xong 
xuôi rồi. Giống như Ê-va. Nàng đã sinh ra một vụ mùa tạp chủng. Hãy nhìn 
vào chúng ta ngày hôm nay, anh em có thể nhìn quanh và thấy đó là thực. 
Chắc chắn. Đó đã không phải là mục đích của Đức Chúa Trời, không, thưa 
quí vị. Phải giữ lại cho điều gì đó mà tôi đang suy nghĩ ngay bây giờ.  
18.4 Pha trộn, nó sinh ra một vụ mùa tạp chủng, vụ mùa tạp chủng là một 
vụ mùa chết -- trong chừng mực như sự tái sinh sản. Nó sẽ tự mình không 
tái gây giống được, nó không thể bởi vì Đức Chúa Trời đã Phán như vậy. 
Nó phải sinh ra loại của nó, anh em đã pha trộn nó. Anh em có thể nhìn 
thấy Giáo hội ngay tại đó, chỗ chúng ta sẽ kết thúc. 

 Nó chết tại đó, vì nó không sinh ra loại của mình. Tại sao? Nó bị pha 
trộn. Anh em không thể làm điều gì với nó. Nó đã chết. Nó xong rồi. Được 
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 Các hạt phải được trồng và rồi cơn mưa giáng xuống tưới nước cho 
hạt giống. Có đúng vậy không? Có bất kỳ người nào tại đây hiểu được 
tiếng Do-thái, biết các từ ngữ Do-thái? Được rồi, anh em tra tìm nếu muốn. 
45.1 Chúng ta đang nghe thật nhiều, rất nhiều tổ chức và mọi thứ khác nói 
về chúng ra đang ở trong cơn mưa cuối mùa. Vô lý. Không có một việc 
như thế. Điều gì đó đang xảy ra. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó đang băng qua 
trước tôi. Nó đã được bắt trong Thánh Linh. A-men! Tôi biết điều này là 
Lẽ thật: Đó là LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Bởi khải tượng chỉ di chuyển và 
đi vào... Hầu như không thể nhìn xuống đây. Mỗi lần tôi nhìn: Tôi nhìn 
thấy nó cứ đang di chuyển ở phía trước tôi giống như thế và tan ra, di 
chuyển theo lối này, nhìn theo lối này. Tôi đã cố gắng quan sát một vài anh 
em đang đứng xung quanh dưới đây. Nhìn đi chỗ khác, mọi nơi tôi nhìn 
vẫn giống như nó ở đó.  

 Được rồi. Chúng ta phải trở lại và thử nó bây giờ lần nữa, chắc chắn 
tôi có nó tại đó. Tôi không biết chính xác những gì xảy ra dọc theo tuyến 
ấy. Hãy xem. 
45.3 Tôi tin rằng đã gần thời gian thu hoạch. Các hạt giống đã được trồng. 
Hạt giống hệ phái của những hạt giống như là Tin lành, Báp-tít, Trưởng 
Lão, Lutheran. Các hạt giống Ngũ Tuần đã được trồng vào trong tổ chức 
Ngũ Tuần, bởi những vĩ nhân giống Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy 
Osborn, những vĩ nhân của Đức Chúa Trời. Hiểu không? Tôi tin rằng Lời 
Đức Chúa Trời đã được trồng thuần khiết khỏi những tổ chức đó. Đó là 
vấn đề. Hiểu không?  

 Hạt giống phải... Trồng hạt có nước tưới cho hạt trước khi nó có thể 
tăng trưởng Lời phải có Nước để xối xuống trước khi hạt giống đã được 
trồng có thể tăng trưởng. 

 Vậy thì anh em nói, “Anh Branham à, đã có...” Tôi biết, đúng vậy. 
Hãy bắt lấy ý tưởng của anh em bây giờ. Anh em không thể che giấu nó 
được. Được rồi, vậy hãy cẩn thận những gì anh em đang suy nghĩ. 
45.6 Hạt giống phải được trồng, rồi nó phải có nước để tăng trưởng. Anh 
em bảo, “Ồ, Anh Branham (tôi sẽ bày tỏ những ý tưởng của anh em ở đó.) 
chúng tôi đã có nước rồi.” Quả thế. Chính xác. Anh em đã có nước. Anh 
em đã có bao giờ trồng bắp cải, hay bất kỳ thứ gì, hay hạt giống, hay điều 
gì đó, khác, giống như thế, không có nước, họ chỉ đổ một ít trên đó. Hiểu 
không? 

  Được rồi nhưng bây giờ hãy đợi, chúng ta đã có gì trong thời gian 
trồng trọt đó? Cơn mưa đầu tiên. Anh em nói, “Anh Branham, vô lý.” Hãy 
đợi trong một phút. Anh em lấy từ “trước” trong Giô-ên 2, nhìn vào đó và 
xem, nếu anh em muốn viết từ đó xuống, “moureh”, lấy từ Do-thái thông 
giải nó có nghĩa là gì: “Sự giảng dạy.” A-men! Cơn mưa giảng dạy đã tiến 
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các anh em sẽ có sự hiểu biết tốt hơn về tại sao tôi đã làm những gì tôi đã 
làm. Tôi hy vọng rằng tôi tìm được ân điển trước mặt Đức Chúa Trời và 
trước anh em, là trung thực và thật đúng để nói cho anh em lý do tại sao. 
43.4 Billy Graham... Thế giới tại đây bốc cháy cách đây không lâu với 
Billy Graham. Giờ anh em nghe rất hiếm khi. Ông vẫn đang ra đi, nhưng 
có chuyện gì vậy? Oral Roberts, ồ thật sự thiêu đốt trái đất: Đang tắt ngấm, 
Tommy Osborn, tất cả họ là những người tốt, kỉnh kiền. Chuyện gì đã xảy 
ra? Tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi vào chức vụ. Điều gì đã xảy đến 
với chức vụ của tôi? Bây giờ, đây sẽ trả lời vài câu hỏi. 

 Anh em bảo, “Anh Branham, chức vụ của anh là không nghe đến nhất 
trong tất cả họ.” Đúng vậy. Billy Graham được nghe nhiều hơn tôi, Billy 
được nghe nhiều hơn Oral. Oral được nghe nhiều hơn trong một ngày hơn 
là tôi trong 6 tháng. Tommy Osborn, Tommy Hicks, bất kỳ ai trong những 
người tin kính đó, họ được nghe nhiều hơn. Vậy là, theo như điều đó đổi 
đi, chức vụ của tôi còn xa hơn tất cả họ, chuyện gì đã xảy ra? “Anh 
Branham, anh nói với chúng tôi tại đây rằng anh thực sự tin Lời và mọi 
thứ, ồ, khi đó, chuyện gì xảy ra với anh?” Đó là những gì chúng ta muốn 
biết. 
44.1 Để nó xuống bây giờ trong trí của anh em. Bỏ chiếc dù xuống, lắc 
nước mưa đi, mở lòng mình chỉ một phút lắng nghe. Hãy nhớ Kinh thánh 
nói trong Sáng thế ký chương 1 chúng ta đã đọc để làm cơ sở tư tưởng của 
chúng ta cho thời đại, mỗi hạt giống theo loại của nó. Nó phải sẽ sanh ra 
theo loại của nó. Đúng vậy. Mỗi hạt giống. Hãy nhớ, đất đầy dẫy những hạt 
giống và cơn mưa khiến cho nó sinh ra loại của nó. 

 Tôi tin nó gần thời gian thu hoạch. Anh em há không tin điều ấy sao? 
Tất cả anh em đồng ý với điều đó. Các hạt giống đã được trồng. Chúng ta 
gần thời gian thu hoạch. Đó là những gì là vấn đề với chúng ta. Ồ, lạy 
Chúa, tôi ước gì có thể nhìn thấy anh em, những gì đang vượt qua tôi với 
lúc đó, các hạt giống đã được trồng. Hãy nhớ, có một thời gian trồng, rồi 
thời gian thu hoạch. Họ đã biết họ nói như vậy.  
44.3 Được rồi. Vậy thì, có 3 loại hạt giống khác nhau được trồng: Một hệ 
phái: Billy Graham, ông là người trồng trưởng. Oral Roberts cho Ngũ 
Tuần... Hạt giống của Ngũ Tuần đã được trồng. (Tôi đang nói về tổ chức) 
Rồi Lời đã được trồng. Các bạn, anh em sẽ phải hiểu. Tôi không nói điều 
này thêm nữa trừ phi Đức Chúa Trời bảo tôi. Tôi muốn anh em nhận điều 
này tốt và rõ ràng: 3 hạt giống đã được trồng. Đó là lý do việc trồng chỉ 
khoảng thời gian trôi qua. (Hiểu không?) tất cả đã qua. Các hạt giống phải 
được trồng trước khi cơn mưa giáng xuống (Đúng thế không?) hay khác đi 
là Thánh Linh. Anh em sẽ bất đồng ở đó, nhưng cứ giữ chặt chỉ một phút.  
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rồi. Đó là vì sao mỗi thế hệ có cuộc phục hưng của riêng, một cơ hội tại 
Lời. Ồ, Đức Chúa Trời cai trị tại cuộc phán xét... Nhóm của John Wesley 
sẽ dấy lên, những người Giám Lý tinh sạch cứng ngắc “starched washed” 
ngày nay sẽ trả lời cho điều đó. Luther sẽ dấy lên. Những người Công giáo 
sẽ dấy lên. Phía sau lưng là Irenaeus, Martin, Polycarp và những người đó, 
sẽ phải đứng trong sự phán xét vì tạp chủng Lời Đức Chúa Trời thành 
những giáo điều. Nhóm này của những người Lutheran, theo sau cuộc phục 
hưng của Lutheran sẽ trả lời điều giống như vậy. Nhóm của những người 
Báp-tít theo cuộc phục hưng của John Smith sẽ làm một điều giống như 
vậy. Nhóm của Alexander Campbell sẽ làm một điều giống như vậy. 
Những người Ngũ Tuần sẽ làm việc giống như vậy. Cuộc phục hưng 
nguyên thủy, khi Đức Thánh Linh giáng xuống, đã kêu gọi ra một dân, Đức 
Chúa Trời đang cố gắng đưa Lời Ngài đến với nó, họ đã tổ chức nó, đã 
ngồi tại đây, đã lập hệ phái, và đã chết ngay tại đó. 

 Anh em bảo, “Nhưng hãy nhìn những gì họ đang làm.” 

 Chúng ta sẽ đến chỗ đó sau đây một chút hôm nay. Tôi chỉ đang bỏ 
hạt giống vào bây giờ. Rồi chúng tôi sẽ tỏ cho anh em thấy sau một lát 
những gì đã xảy ra. 
19.2 Đó là lý do mỗi cuộc phục hưng có nét riêng của nó -- Mỗi thế hệ có 
cuộc phục hưng của nó. Đức Chúa Trời dấy lên một người cho Ngài, đặt 
người với Lời Ngài, làm cho người đi ra với Sứ điệp cho thời đại đó. Ngay 
khi con người đó đã được cất khỏi tình trạng ấy, người nào khác nắm bắt 
nó và tạp chủng nó. Nó rơi trở lại hoàn toàn... mọi thứ... có thể...  

 Tôi có thể dừng lại tại đây trong một phút. Chúng ta không vội vàng. 
Hiểu không? Hãy trở lại; Đó là chính xác những gì nó đã khởi sự theo cách 
trong thuở ban đầu trong Sáng thế ký. Đức Chúa Trời đã lập nên vụ mùa 
loài người của Ngài, Ê-va đã lai giống nó. Thấy những gì đã xảy ra không? 
Như vậy có một sự phán xét cho Ê-va. 
19.4 Đấng Christ đã lập nên, Luther đã lập nên, cả những điều còn lại. Các 
Sứ đồ lập nên. Các vị Tiên tri lập nên. Chúa Jêsus chẳng đã Phán, “Kẻ nào 
trong các ngươi không có những tổ phụ của mình, không bách hại những vị 
Tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến?” 

 Há Ngài đã chẳng dạy rằng một Nhà Vua có một lần đã sai đầy tớ của 
mình, rồi sai một đầy tớ khác, sai một đầy tớ khác, cứ như vậy, rồi cuối 
cùng sai con trai của vua đến. Hiểu không? Bởi vì nó đang lặp lại, ngay trở 
lại A-đam và Ê-va một lần nữa, vụ mùa đầu tiên trong vườn Ê-đen. Một 
nữa trong họ đã bị hư mất -- Trinh nữ khôn ngoan, Trinh nữ đang ngủ gục. 
Một bên giữ lấy Lời, bên kia tạp chủng Lời. Đi tới đi lui nhiều lần trở lại 
như nó có thể đi, đúng như thế, nó đã xảy ra qua các thời đại. Chúng ta sẽ 
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chứng minh điều đó bởi Lời Đức Chúa Trời và bởi lịch sử ở đây. Đúng 
vậy: Sự tạp chủng. 
19.6 Sự lai giống thoạt đầu khởi sự tại Ê-đen, trong Sáng thế ký. Đó là ban 
đầu. Đó là nơi... Nó kết thúc tại đây trong Khải huyền vào sự hiện đến lần 
thứ hai của Đấng Christ. Hãy nhớ, một cách chính xác: Đó là lý do tại sao 
mỗi thế hệ có cuộc phục hưng của riêng nó. Nó có một cơ hội tại Lời. Rồi 
họ lai giống nó, thay vì nhận lãnh họ đi nơi nào đó khác. 
20.1 Sứ mạng của tôi, rằng tôi tin Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi... Tôi phải 
nói ra vài điều cá nhân hôm nay vì đó là những gì tôi đã bảo cho anh em 
biết tôi sẽ làm và nói cho thế giới hay. Tôi tin sứ mạng của mình cho địa 
cầu là vì điều gì. Là dọn đường cho Lời đang đến (Hiểu không?) Lời đang 
đến là Đấng Christ. Đấng Christ trong Ngài có Thời kỳ Ngàn năm [Bình 
An] và có mọi điều ngay ở đó vì Ngài là Lời.  
20.2 Được rồi, Chúa Jêsus đã Phán trong Giăng 3:5... Nào, nếu anh em 
muốn đánh dấu câu đó, Giăng 3:5. Chúng ta hết thảy đều biết hay là tôi sẽ 
giở ra, có lẽ người nào đó đang nghe băng ghi âm sẽ không có thể lật ra 
vào lúc đó, tôi sẽ đọc ở đây câu ấy, chúng ta sẽ thấy những gì Chúa Jêsus 
đã Phán. Chúng ta có thể bắt đầu chỉ một chút trước đó, câu thứ 3. 

  Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng, “Quả thực, quả thực, Ta nói 
cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy 
Nước Đức Chúa Trời.” 
  Ni-cô-đem thưa với Ngài, “Làm thế nào một người được sinh 
lại khi người già rồi? Người có thể vào lại lòng của mẹ mình lần 
thứ hai và được sinh ra sao?” 
  Chúa Jêsus trả lời, “Quả thực, Ta nói cùng ngươi, nếu một 
người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh lại, thì không thể 
được vào Nước Đức Chúa Trời.” 

20.3 Có phải đó là hạt giống không? Mỗi Lời được Phán của Đức Chúa 
Trời là một Hạt Giống. Đúng vậy. Tôi sắp chứng minh điều đó chỉ trong 
một phút, nơi mà Chúa Jêsus đã Phán vậy. Mỗi Lời được Phán của Đức 
Chúa Trời là một Hạt giống. Vậy, nếu một người không được sinh lại, tại 
sao người phải được sinh lại? Người đã chết trong kiểu mẫu mà người ở 
trong. Người là một tạp chủng. Người phải được sinh lại. Tại sao? Người 
được sinh ra trong tội lỗi từ tội lỗi của Ê-va, hình thành trong gian ác, đi 
vào thế gian, nói những lời dối trá. Người là kẻ dối trá từ ban đầu. Cho dẫu 
người có lanh lẹ, được học hành hay thêm điều gì nữa, Kinh thánh bảo 
người là kẻ nói dối. Cha mẹ của người thánh khiết như thế nào hay bất kỳ 
điều gì về, người vẫn là kẻ nói dối từ ban đầu. Cách duy nhất người có thể 
nói ra sự thật là nói những gì là sự thật qua môi miệng của riêng người. Đó 
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42.5 Nào, chúng ta hãy xem. Tôi phải cố gắng đạt được ít nhất khoảng 15 
trang nữa thật nhanh, tôi ghét làm điều đó nhưng tôi chỉ đang sẽ phải bỏ 
băng trên nó. Vì nếu không, rồi tôi ở đây chiều nay và có một buổi nhóm 
ngày mai. Bây giờ, tôi phải đi nhanh. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng làm 
cho nó nhanh hơn một chút nếu có thể, bắt đầu đi nhanh vào điều đó. Anh 
em có tin không? 
42.6 Được rồi. Vì vậy, Kinh thánh được bày tỏ một lần nữa giống như 
trong những ngày đầu tiên của Đấng Christ. Hiểu không? Vì anh em là hạt 
giống đã được định trước giống như Đấng Christ đã có; Rồi khi cơn mưa 
giáng xuống hạt giống, sự sống tự nó sinh ra. Khi Đức Thánh Linh giáng 
xuống... Khi Nó rơi xuống trên những hạt giống nầy Chúa Jêsus đã Phán 
Ngài chọn họ khi nào? Trước sự sáng thế. Vậy thì họ là những hạt giống đã 
được định sẵn. Có đúng vậy không? Rồi họ tự họp lại trên phòng cao, 
những hạt giống này, Lời, Lời đang nằm ở đó, không có Sự Sống trong đó. 
Bất thình lình, có một âm thanh từ trời giống như những dòng nước bắt đầu 
xối xuống. Thực sự, nó đã đổ đầy căn nhà chỗ họ đang ngồi. Các hạt giống 
bắt đầu mọc lên. Lời bắt đầu tỏ bày chính mình, Lời của Đức Chúa Trời 
đang được bày tỏ. 
43.1 Được rồi. Thế thì tại sao những ngọn lửa phục hưng đã tàn lụi? Tôi có 
khoảng 10 câu Kinh thánh ở đây (Nếu anh em có thể ghi chú nó ở đây) để 
tôi nên nói điều đó, nhưng tôi phải bỏ băng phần nhiều. Tôi chỉ... để anh 
em nhận được dàn bài giảng. 

 Được rồi, thế thì tại sao những ngọn lửa phục hưng đã tàn lụi? Tôi 
phải gọi các tên. Tôi sẽ không làm điều đó sau điều này trừ phi Đức Chúa 
Trời bảo tôi làm. Song tôi phải nói những điều tôi không muốn nói, nhưng 
để làm cho điều này rõ ràng... Anh em có thể nhìn thấy giờ tôi đang đi đến 
đâu, lý do tôi đã làm những gì tôi đã làm. Tôi tin đây là Lời. Tôi tin Đấng 
Christ có một Hội thánh, Hội thánh là “Cánh đồng” (chúng ta sẽ tới chỗ đó 
sau một lát), anh em phải đem Lời vào trong cánh đồng trước khi Thánh 
Linh từng có thể làm bất kỳ điều gì. Hiểu không?  
43.3 Vậy thì tại sao những ngọn lửa phục hưng tàn lụi? Anh em không còn 
nghe rất nhiều nữa về Billy Graham, giống như những nhà Truyền giảng 
Tin lành vĩ đại. Oral Roberts không đang thiêu đốt xứ sở giống như ông 
thường làm ngày trước. Các buổi nhóm của tôi thậm chí không được nghe 
đến. Chỉ có ba. Vấn đề là gì? 

 Bây giờ, chúng ta sẽ nhận một vài sự giảng dạy sâu xa. Tôi sắp phải 
sử dụng nó và nếu băng ghi âm này rơi vào tay của Billy Graham, Oral 
Roberts, các anh em của tôi, tôi muốn anh em biết, tôi không có coi thường 
anh em; Tôi đang tự đem chính mình, nếu anh em lưu ý, vào đó như là 
người anh đồng công của anh em trong Tin Lành. Tôi nghĩ sau điều này 
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 Tôi bảo, “Ồ, điều đó đã được định trước khi sáng thế đưa ra cho tôi 
một sự thử thách. Ồ, chắc chắn, vậy điều đó được thôi.”  

 Bảo, “Anh làm điều đó như thế nào?”  

 Tôi bảo, “Nếu tôi nhìn ngay xuống cách này, tôi sẽ luôn bị ngã.” 
41.5 Đó là cách với dân sự ngày nay. “Anh Branham, nếu tôi tin nhận Lẽ 
thật của Lời Chúa, họ sẽ đá tôi văng ra.” Ồ, anh em đang tìm kiếm những 
thứ ở đây để làm gì? Hãy trông ra đây vào cuối con đường. Xem đó, một 
người trong giống như điều này, anh ta không biết nơi anh ta đi đâu. Anh ta 
đang nhìn theo lối này. Nhưng nếu anh em trông qua bên kia, anh em 
không quan tâm những gì đang xảy ra bây giờ. Anh em biết nơi anh em 
đang đi. Thế đó. Hãy nhìn nơi anh em đang đi. Hãy ở lại trong đường lối 
với Lời. 
42.1 Được rồi. Vậy đã định trước cho chúng ta vào trong sự làm con nuôi. 
Anh em có tin chúng ta đã được định trước không? Có phải Chúa Jêsus đã 
được định trước không? Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã bị giết 
trước khi có sự sáng, trước khi có biểu thời tiết, trước khi có phân tử, 
nguyên tử, bất kỳ điều gì. Ngài là Con của Đức Chúa Trời đã bị giết. Ồ, sự 
vĩ đại của Đức Chúa Trời. Rồi có những bộ não bé hạt đậu, từ lò ấp sản 
xuất siêu nhiên bé nhỏ nào đó tại đây cố gắng tranh cãi rằng, nói rằng nó 
không đúng. Đó là một sự xấu hổ. 

 Anh em là ai? Thậm chí vài người trong họ nói không có âm phủ, và 
anh em đang ngồi trên cái nồi của nó hàng ngày: Dày 8 dặm ở bên dưới 
anh em, hỏa diệm sơn, rồi trông lên, và chối bỏ Đức Chúa Trời và Lời 
Ngài. Khi anh em bất chấp Lời, anh em coi thường Đức Chúa Trời. Chắc 
chắn. Ồ, Chúa ôi, Ngài thật lớn thay. Chúng ta nên biết ơn Ngài biết bao. 
42.3 Được rồi. Vậy những người tin về Lời và Thánh Linh Phải là Một. 
Anh em hiểu điều đó không? Như vậy, những người tin Lời và Linh tuyệt 
đối là Một. Anh em không làm ý riêng của mình. Anh em không sử dụng 
trí riêng của anh em. Há điều đó chẳng tuyệt vời sao? Tâm tình trong Đấng 
Christ đang ở trong anh em.  

 Tâm trí của Đấng Christ trong anh em sẽ nhận lấy Lời giống như Ngài 
đã làm, vì Ngài là Lời. Tâm trí của Đấng Christ ở trong anh em, anh em là 
Lời. Anh em là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là những đại biểu của 
Ngài tại đây trên đất (Đúng vậy.) tiếp tục công việc. Hội thánh nên theo 
cách đó.  

 Khi đó, Kinh thánh được tỏ bày một lần nữa giống như trong những 
ngày đầu tiên của các môn đồ, giống y như các môn đồ. Kinh thánh đang 
sống trong anh em một lần nữa. 
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là con đường duy nhất Lẽ thật có thể đến. Bất cứ điều gì nghịch lại với Lời 
đó, nó là kẻ nói dối. 

 Điều đó rất dứt khoát nhưng đó là những gì Đức Chúa Trời Phán, 
“Hãy để lời của mỗi người là lời nói dối và Lời Ta là thật.” Hiểu không? 
Bất kỳ điều gì đến từ môi miệng của người đó trái nghịch để chối bỏ Lời 
này hay đặt Lời vào trong chủng tộc nào đó khác, thế hệ nào đó khác, hay 
bất kỳ là gì, người là kẻ nói dối. Chính xác như thế. Người phải được sinh 
lại, sau đó, người nhìn thấy mỗi Lời. Cách duy nhất người có thể sinh lại là 
Sự Sống của Đức Chúa Trời trong người sản sinh điều đó: Sự Sống. 
21.1 Hạt giống phải có nước để tăng trưởng. Bây giờ, anh em bỏ một hạt 
giống vào trong đất và nếu không có chất ẩm trong đất, nó chỉ là cát bụi, nó 
không thể lớn lên trong cát bụi. Không thể. Nó phải có 1% phần trăm chất 
ẩm nào đó nếu không thì nó sẽ không lớn lên được. Có đúng vậy không? 
Văn tự làm cho chết, Thánh Linh ban cho nó sự sống. Hiểu không? Nó 
phải có chất ẩm để lớn lên. 

 Lời Ngài là Hạt giống. Để chứng minh điều đó, chúng ta hãy giở Lu-
ca chương 8:11 và xem điều này có thực hay không. Nếu Kinh thánh nói 
Lời Ngài là Hạt giống. Chúng ta sẽ thấy những gì Đức Chúa Trời nói về 
điều đó. Ngài tiếp tục và bắt đầu kể. Có thật nhiều điều để nói về chỗ đó. 
Chúng ta hãy bắt đầu đọc câu 4: 

  Khi có đoàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành 
đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà Phán cùng họ rằng: 
Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống, một phần 
giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. 
Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi, 
vì không có hơi ẩm. 

 Hơi ẩm: Những người Báp-tít, Trưởng Lão, Lutheran không có nước... 
Khi người đó trở lại đạo trước tiên anh ta nhìn thẳng ngay vào Đấng Christ; 
Anh ta tin. Điều đầu tiên anh em biết, rằng hệ phái bó buộc anh ta vào 
trong một chỗ, hơi ẩm của Đức Thánh Linh ra khỏi (gone from) anh ta, anh 
ta trở nên hệ phái, anh ta chết. Không chỉ những người Báp-tít mà còn 
người Ngũ Tuần nữa. Đừng tin điều đó, tôi biết nhiều người trong anh em 
không tin, nhưng anh em cứ chờ đợi trong một lát, chúng ta sẽ xem Kinh 
thánh có tuyên bố điều đó hay không. 
21.4 Được rồi, thiếu hơi ẩm, chữ cuối cùng trong chương 8:6,  

“Một vài hạt rơi nhằm những bụi gai, gai mọc lên với hạt giống, 
làm cho nghẹt ngòi...” 

 Xem đó, đó là gì? Ngài tiếp tục nói rằng một số người ngay khi họ bắt 
đầu là... Hôm nay tôi nói thẳng thừng không phải là không có chủ đích gì. 
Chỉ là những gì tôi nghĩ về nhóm Thương Gia Cơ-đốc, những người còn lại 
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trong những tổ chức Ngũ Tuần này, những người này đang xây dựng tất cả 
những thứ lớn lao hàng triệu đô la các của cải trần gian đã làm nghẹt ngòi 
vinh quang và Thánh Linh Chúa. Đang hấp hối vì nó bị bóp nghẹt. Thế 
gian, những sự lo lắng của thế gian đã khiến cho chúng bị nghẹt ngòi. 
22.2 Những người nữ muốn năng động, uốn tóc mình, cắt nhuộm tóc bóng 
mượt, mặc những đồ soọc, trông giống những người thế gian. Thầy giảng 
đứng trong bục giảng, hành động như người “hộ lý” của họ và e sợ Lời 
Đức Chúa Trời vì ‘tấm phiếu thực phẩm’ (đồng lương miếng ăn). Nếu họ 
không thể đi được chiếc Cadillac -- Thậm chí họ không còn được xem là 
thiêng liêng nữa. Đúng vậy. Nếu họ không thể mặc những bộ quần áo đẹp 
nhất và làm mọi điều khác -- Họ bị xem: “Họ tụt hậu. Họ không thế nầy thế 
kia.” 

 Một ông cụ ở phía sau đó, Anh Kidd cao niên ngồi ở sau kia, sáng nay 
có bảo tôi họ cho Anh ấy biết họ không cần Anh nữa vì Anh cao tuổi rồi và 
ở lại sống với Lời. Chuyện gì vậy? Họ thiếu hơi ẩm. Đúng thế. 

  Những hạt khác rơi trên nền đất tốt, mọc lên, kết quả hàng 
trăm lần... Đương Phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai 
hãy nghe!. 

 Ồ, quả là một ẩn dụ tuyệt diệu. Tôi thật là thích rao giảng một bài về 
đề tài đó. Khi Ngài đã nói những điều này rồi... chương 8 câu 8. 

  Những hạt khác rơi trên nền đất tốt, mọc lên, kết quả hàng 
trăm lần. Đương Phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng... (la lên, có 
lẽ điều gì đó giống như thế này khi Ngài nói, “Hãy sanh ra gấp 100 
lần. Ai có tai hãy nghe.” Nói cách khác, nếu tai của anh em hướng 
về Đức Chúa Trời, hãy để cho nó nghe Ngài. Hiểu không?) 
  Các môn đồ hỏi Ngài, “Thí dụ có nghĩa gì?”  
  Ngài Phán rằng: Đã ban cho các ngươi biết những sự mầu 
nhiệm của Nước Trời... (Các sự mầu nhiệm... . Hiểu Ngài đang nói 
về điều gì ở đây không? Hãy quan sát chỉ trong một phút.)... Các sự 
mầu nhiệm của Nước Đức Chúa Trời, song đối với những người 
khác trong những ẩn dụ -- Có mắt song không thấy được, có tai nghe 
nhưng có thể không hiểu được... (Thấy không, nhưng Lời Đức Chúa 
Trời đi ngay xuống sự phán xét để phán xét họ vì họ đã nhìn thấy 
điều đó rồi. Nó đã có mặt ở đó.) 

 Vậy thì, ẩn dụ là thế này: Hạt Giống là Lời Đức Chúa Trời. 
23-1 Hạt Giống Sự Sống là gì? Lời Đức Chúa Trời. Bởi vậy, vì Sự Sống, 
anh em không thể đi qua một tín điều, qua một hệ phái, anh em phải trở lại 
với Lời. Bây giờ, Hạt Giống Sự Sống. 
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(Giống như sáng nay, những người yêu mến điều đó đang ăn nuốt 
nó.) ...Thiêng liêng ở các nơi trên trời. 
40.2 Theo như Ngài đã chọn chúng ta...  

 Có phải chúng ta đã chọn Ngài không? “Ồ, Anh Branham, tôi xin lỗi, 
tôi đã chọn Ngài.” 
 Không, anh em... Theo Lời, anh em đã không chọn. Chúa Jêsus đã 
Phán, “Các ngươi đã không hề chọn Ta; Ta đã chọn các ngươi.” Ồ, 
vâng. Ngài đã chọn điều đó khi nào? Chúa Jêsus đã nói Ngài đã chọn Hội 
thánh của Ngài khi nào? Trước sáng thế. 
 Theo như Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài (Tại cuộc phục hưng 
cuối cùng mà Tiến Sĩ Như Vậy đã có? Không, không. Anh em có thể đọc 
điều đó trong tín điều, sách giáo khoa, nhưng không phải là trong Quyển 
này. Hiểu không?) Theo như Ngài đã chọn chúng ta ở trong Ngài trước 
khi sáng thế... (Chúng ta đã được chọn khi nào? Tại sao cuộc phục hưng 
cuối cùng? Vào đêm chúng ta được cứu? Ồ, vào khi mà không có thế giới, 
không có những ngôi sao, không có những nguyên tử, những phân tử, đó là 
khi chúng ta đã được chọn lựa. A-men! Ồ, đừng để tôi bắt đầu rao giảng về 
điều đó bây giờ. Tôi chỉ đang cố gắng giải thích điều gì đó tại đây. Được 
rồi.) Trước khi sáng thế (Cái gì? Những thành viên? “Ồ, sau khi chúng ta 
được cứu, chúng tôi sẽ làm những gì anh em muốn.”)... Chúng ta nên 
thánh và không chỗ trách được trước Ngài (Tư cách thành viên? Ồ, 
không. Đó là tình yêu thương, có phải không? Đúng vậy. Được. Xin lỗi, tôi 
chỉ đang cắt bớt.) 

 Đã... (Điều gì? “Đ-ã - đ-ư-ợ-c - đ-ị-n-h - t-r-ư-ớ-c...” Ồ!) ...Đã định 
trước cho chúng ta được trở nên  làm con nuôi... (Hạt giống từ thuở ban 
đầu. Hiểu không?) ... của Ngài bởi chính Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý 
tốt của Ngài. 
41.1 Ai đã làm điều đó? Đức Chúa Trời. Ngài đã làm điều đó khi nào? 
Trước khi sáng thế. Thế thì nếu chúng ta đến trong sự sinh ra bất hợp pháp 
qua sự bại hoại của Ê-va, tạo nên chúng ta hết thảy là con cái của nàng, đầu 
phục sự chết, thì Đức Chúa Trời cai trị phải tạo nên một con đường để cứu 
chuộc các con cái của Ngài. “Tất cả những kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ đến 
cùng với Ta. Không ai có thể đến nếu Cha Ta không kéo người đến.” 
Ồ, điều vĩ đại của anh em đã thực hiện ở đâu? Anh em đã không bao giờ 
làm bất kỳ điều gì. Anh em nên hổ thẹn. Đức Chúa Trời là Đấng đã làm tất 
cả mọi điều... Bánh xe đang làm việc thật đúng. 

 Ngày nọ, có người đến nói người nào đó đã nói điều gì tồi tệ về tôi -- 
và cáo buộc tôi về điều gì đó sai trật. Tôi bảo, “Ồ quên nó đi.” 

 Người đó bảo, “Làm thế nào anh nhận điều đó như thế. Nó có liên 
quan với gia đình anh...” 
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  Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua 
các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho Ta làm Đức Chúa Trời 
của ngươi và của dòng dõi ngươi.” 

39.2 Dòng dõi của Áp-ra-ham bây giờ là gì? Không phải thuộc thể của ông. 
Phao-lô đã nói người Do-thái bên ngoài không phải là người Do-thái; 
Người Do-thái bên trong. Hiểu không? Dòng dõi của Áp-ra-ham là gì? 
Những người tin toàn bộ Lời Đức Chúa Trời bất kể những gì hệ phái, cha, 
mẹ, hay người nào khác nói, họ tin toàn bộ Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa 
Trời Phán, “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi ngay bây giờ (định trước) cùng 
hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho Ta làm Đức 
Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi, những người tin sẽ tin điều 
đó.” “Ta sẽ thiết lập nó với dòng dõi đó.” 
39.3 Anh em nói, “Ồ, điều đó ban cho mọi người, Anh Branham?” Bây 
giờ, hãy đợi trong một phút. Chúng ta sẽ xem thư Ê-phê-sô, bắt đầu 
chương 1. Rồi chúng ta sẽ đọc một ít ở đây để thấy những gì mà Đức Chúa 
Trời nói về đề tài này.  

 Hãy lắng nghe, quan sát cách ông phát biểu. Mọi người đứng lên: 
Chúng ta chỉ còn một vài phút rồi chúng ta sẽ bãi nhóm để ăn trưa.  

 Phao-lô, Sứ đồ... (“Sứ đồ” là gì? “Người được sai đến.”) Phao-lô, 
người được Chúa Jêsus sai đến (Đúng vậy không? “Bởi ý chỉ của Tòa 
Công Luận”. Tôi đọc lộn chỗ đó, phải không?”Bởi ý chỉ của -- Luther... 
hay là...” Ồ, dù thế nào đi nữa...)  

  Phao-lô, người được sai đến của Đức Chúa Jêsus Christ, bởi ý 
chỉ của Đức Chúa Trời, với các Thánh đồ... (Đó là ai? Cho mọi 
người? Không, thưa quí vị. Mọi người không thể nhận lãnh nó. 
Đúng vậy.)... những Thánh đồ tại Ê-phê-sô, cho những người 
trung tín trong Jêsus Christ. 

40.1 Những người đã có mặt ở đó rồi, đó là những gì tôi hy vọng tôi đang 
nói chuyện trong hội chúng này sáng nay: Những người đã ở trong Jêsus 
Christ. Vậy thì đó là nơi điều nầy... Xem đó, anh em không thể bảo những 
trẻ em ngoài đó về điều ấy. Chúng không thể ăn thịt, chúng phải uống sữa. 
Chúng bị còi cọc (stuned). Hiểu không? Vậy hãy nhớ, chúng không thể ăn 
thịt cứng...  

  Với những người trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ;  
  Nguyền xin Ân điển, Bình an ban cho anh em từ Đức Chúa 
Trời, Cha của Chúa Jêsus Christ của chúng ta. (Được) 
  Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng 
ta. (Ông đang nói với Hội thánh bấy giờ. Đây không phải là bên 
ngoài, đây là Hội thánh) Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong 
Đấng Christ đủ mọi thứ phước Thiêng liêng ở các nơi trên trời. 
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 Được rồi, Lời Ngài là Hạt Giống của Ngài, Thánh Linh Ngài là Dòng 
Nước. Trở lại ngay trong Giăng 3:14, ở đó, anh em sẽ nhận được điều đó 
một lần nữa. Anh em hiểu không? 

 Chúng ta hiểu câu đó có nghĩa là gì nếu anh em muốn đọc: 

“...Như Môi-se đã treo con rắn bằng đồng lên trong đồng vắng 
thể nào, Con Người phải bị treo lên thể ấy...” 

 Nếu Môi-se đã treo con rắn bằng đồng lên, trong một trường hợp 
tương tự, Đấng Christ cũng bị treo lên, đó là gì? Môi-se đã treo con rắn 
bằng đồng lên để dân sự đang bị hư mất có thể có nước cho sự sống. Và 
hãy xem, Chúa Jêsus... (Ồ, Chúa ôi.) Chúa Jêsus là Lời Đức Chúa Trời. 
Chúng ta sẽ làm rõ điều đó ra chiều nay (Hiểu không?), chứng minh điều 
đó. 
23.5 Chúa Jêsus là Lời Đức Chúa Trời, Ngài đã được mở tung ra, Sự Sống 
đó, Sự Sống có bên trong Hạt Giống, Sự Sống này, là Thánh Linh, Nước 
tuôn chảy trên -- Thánh Linh ở trên Hạt Giống của Đức Chúa Trời, sẽ sinh 
ra Sự Sống Hạt Giống. Sinh ra điều gì đó khác, có một số loại hạt giống 
nào đó khác ở đó. A-men! Anh em hiểu không? 

 Nếu Linh Đức Chúa Trời phát xuất để tưới nước cho Hạt Giống, nếu 
đó là Hạt Giống, nó đang tưới nước, nó sẽ sinh ra Sự Sống của Hạt Giống. 
Điều đó rõ ràng chưa? Sinh ra Sự Sống của Hạt Giống, vì đó là những gì 
mà Lời được ban cho. 
23.7 Tôi tin Kinh thánh là Lời, toàn bộ Lẽ thật, Chúa Jêsus là Lời được bày 
tỏ. Ngài và Lời Ngài là Một và giống nhau. Ngài là gì? Nào, hãy xem. Ngài 
là Hạt Giống đó. (Tôi phải giữ lại điều gì đó để giảng ở đây tối nay. Anh 
em hiểu không? Thật khó.) 

 Ngài là Dòng dõi đó mà Ê-va hẳn đã sinh ra. Anh em nắm được điều 
đó không? Song nàng đã lai giống nó bởi không tin Lời Đức Chúa Trời. 
Vậy Ngài là Hạt Giống đó, cách duy nhất mà Sự Sống có thể trong sự tái 
sản sinh của Sự Sống, Sự Sống đã phải đi qua Hạt Giống đó, Hạt Giống 
phải chết để truyền ra Sự Sống. Anh em không thể nhìn thấy điều đó sao? 
Đó là tại sao Nước được ban cho: Để tưới cho Hạt Giống. 
24.3 Đức Thánh Linh đã có ở trong vườn Ê-đen, để tưới nước cho Hạt 
Giống. Con người không phải được tạo nên để chết, người được tạo nên để 
sống nhưng đúng hơn là sự lai giống mang sự chết đến đó. Nàng đã tạp 
chủng. Bây giờ, anh em chối bỏ hạt giống của rắn. Rồi tôi sẽ hỏi anh em, 
“Những lễ tang này là về cái gì vậy?” Nàng đã lai giống. Mỗi người trong 
chúng ta bị lai giống từ nguyên thủy. Đó là lý do chúng ta luôn hấp hối. 
Nhưng (ồ, Chúa ôi.) có một mầm mống của Sự Sống đến từ Hạt Giống 
thực sự, rằng Đức Chúa Trời đã chứng minh Lời là Hạt Giống của Ngài. 
Ngài đã khiến Người sống lại. Hiểu không? Đó là xuyên qua Sự Sống đó, 
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trên Hạt Giống Nguyên Thủy, giống như đã được ban cho Ê-va, trong Hội 
thánh thực của Ngài, nó sinh ra Sự Sống một lần nữa, tử cung của Nàng 
Dâu Ngài. Hiểu không? 

 Ồ, thật giàu có và vinh hiển. Tôi cho một ít thời gian học hỏi để nó 
dầm thấm vào. 

 Ngài là Hạt Giống đó. Ngài là Hạt Giống đã được sinh ra bởi Lời Đức 
Chúa Trời. “Xin sự đó đến với tôi theo Lời Ngài truyền.” Có Hạt Giống đó 
(Hiểu không?), nhận lấy Lời. 
24.6 Chúa Jêsus là Lời được tỏ lộ. Ngài và Lời là Một và giống nhau, đó là 
lý do nó đã đuợc bày tỏ trong Ngài thật hoàn hảo. Đó là lý do Đức Chúa 
Trời đã bày tỏ chính Ngài một cách một cách hoàn hảo trong Chúa Jêsus: 
Vì Ngài là Lời Hạt Giống, chính Lời Hạt Giống (Sự sống có bên trong hạt). 
Anh em nắm được điều đó chưa? Ngài là Lời Hạt Giống của Đức Chúa 
Trời. Hạt giống là Linh, Hạt Giống là Nước. Chúa Jêsus đã phải tan vỡ, mở 
ra tại đó để cho Hạt giống đó phát xuất Sự Sống của Lời để tưới nước cho 
hạt giống khác đang đến. Anh em có hiểu không? Chính Lời Hạt Giống 
(Sự sống có bên trong hạt). Anh em nắm được điều đó chưa? Lời Hạt 
Giống của Đức Chúa Trời. Hạt giống là Linh, Hạt Giống là Nước. Chúa 
Jêsus đã phải tan vỡ, mở ra tại đó để cho Hạt giống đó phát xuất Sự Sống 
của Lời để tưới nước cho hạt giống khác đang đến. Anh em hiểu không? 
Thậm chí Ngài Phán, “Ta còn các chiên khác không thuộc chuồng này, 
Ta cũng phải dẫn nó về nữa. Họ sắp nhìn thấy điều đó. Họ sẽ nhận lấy 
điều đó; Họ sẽ nhận Lời đó và ở lại ngay với Lời. Ta đang sai Thánh 
Linh để tưới nước nó và nó sẽ sản sinh hoàn toàn chính xác.” 

 Nó sẽ sinh ra những phép lạ; Nó sẽ sinh ra quyền phép của Đức Chúa 
Trời; Nó sẽ sản sinh... Nó sẽ không chối bỏ bất kỳ điều gì, vì đó là một loại 
hạt giống với Hạt Giống. Lời không thể nói, “Ông Cỏ Gai, ông đến sống 
với tôi.” Không, không, thưa quí vị, không, không. Lời thực sự không thể 
làm điều đó được. Lời không pha trộn được. Không thể pha trộn sự chết và 
sự sống. Anh em không thể chết và sống cùng một lúc. 
25.1 Vậy anh em có hiểu tôi có ý nói gì không? Đó là Mầm đến từ Hạt 
Giống: Là Ngài. Ngài là Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách hoàn 
hảo. Đó là lý do mà trong Ngài đã có những gì? Đó là điều mà Ngài đã có 
mặt một cách chính xác, Con từ A-đam đầu tiên là Con đã được Hứa xuyên 
qua A-đam tiếp tục trên nhân loại, Ê-va đã lai giống nó với con rắn và sinh 
ra một dòng dõi của những đứa con hoang đàng, sinh ra trong chết chóc, 
không có sự sống, Chúa Jêsus đã đến và là Hạt giống đó. Ngài đã chứng 
minh nó. Mọi điều mà A-đam đã đánh mất, Chúa Jêsus đã có. Có thấy điều 
mà đó không? Cuối cùng, Ê-va hẳn sẽ sinh ra đứa con đó nhưng nàng đã lai 
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dù một người nên làm điều này và làm điều đó, tôi sẽ không nói điều đó, vì 
tôi có đủ sự hoang mang bây giờ ở giữa vòng họ. Chúa Jêsus Phán, “Kệ họ. 
Những kẻ mù dẫn những kẻ mù.” Họ chỉ làm om sòm về điều đó, họ không 
chịu tin điều đó. Nếu họ được sinh cho Sự sống Đời đời, họ sẽ tin Lời. 
Đúng vậy. Nếu không, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ Chính Ngài cho họ. Nếu 
họ không tin, thế nào, họ sẽ không chịu tin điều đó; Chỉ thế thôi. 
38.2 Chúng ta hãy đến với điều này trước tiên. Lúc nào đó chúng ta sẽ đi 
đến chỗ ấy, nhưng chúng ta hãy quan tâm điều này trước hết và thấy tại sao 
chúng ta phải tin vào những điều này, chúng ta phải tin như thế nào. Anh 
em phải tin. Nếu anh em không tin, anh em bị hư mất. “Anh Branham, Anh 
tin điều đó?” 

 Không, thưa quí vị, không phải tôi. Tôi đang nói ra Lời. Tôi không đặt 
bất kỳ điều gì ở đây. Tôi chỉ đang bảo cho anh em những gi Kinh thánh nói 
về việc tin Lời này. Đó là những gì tôi đã làm và cố tin Lời đó theo cách 
mà Lời đã được viết. Tôi không thêm vào bất kỳ điều gì, lấy đi bất kỳ điều 
gì. Tôi chỉ đọc Lời theo cách Lời là và tin Lời chỉ giống như thế. Bởi ân 
điển và sự vùa giúp của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài đã khẳng định 
Lời, tôi yêu cầu bất kỳ người nào chứng minh Lời ngược lại. Bây giờ, anh 
em đang nghe những cuộn băng, hãy đến làm điều đó. Nói cho tôi một lần 
tôi đã nói với anh em  điều gì sai trật... nó đã không ứng nghiệm. Nói cho 
tôi điều gì lúc nào Đức Chúa Trời đã không hề khẳng định và thực hiện nó 
một cách chính xác theo cách đã được nói. 
38.4 Được rồi. Đã được định trước như nó đã có, làm thành Hạt Giống Lời 
cùng một dòng nước trên cái gì? Có phải Hội thánh ngày hôm nay là Nàng 
Dâu đã được định trước? Há Đức Chúa Trời đã nói Ngài sẽ có một Nàng 
Dâu không tì vết? Vậy thì Hội thánh được định trước, có phải không? Ồ, 
Đấng Christ đã được định trước. Ngài là Dòng dõi Thánh (Royal Seed) của 
Áp-ra-ham, điều đó tạo nên cái gì? Khi Thánh Linh đến trên Đấng Christ, 
Ngài đã làm chứng về Lời Đức Chúa Trời -- Khi Nước, Thánh Linh giáng 
trên Hạt Giống Lời, Dòng dõi Thánh của Đức tin Áp-ra-ham trong Lời Đức 
Chúa Trời sẽ sản sinh cùng một loại vụ mùa giống như vậy. 

 Nói, “Tôi không tin điều đó.” Được, chúng ta hãy tìm hiểu. Chúng ta 
hãy tìm hiểu xem có phải chúng ta là dòng dõi của Áp-ra-ham không? Sáng 
thế ký 17. Hãy trở lại đoạn đó. Tôi đang lượt đi nhiều đoạn ở đây nhưng tôi 
phải đụng đến một vài đoạn trong đó vì Ngài ngăn ông không nói điều đó. 
Hiểu không? Sáng thế ký 17:7. Chúng ta hãy bắt đầu ở câu 6: 

  “Ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều... (hãy quan sát, dòng 
dõi của Áp-ra-ham)... làm cho ngươi thành nhiều nước... (Dân 
Ngoại và tất cả)... và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra.  
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đáng cho họ ở.” A-men! Không có gì để ăn, rày đây mai đó, bị ngược đãi, 
bị bách hại, bị cưa xẻ? Tiên tri Ê-sai, đã được định trước thậm chí trước thế 
gian bắt đầu, ông đã đến qua tử cung của Ê-va. Nhưng rồi ông đã đi qua tử 
cung của một người nữ, linh của ông phải đến đây để là người làm chứng. 

 Cho nên Chúa Jêsus đã đến để làm chứng về sự chết, chôn và sống lại, 
rằng loài người sẽ chết, nhưng sống lại qua Ngài. Vì Ngài là Hạt Giống 
phải đến. A-men! Hy vọng anh em thấy điều đó. 
37.2 Được rồi. Đã được định trước như Ngài đã có, trở nên xác thịt Hạt 
Giống Lời trong anh em, Hội thánh của Ngài, Lời Đức Chúa Trời. Anh em 
nói, “Anh Branham, chắc chắn, tôi tin vào mọi Lời.” Thế thì đừng quay trở 
lại khi anh em nhận lấy truyền thống của mình. Hãy ở lại sống ngay với 
Lời đó, ở lại ngay với nó, quan sát những gì xảy ra. Nói, “Ồ, lạy Chúa, con 
tin Lời. Hãy sai Đức Thánh Linh đến.” Rồi hãy quan sát. Rồi nếu Ngài đi 
để làm chứng, anh em biết anh em có Lời, không phải bởi xúc cảm nào đó, 
ma quỷ làm điều đó, nhưng bởi niềm tin luôn luôn của anh em vào Lời 
Đức Chúa Trời và đời sống mà anh em sống, không bao giờ chối bỏ bất kỳ 
điều gì. Được rồi, điều đó làm cho Lời trở nên xác thịt (Hiểu không?) xác 
thịt và cùng một dòng nước, Thánh Linh. 
37.3 Nào, đợi một chút. Tôi không thể bỏ qua điều này. Xem đó, Chúa 
Jêsus là Dòng dõi của Áp-ra-ham (Nói về mặt thuộc thể... Đúng thế 
không?) Hạt Giống đã được định trước của Áp-ra-ham. Khi Thánh Linh 
giáng trên Ngài, Ngài đã mang đến loại Sự Sống gì. Ngài đã mang đời sống 
đức tin. Loại đời sống gì? 

 “Anh có ý nói Ngài sẽ là người kiều ngụ giống như Áp-ra-ham?”  

 Đó là chỗ người ta rất lộn xộn hôm nay. Họ cố gắng nghĩ rằng một 
người của Đức Chúa Trời phải làm theo điều này, làm điều kia. Ồ, chao ôi, 
không. Làm thế nào Đấng Christ là Dòng dõi của Áp-ra-ham? Không phải 
ở trong Ngài, thật nhiều trong thân thể Ngài, bởi vì Y-sác, hạt giống đó của 
Y-sác, cuối cùng đã rơi xuống và chết. Nó cũng đã sa sút và lai giống. 
Chúng ta sẽ đi trực tiếp đến chỗ đó. Hiểu không? Nhưng hạt giống đức tin 
của Áp-ra-ham mà ông tin Lời Đức Chúa Trời bất kể những hoàn cảnh ra 
sao... Đó là gì? Không phải thân thể của Áp-ra-ham, nhưng đức tin của Áp-
ra-ham. Đức tin của Áp-ra-ham trong điều gì? Lời Đức Chúa Trời. Cho dẫu 
những gì xảy đến, ông đã kêu gọi bất kỳ điều gì nghịch với Lời như thể 
thậm chí nó không có ở đó. Ồ, điều đó há chẳng xé những hệ phái này 
thành những mảnh sao? Ừm - ừm. Chắc chắn nó sẽ. 
38.1 Nếu Lẽ thật của hôn nhân và ly dị chỉ được đem ra trong Ánh Sáng 
của nó tại đây trong Kinh thánh, nó sẽ làm đổ vỡ mọi Giáo hội trong thành 
phố này, bất cứ thành phố nào khác: Cố gắng trở lại với nó. Cả hai mặt 
chúng đều sai trật. Tôi có thể chứng minh điều đó bởi Lời. Được rồi. Cho 
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giống nó, đã mang con rắn vào, lắng nghe sự thông thái, hiểu biết và tri 
thức. 
25.2 Bây giờ, hãy đợi cho đến khi chúng ta đi vào Nàng Dâu với điều đó. 
Đó là lý do tôi tin những gì tôi tin. Nó phải quay trở lại với Lời này. Đó là 
lý do tôi nói nếu một ai đó muốn thảo luận với tôi, trò chuyện với tôi về 
Lời này, “Hãy đến.” Đúng vậy. Tôi ngỏ ý như thế bất kỳ lúc nào. Nếu anh 
em nghĩ Danh của Đức Chúa Jêsus Christ không phải là cách đúng để làm 
phép báp-têm, hãy đến, trò chuyện với tôi về điều đó. Nếu anh em không 
tin về một điều như là hạt giống của rắn như thế, anh em hãy đến gặp tôi. 
Chúng ta chỉ nhận lấy Lời. Nếu anh em không tin rằng những người nữ nên 
có những mái tóc dài và đó là khăn trùm đầu của họ, hãy đến nói chuyện 
với tôi về điều đó với Lời. Nếu anh em không tin rằng kỳ tận thế đã gần kề 
rồi và những điều mà tôi đang nói này đang xảy ra, hãy đến, nói chuyện 
với tôi về nó. Hiểu không? Hãy đến với tôi. Anh Hạt Giống, cứ tiếp tục. 
Đúng vậy. 
25.3 Anh em không thể là một hạt giống mà bất đồng với Lời vì Lời là Hạt 
Giống. Nếu anh em là Lời, làm thế nào anh em có thể bất đồng với Lời? 
Anh em sẽ bất đồng với chính mình. Anh em sẽ đánh bại mục đích riêng 
của mình. Giống như người nào đó nói, “Tại sao anh em lại đi ra ngoài với 
những người giống như thế.” Ồ, nếu tôi đã không làm điều đó, tôi sẽ đánh 
bại chính mục đích mà vì đó tôi được sai đến đây. Đó phải là một sự sáng. 

 Vậy thì khi chúng ta tiếp tục đi xuống, chúng ta sẽ mang vào các thứ 
vào tỏ cho thấy chúng tự đặt mình trong trật tự như thế nào, chính xác một 
cách hoàn hảo với Lời. 
26.2 Vâng, thưa quí vị. Đó là lý do Đức Chúa Trời có thể làm việc qua 
Ngài. Những gì Ngài đã Phán khi Ngài đã có mặt tại đây trên đất? “Ta 
không làm gì cho đến khi Đức Cha tỏ cho Ta thấy,” một cách hoàn hảo. 
Bất kỳ điều gì Ngài đã làm luôn luôn được chứng thực bởi Kinh thánh. 
Ngài Phán, “Các ngươi hãy tra xem Kinh thánh, vì Kinh thánh làm chứng 
về Ta, nếu Ta không làm những điều mà Kinh thánh nói, Ta không phải là 
Hạt Giống nguyên thủy đó. Nhưng nếu Ta làm những điều đó, vậy tại sao 
các ngươi không tin Ta? (Đúng vậy.) Nếu các ngươi thậm chí không thể tin 
Ta, cách Ta bày tỏ quan điểm, vậy thì hãy tin Lời Ta nói, hãy tin những 
công việc Ta làm, vì Hạt Giống của Ta chỉ có thể sinh ra những gì Ta làm.” 
26.3 Cỏ gai chỉ có thể là cỏ gai. Anh em có thể lai giống nó với bất kỳ điều 
gì khác nhưng nó vẫn là cỏ gai. Đúng vậy. Lời sẽ giải tỏ điều đó. 

 Đó là lý do phối giống là sự giả hình. Đó là sự lai giống. Một người 
tuyên bố là người của Đức Chúa Trời mà chối bỏ Lời, anh ta là kẻ giả hình. 
Một con la tuyên bố là một con ngựa, nó không phải là một con ngựa. Nó 
nói, “Ta là một con lừa.” Cả hai đều không phải, anh em là kẻ giả hình, 
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sinh ra bất hợp pháp, chính xác. Điều đó thẳng thừng, nhưng chính là 
những gì nó có. Ngài đã không nhắm làm điều đó. Con người đã thực hiện 
điều đó với sự thông thái của mình. Đó là nơi người nhận được. Đó là nơi 
sự thông thái của tất cả con người gút lại: Sanh ra lai tạp. Được rồi. 
26.5 Vậy thì, đó là lý do Chúa Jêsus đã được bày tỏ một cách hoàn hảo -- 
Đức Chúa Trời đã được bày tỏ một cách thật hoàn hảo trong Chúa Jêsus, vì 
Ngài là Lời Đức Chúa Trời. Ngài là Lời Đức Chúa Trời. Đó là lý do Ngài 
không thể sản sinh điều gì khác ngoài chỉ chính xác Đức Chúa Trời. Nếu 
Đức Chúa Trời ở trong anh em, anh em có thể thêm điều gì nữa? 

 Há Chúa Jêsus chẳng từng Phán về những vị Tiên tri, những người mà 
Lời Đức Chúa Trời đến với... Lời Đức Chúa Trời đã đến với ai? Những vị 
Tiên tri. Há Jêsus đã chẳng gọi họ là “các thần”? Tại sao? Đức Chúa Trời 
đã được bày tỏ trong họ. Đó là gì? Lời được Phán đã được bày tỏ. Hiểu 
không? Vậy đó. Họ bảo, “Làm thế nào anh có thể chối bỏ được... Ước gì 
anh em có sự khôn ngoan, anh sẽ hiểu được.” Ngài Phán, “Ta... Làm thế 
nào các ngươi nói mình... Chúng ta đã gọi họ... Chính Đức Chúa Trời đã 
gọi họ là các thần.” Ngài Phán, “Làm thế nào các ngươi có thể nói các 
ngươi tin chúng mà chối bỏ Ta khi Ta nói Ta là Con Đức Chúa Trời?” Tại 
sao họ đã không thấy điều này lúc đó? 
27.1 Ngày nay cũng vậy: “Ta là Hạt Giống đó đã đến (dòng dõi người 
nữ).” “Ta sẽ ban cho các ngươi một dòng giống,” cho rắn. Con rắn đã làm 
ô uế nàng rồi. Ngài Phán, “Nhưng dòng dõi của ngươi Ta ban sẽ cho ngươi 
đạp đầu nó.” Lời sẽ đem điều đó trở lại. A-men! Tôi chỉ ao ước mọi người 
có thể thấy điều đó. “Ta đã đến để chinh phục và sửa lại những gì Ê-va đã 
làm.” Cách duy nhất tôi có thể làm điều đó là qua một người nữ tin vào Hạt 
Giống mà người nữ đã không tin. “Ta là Đấng chiến thắng đó. Ta là Đấng 
đã đến ban cho Sự Sống, để qua sự chết của Ta, trả hình phạt cho những gì 
nàng đã làm, qua Sự Sống của Ta sẽ được ban cho sẽ tuôn tràn trên các 
ngươi, các ngươi sẽ là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời.” (Hiểu 
không?) Hễ chừng nào Hạt giống ở trong đó. 

 Anh em đã lai giống nó và anh em không nhận gì ngoài đứa con 
hoang giáo phái. Chỉ thế thôi. Bất cứ điều gì chối bỏ Lời... Xin lỗi, các chị 
em. Tôi - tôi muốn các chị... Tôi vừa bắt đầu đi đến chỗ nói điều đó ở đây. 
Hiểu không? Đó - đó là cách nó xảy ra. 
27.3 Tất cả các con trai của Đức Chúa Trời phải giống nhau. Vâng, thưa 
quí vị. Được sinh ra bởi Lời và Thánh Linh mang chúng ta trở lại Lời được 
Phán một lần nữa giống như trong Giăng 3. Được sinh ra bởi Nước và 
Thánh Linh, nó làm gì? Lúc đó, nó mang anh em trở lại một lần nữa vào 
trong chỗ của anh em nên ở vào ban đầu. Hiểu không? Đó là lý do cho sự 
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em không phải tạp chủng nữa. Anh em có thể đi ngay trở lại với Lời 
nguyên thủy và là con trai của Đức Chúa Trời cũng giống như anh em 
được cho là vào lúc ban đầu. Hiểu không?  
35.6 Đấng Christ không thể dừng được những gì Ngài đã có. Ngài là Con 
Đức Chúa Trời. Vậy đó. Có hiểu tôi có ý nói gì bây giờ chưa? Xem thử nếu 
anh em đã định, anh em thấy Lời Đức Chúa Trời, anh em tin Lời, tại sao? 
Có điều gì đó mới mẻ. Hiểu không? Có bao giờ anh em nghe sự căng thẳng 
trong gia đình không? Con trai sẽ đóng giả vai của bố mình, hay mẹ mình -
- Hay bà, ông. Anh em được cho có mặt tại đây theo cách đúng đắn vào lúc 
ban đầu nhưng bởi như thế anh em đến với cách mà mình đã làm, anh em 
bị sa ngã. Song là những gì được định trước, anh em nghe Lời, Lời mang 
anh em ngay trở lại chỗ anh em đã được định trước. A-men! 

 Tôi đã chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Cái gì khiến cho anh em 
tin Lời Đức Chúa Trời và chối bỏ những điều khác? Đó là bởi vì có nó ở 
trong anh em. Cách anh em trở lại anh em cho là... Anh em được tạo nên 
để sống tại đây mãi mãi. 
36.1 “Được rồi, Kinh thánh cho điều đó, thưa Thầy giảng.” 

Nó đây: “Tất cả những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, 
những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và 
những kẻ Ngài đã xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho 
vinh hiển.” 

 “Anh Branham, lợi ích của sự rao giảng là gì?” 

 Có - có một vụ mùa ngoài đó; Điều duy nhất tôi đang làm là đang 
giăng lưới. Tôi chỉ đang ném nó ra ngoài đó và xem nó đi chỗ nào. Nếu 
những chất tống ra, dầu mỡ hôi hám của trần gian, các hệ phái ném nó đi, 
tôi không thể giữ được. Nhưng nếu có một thứ ngoài đó có thể hút được 
nó, người sẽ trở thành một con trai và con gái của Đức Chúa Trời thật chắc 
chắn hết sức (A-men!), vì nó đã được định trước. 
36.3 Đó là lý do mà Đức Chúa Trời có thể làm những công việc của Ngài 
thông qua Chúa Jêsus. Ngài là Con đã được định trước. Ngài là Chiên Con 
đã bị giết trước khi sáng thế. Trước hàng trăm ức, tỷ, triệu năm, cách đây 
mà chúng ta đã nói trong Sáng thế ký 1:1, cách đây một lát, Ngài đã được 
định trước ngay lúc đó để lấy chỗ của Ngài. A-men! Đó là ý chỉ của Đức 
Cha mà Ngài đã thực hiện. Ngài là Lời được bày tỏ giống nhau, đó là 
những người đã được định trước. 
36.4 Nhóm nhỏ đó trong mỗi thế hệ sẽ xuất hiện trong sự sống lại trên suốt 
con đường từ thuở ban đầu thế gian. Lý do họ cứ nắm giữ điều đó... Thậm 
chí Phao-lô đã nói về điều đó trong Khải huyền, hay trong thư Hê-bơ-rơ 
chương 11, bảo rằng “Họ lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da 
dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng 
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 Được rồi, đã được định trước giống như Ngài đã có, tạo nên Hạt 
Giống Lời thành xác thịt... Tôi nên ngừng ở đó bây giờ. Có lẽ, người nào 
đó ngoài xứ nghe trên băng ghi âm có thể không hiểu. 
34.4 Đã được định trước: Tất cả những con trai và con gái của Đức Chúa 
Trời được định trước. Chúng ta sẽ đến với Kinh thánh sau một lát; Tôi chỉ 
trích nó cho anh em. Ê-phê-sô chương 1 câu 5. Được rồi, chúng ta được 
định trước. Tại sao? Đấng Christ là Hạt Giống nguyên thủy, Hạt Giống 
nguyên thủy này đã đựơc định trước bởi tri thức trước của Đức Chúa Trời, 
biết rằng sự sa ngã sẽ xảy đến, đã được định trước cho Ngài để thế chỗ 
chúng ta. Anh em nắm được điều đó chưa? Tất cả những con trai và con 
gái của Đức Chúa Trời được định trước. Nhưng lúc đó anh em nói, “Liệu 
Ngài có định tội không?” Không, thưa quí vị. Anh em có mặt tại đây trên 
một cơ sở luân lý tự do nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng vô hạn (như 
tôi đã nói với anh em), Ngài biết trước mọi điều sẽ đến. Ngài biết họ là ai. 
35.1 Ngài đã không tạo nên Ê-va làm điều đó. Ngài đã không khiến Ê-va 
làm điều đó, song Ngài biết nàng sẽ làm thế. 

 Thảo nào, tôi tin vào Lu-ca chương 12 (Tôi nghĩ chỗ đó), Ngài Phán 
(Đừng ghi câu đó xuống -- Tôi - tôi sẽ nói ghi xuống sau một chút.) Ngài 
Phán, “Họ có mắt mà không thấy. Họ có tai mà không nghe. Ê-sai đã 
nói về các ngươi rõ lắm. Ê-sai đã thấy trước các ngươi.” Họ đang ngồi 
tại đó có mắt, tai, mọi điều khác, mà không nghe, tuy nhiên họ không thể 
nhìn thấy được. Tại sao? Họ là kẻ chống lại Lời Đức Chúa Trời. Lúc ấy 
Chúa Jêsus đã Phán, “Ồ, các ngươi là những kẻ giả hình. Các ngươi là con 
cái của ma quỷ và các ngươi làm những công việc của nó. Rồi định tội Ta. 
Các ngươi sẽ chối bỏ chức vụ của Ta...” Tỏ cho tôi thấy chức vụ của anh 
em đang sản sinh Lời Đức Chúa Trời trọn vẹn khi nào, như Lời của Ngài 
đã có. Hiểu không?  
35.3 Vậy thì, đã định trước như Ngài đã Phán -- Anh em nói, “Làm thế nào 
sự định trước đó đến được?” Đức Chúa Trời... Mọi người không hiểu được 
điều này, tôi muốn anh em đưa tay mình lên bây giờ khi tôi kết thúc. Hiểu 
không?  
35.4 Ban đầu, Đức Chúa Trời đã ủy thác A-đam và Ê-va nhân lên gấp bội, 
làm cho đầy dẫy đất. Đó là cách tình dục đã được ban cho như thế nào; Đó 
là lý do tại sao đã có tình dục. Nhưng điều gì đã gây nên sự lai giống? 
Mang đến sự chết. Chúng ta sẽ đến chỗ đó chiều nay trong 2 tử cung. Hiểu 
không? 

 Nào, hãy để ý. Trong điều này, Đức Chúa Trời đã thấy trước và đã 
định trước một thế giới của những con trai và những con gái. Ngài đã định 
cho họ có mặt tại đây. Bởi vì sự tạp chủng, không tin Lời Đức Chúa Trời, 
đã gây nên sự tạp chủng. Đức Chúa Trời đã đặt nó ngay trở vào lại để anh 
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chết của Đấng Christ: Mang chúng ta trở lại một lần nữa, đến chỗ nào? Các 
con trai của Đức Chúa Trời. 

 Nếu Ê-va đã sinh ra đứa con đó, cuối cùng nàng đã sinh ra nó. Há Đức 
Chúa Trời đã chẳng Phán bảo nàng, “Hãy sinh sản làm cho đầy dẫy đất” 
sao? Nhưng nàng đã phải bước đến đây đóng vai của một gái điếm. 
27.5 ...?... Anh em cứ nói, “Anh Branham, điều đó thẳng thừng quá,” 
nhưng hãy đợi một chút, chúng ta sẽ đi vào đó sau. Đấy, hiểu không? Anh 
em nói, “Không thể được.” Ồ, chúng ta sẽ chỉ tìm ra là Lời có nói điều đó 
hay không? Rồi nó đúng. Nó không bị che giấu cho những người được 
cứu. Nếu có, nó bị che giấu khỏi những người hư mất. Xem đó, đúng vậy.  
27-6 Điều này mang anh em ngay trở lại Lời được Phán. Vậy thì chúng ta 
là Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ. Chúa Jêsus đã nói giống như vậy. “Ai 
tin Ta, Ta là ai, những gì mà -- Ta đến và vì mục đích mà Ta làm, đem một 
người trở lại tin vào Lời Đức Chúa Trời và không lấy điều gì khác với điều 
đó, những công việc mà Ta làm, người cũng sẽ làm nữa.” Anh em đấy. 
28.1 Tại sao điều đó đang không được thực hiện hôm nay? Đó là những 
con cái tạp chủng, lai căng, đã bị pha trộn. Đó là một con la, nó không biết 
những gì nó tin. Một con la không biết cha mình là ai, mẹ mình là ai. Nó 
không có gia hệ, chẳng có gì ở trong nó. Nó là vật sinh ra bất hợp pháp. 

 Đó là cách người nào tuyên bố tin Đức Chúa Trời mà không tin Lời 
Ngài, sẽ nhận lấy tín điều hệ phái và gây giống nó với Lời. Xem đó, anh 
em không thuộc về Đức Chúa Trời, anh em đã chết. Anh em không thể 
sống và chết cùng một lúc. Như vậy, thậm chí Lời Đức Chúa Trời không 
tăng trưởng được. Anh em chỉ đang đóng một phần của một kẻ giả hình. 
Hãy để mặc điều đó cho Giám mục, Linh mục, Hồng y Giáo chủ hay bất kỳ 
ai có thể. Đúng vậy. Nó phải là Lời nếu không thì anh em chết. Chỉ là một 
đứa con bất hợp pháp. Phần của Đức Chúa Trời sẽ không tăng trưởng. Anh 
em có thể lớn lên trong cùng một cánh đồng trong khi chúng ta sẽ đến đó 
một cách trực tiếp nhưng anh em chắc không ở trong bầy (fold). Nó sẽ 
không tăng trưởng. 
28.3 Được rồi. Được rồi, lúc ấy chúng ta hãy lưu ý. Xem đó, Lời được 
Phán... Vậy chúng ta là Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đó là cách Đức 
Chúa Trời muốn Hội thánh của Ngài: Tỏ bày chính Ngài. Làm thế nào 
Ngài có thể bày tỏ chính Ngài trừ phi Hạt Giống của chính Ngài ở trong 
người đó? Làm thế nào anh em có thể sử dụng những tư tưởng riêng của 
anh em mà Đức Chúa Trời tỏ bày chính Ngài qua anh em? Làm thế nào 
anh em có thể nhận lấy niềm tin của riêng mình và bảo, “Ồ, Mục sư của tôi 
dạy... Tín điều của tôi nói điều này... Những ngày của những phép lạ...” 
Anh em sẽ làm điều đó như thế nào và rồi là con được bày tỏ của Đức 
Chúa Trời? Anh em sẽ làm điều đó như thế nào? Sự chết của Chúa Jêsus 
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chẳng là gì đối với anh em. “Ồ, tôi tin nhận Ngài như Đấng Cứu Thế của 
tôi.” Anh em không tin nhận. Anh em nói thế, nhưng không có. Công việc 
của anh em chứng minh anh em là ai. 

 Chúa Jêsus đã nói điều giống vậy. “Nếu các người nghĩ Ta sinh ra 
không hợp pháp...” 

 Họ bảo, “Chúng tôi là con của Áp-ra-ham và không cần ai dạy bảo 
cho chúng tôi.” 

 Ngài Phán, “Nếu các ngươi là con cái của Áp-ra-ham, ắt các ngươi sẽ 
biết Ta.” Hiểu không? “Ai trong các ngươi định tội Ta về tội lỗi (không 
tin)? Hãy tỏ cho Ta thấy một điều mà Đức Chúa Trời đã Hứa với Ta mà 
không được ứng nghiệm. Tỏ cho Ta thấy một điều mà Đức Chúa Cha đã 
Hứa mà Ta không làm cho ứng nghiệm. (Tội lỗi là không tin.) Hãy để cho 
chúng ta thấy các ngươi sinh ra nó.” Điều đó đã bẻ gãy sừng của họ. Hiểu 
không? Chắc chắn. Ngài Phán, “Ai đang cáo buộc Ta? Ai có thể định tội 
Ta với tội lỗi (Sự vô tín?)” Hiểu không? “Nếu Ta không đáng tin, vậy thì 
tại sao Đức Chúa Cha đang làm việc qua Ta giống như Ngài đang thực 
hiện mọi Lời mà Ngài đã Hứa? Vậy, hãy cho Ta thấy các ngươi có điều đó 
trong mình chỗ nào.”  
29.1 Thế thì ai là người sinh ra bất hợp pháp? Chính họ. Những đứa con 
hoang tự xưng là con cái của Đức Chúa Trời... Chúa Jêsus Phán, “Các 
ngươi thuộc về cha của các người, là ma quỷ, các ngươi làm công việc của 
nó.” Loại công việc gì ma quỷ đã làm? Cố làm lai giống Lời Đức Chúa 
Trời qua Ê-va. 

 Điều đó hoàn toàn chính xác giống như thế mà những hệ phái lớn này 
thực hiện ngày nay. Các công việc của cha họ, họ làm. Họ đang cố gắng 
nhận lấy tín điều và gây giống nó với Lời Đức Chúa Trời. Đó là những gì 
Sa-tan đã làm từ lúc ban đầu -- cha của ma quỉ. 

 Các anh em ơi, xin Chúa ban phước anh em. Hãy ra khỏi nó. Chúa 
Jêsus đã Phán vậy. Anh em nhận được một vết xước nhỏ của Đức Chúa 
Trời trong anh em, anh em nên nhìn xem điều đó. Lai giống. Ồ, chao ôi. 
29.4 Các công việc mà Chúa Jêsus đã làm -- Nếu một người có Hạt Giống 
của Đức Chúa Trời trong người với Linh Đức Chúa Trời tưới nước cho Hạt 
Giống đó, những công việc tương tự đã được bày tỏ trong Chúa Jêsus, 
Ngài là Hạt Giống nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Sự chết của Ngài 
mang anh em trở lại Hạt Giống nguyên thủy của Đức Chúa Trời, nếu cùng 
Thánh Linh đã ở trong Ngài, có mặt trong anh em, lúc ấy cùng các công 
việc sẽ được bày tỏ. Anh em không tin điều đó sao? Được rồi, chúng ta hãy 
giở đến Giăng 14:12.  
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33.3 “Đấng Christ” có nghĩa “Đấng được xức dầu”, một Người được xức 
dầu. Đức Chúa Trời ngự trong Ngài, đó là gì? Giống với xác thịt, Đấng 
được xức dầu, xác thịt được xức dầu với Linh của Đức Chúa Trời sản sinh 
Lời Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, “Chúng ta ngắm xem Ngài, Con Một 
đến từ nơi Cha, đầy dẫy ân điển...” Hiểu không? Ngài đó. Ngài là Lời Đức 
Chúa Trời đã được bày tỏ. Ngài đã chết để trả nợ cho sự lai giống của anh 
em (Ồ, nó đấy, nó là gì vậy) để anh em có thể chết cho chính anh em cho 
đến lúc anh em không còn là chính anh em nữa và được đầy dẫy với Lời 
Ngài, tin Lời Ngài, rồi Đức Thánh Linh, đã ở trong Ngài, giáng xuống để 
tưới nước cho Lời đó, làm cho Lời tăng trưởng. Hiểu không?  

 Thế thì đó là gì? Đức Chúa Trời bày tỏ, tiếp tục công việc của Con trai 
cả của Ngài, Con Độc Sanh của Ngài (Hiểu không?) đã chết vì đời sống lai 
giống của chúng ta, để Ngài có thể vãn hòa chúng ta trở lại là những con 
trai, con gái của Đức Chúa Trời, để thông qua Hội thánh đó, có thể tuôn 
tràn Sự Sống giống như vậy bởi Lời, tiếp tục Lời được bày tỏ như Lời đã ở 
trong Đấng Christ, Đấng Christ là Lời Đức Chúa Trời đã được bày tỏ. Ngài 
đã chết, phó Sự Sống của Ngài, để Ngài có thể sai Thánh Linh: Cất thân 
thể của Ngài lên và sai Đức Thánh Linh trở lại trong nước, trả giá chuộc 
tội, nếu chúng ta chịu tin điều đó. Ngay ở đó -- nếu như anh em tin. “Ai tin 
Ta, những công việc Ta làm, người cũng sẽ làm...” Rồi Đức Thánh Linh 
giáng trên Lời Đức Chúa Trời không hề thay đổi...  
34.1 Anh em nói, “Vậy thì, Ngài đã ném điều đó vào chỗ nào trong Kinh 
thánh? Kinh thánh phải ở trong anh em. Lời là Hạt Giống, hễ chừng nào 
Lời đang nằm ở đây, sẽ không thực hiện bất kỳ điều gì. Nhưng khi Lời đi 
vào đây, đi vào trong lòng, Lời trở nên bắt đầu tỏ bày bởi Đức Thánh Linh, 
các công việc của Đức Chúa Trời. Sau đó, những khải tượng đến, quyền 
phép đến, sự khiêm nhường đến. Tất cả những gì cho là biết -- Tất cả đã đi 
rồi. Anh em trở nên không gì cả: Đấng Christ trở nên sống. Anh em chết, 
Ngài sống. Nó đó. Vì Ngài đã chết, tôi sống, khi tôi chết, Ngài sống trở lại. 
Khi tôi chết, Ngài đã Hứa sự sống cho tôi. Tôi đã chết chính mình, như vậy 
để tôi có thể có sự sống của Ngài, tôi làm điều đó như thế nào? Bởi nắm 
lấy Lời Ngài, Hạt Giống của Ngài, đặt Hạt Giống của Ngài vào đây bởi 
đức tin và tin điều đó, rồi nó sẽ sinh ra một cách chính xác những gì Kinh 
thánh đã nói. 
34.2 Các anh em của tôi, tìm kiếm trên khắp đất nước. Chúng ta tìm thấy 
nhiều sự giả mạo. Chúng ta hãy tiếp tục thêm một chút nữa. Hiểu không? 

 Được rồi, các công việc được bày tỏ giống nhau trong Hội thánh của 
Ngài, sẽ đến, điều đó đã được bày tỏ trong Đấng Christ. Ngài đã Phán như 
vậy, Giăng 14:12, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua 
đâu.” Có đúng vậy không? 
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Linh sẽ sản sinh một điều giống như vậy. Anh em có hiểu điều đó không? 
Tôi thật là thích rao giảng về điều đó trong một vài phút nhưng với 30 hay 
40 trang Lời Kinh thánh ở đây... Cho đến giờ tôi chỉ nói được 3 trang. 
32.2 Được rồi. Đã được bày tỏ, các công việc đã được bày tỏ không thay 
đổi bởi chúng ta, vì Nó là Lời vẫn y nguyên. Nếu anh em muốn làm những 
công việc của Đấng Christ, hãy làm một điều giống như Ngài đã làm. “Ai 
tin Ta cũng làm những công việc Ta làm.” Đó là gì? Tin cái gì? Đó là Ngài 
là mầm Hạt Giống Nguyên Thủy đã đến. Hạt giống ở đâu? Tại đây, hãy để 
tôi lấy những chiếc khăn tay này. Đây là một người được cho là ở ngay tại 
đây. Chuyện gì đã xảy ra? Ê-va đã lai giống -- lai giống nó. Vậy thì nó đã 
làm gì? Xoay về sự chết, tiếp tục hấp hối, đang giãy chết, chết. 

  Lời cứ ở lại tại đây không thay đổi. Lời đang nằm ở đây giống y như 
vậy. Bây giờ, điều gì đã xảy ra? Ở đây là Lời. Nào, Lời Đức Chúa Trời đã 
Phán để nhân lên gấp bội và làm cho đầy dẫy đất, Lời đã không tìm được 
một chỗ nào để đặt chân. Cuối cùng, Lời này đã được bắt vào trong tử cung 
của một Trinh nữ. (Chiều nay, chúng ta sẽ nói về 2 tử cung nữa...) Chuyện 
gì đã xảy ra? Từ Ngài phát xuất ra mầm Sự Sống, điều ban ra, Dòng Nước 
ban ra nhân của hạt, cơ hội của nó để tự tái sản xuất. Thánh Linh ra khỏi 
Ngài và thăng thiên. 
33.1 Chúng ta đây nầy. Chúng ta đến. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta tin 
Lời; Chúng ta tin Lời. Vậy thì, Chúa Jêsus đã nói gì? “Ai tin Ta (Hiểu 
không?)... Những công việc Ta làm -- Sự bày tỏ mà Đức Thánh Linh đến 
trong hình dạng một chim bồ câu, giáng trên Ta và đã thực hiện điều này 
(không phải thông qua sự lai giống, nhưng qua sự sinh hạ của Trinh nữ...) 
không phải là chu trình sự sống, giống như sản sinh một con trẻ, chồng đối 
với vợ, không, không phải điều ấy, không phải là lai giống nhưng là sự 
sinh hạ của Trinh nữ.” Bây giờ, qua điều này, Ta đang ban cho Sự Sống 
này, nếu anh em, bởi đức tin tin nhận những gì mà Cha, tất cả những vị 
Tiên tri, mọi Lời Đức Chúa Trời, Ta sẽ tuôn đổ Sự Sống này xuống trên 
các ngươi, các ngươi sẽ không thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài sản sinh 
cùng một điều giống như Ta.” Anh em đấy. 
33.2 “Các công việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Ngài đã làm gì? Đúng 
như Đức Cha đã dẫn dắt Ngài, những gì Ngài đã thấy, Giăng 5:19, “Ta 
không làm điều gì cho đến lúc Cha tỏ cho Ta.” Chúa Jêsus đã tạo chính 
Ngài thành một người. Đức Chúa Trời được làm nên xác thịt và ngự giữa 
vòng chúng ta. Lời được Phán của Đức Chúa Trời, qua một Trinh nữ, đã 
sinh ra một thân thể, trong thân thể đó, đến Dòng Nước, Thánh Linh, được 
tẩy rửa bởi nước của Lời và rồi đi vào trong Ngài, ngự trong Ngài, có đến 
Sự Sống của Đức Chúa Trời tỏ bày chính Ngài qua Đấng Christ. Đức Chúa 
Trời ở trong Đấng Christ, Đấng được Xức Dầu. 
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 Anh em nói, “Anh Branham, tôi là một người tin. Tôi chắc chắn mình 
là một tín đồ.” Được rồi, tôi sẽ xem thử Chúa Jêsus có gọi anh em là người 
tin không, xem thử Lời Đức Chúa Trời có gọi anh em là người...  

  Quả thật, quả thật... (thật như vậy, thật như vậy,) ... Ta nói cùng 
các ngươi, kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm; Lại cũng làm 
việc lớn hơn nữa; Vì Ta đi về cùng Cha. 

29.6 Đó là gì? Cùng một hạt giống. Làm thế nào anh em có thể trồng lúa 
mì ở đây, trồng lúa mì ở đây và bảo, “Tôi sẽ đi lấy những dưa chuột 
(cucumbers) ở đây và lúa mì ở đây?” Anh em không thể làm điều đó. Cách 
duy nhất anh em sẽ có được dưa chuột là trồng dưa chuột. Nếu anh em tạp 
chủng nó, chúng sẽ không còn là củ cải đường nữa. Đó sẽ là sự giả hình. 
Có đúng vậy không? Thưa các bạn, đó sẽ là một sự giả hình. Anh em phải 
nói điều đó. Cả hai đều không. Chẳng phải là dưa chuột hay những gì anh 
em gây giống với. Đó là một thứ lai căng. Nó là một sản phẩm xấu, tự nó 
đã chết trong mình, tự nó không thể gây giống lại được nữa. Nó đã chết 
ngay tại đó, sẽ không đi xa thêm nữa. Điều đó kết thúc rồi; Chỉ thế thôi. 

 Nhưng nếu anh em muốn có dưa chuột, hãy bắt đầu với dưa chuột. 
Nếu anh em muốn có một Hội thánh, hãy bắt đầu với Lời Đức Chúa Trời. 
Nếu anh em muốn Sự Sống của Đức Chúa Trời, hãy bắt đầu với Lời Đức 
Chúa Trời. Hãy tin nhận Lời Đức Chúa Trời trong sự đầy trọn của Lời, mỗi 
độ đo lường Của Lời. Nếu đó là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời ở trong 
anh em, thì cơn mưa giáng xuống sẽ sản sinh một cách chính xác những gì 
có ở trong vườn của anh em. Hiểu không? Vậy bây giờ, Cơn Mưa Cuối 
Mùa của anh em sẽ đến ở đâu? Anh em nhìn thấy điều ấy sẽ đi đâu sau một 
lát, có phải không? Đi cùng với họ, những quả bí dại mà Ê-li đã có và nghĩ 
rằng chúng là những quả bí -- Hay họ, trường học của những vị Tiên tri 
trên đó, hệ phái đó mà họ đã có: Tập họp một số quả bí dại và nghĩ rằng 
chúng là những hạt đậu. Ồ, chà! 
30.1 Thế thì các công việc sẽ được bày tỏ trong Ngài là giống như vậy, vì 
chính là cùng Hạt Giống Lời của Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời 
là Hạt Giống điển hình của Ngài. Những gì Đời Sống của Ngài đã có khi 
Thánh Linh tuôn đổ trên Ngài sau phép báp-têm của Ngài và Đức Thánh 
Linh giáng trên Ngài, Chính Sự Sống mà Ngài đã sản sinh -- Chính Linh 
Chúa tưới nước, không hề thay đổi sẽ sinh ra cùng loại Sự Sống, làm cùng 
một điều mà Ngài đã làm, nếu đó là Hạt Giống không hề thay đổi. Hạt 
Giống Con Đức Chúa Trời sẽ sinh ra Hạt Giống Con Đức Chúa Trời. 

 Thật hổ thẹn cho những người nữ uốn tóc cao. Thật hổ thẹn cho 
những Thầy giảng chối bỏ Lẽ thật đó. Cứ nói, “Được thôi. Tóc chẳng có 
điều gì liên quan với nó cả.” Nhưng Đức Chúa Trời Phán đã có. 
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30.2 Hãy xem nó ở đâu? Hiểu không? Đó là lý do tôi tin Lời. Đó là Hạt 
Giống. Nếu cơn mưa giáng trên Hạt Giống, nó sẽ sinh ra loại của nó. Có 
vấn đề gì với những cuộc phục hưng này? Chúng ta làm gì? Tạo thêm một 
triệu nữa trong năm 1944: Những tín đồ Báp-tít, Trưởng Lão và những gì 
thêm nữa, Ngũ Tuần. Những chỗ nào là sự bày tỏ đó về những công việc 
của Đức Chúa Jêsus Christ. “Ta không làm bất kỳ điều gì cho đến khi 
Cha tỏ cho Ta trước.” Hạt giống loại đó sẽ đến từ đâu? 

 Đức Thánh Linh sẽ tưới nước và sinh ra Hạt giống đó. Đó là Nước 
cho Hạt Giống. Nếu Hạt Giống đã được trồng, đó là một cách chính xác 
những gì Nước dành cho. Nếu Dòng Nước xối xuống trên anh em, anh em 
bảo, “Chúa phước lành, Thầy giảng, cho phép tôi bảo ông điều gì đó. Tôi là 
thế nầy thế kia. Tôi không tin vào cái mớ đó.” Anh em là hệ phái rồi. Anh 
em chỉ là một kẻ giả hình cổ xưa từ ban đầu. Đó là loại hạt giống gì đã 
được trồng. 
30.3 Xin đừng - đừng - đừng hiểu lầm tôi. Anh em yêu dấu, tôi yêu thương 
anh em. Tôi đang cố gắng đem điều này đến cho anh em. Hiểu không? Tôi 
sẽ dừng lại tại điều đó khi hoàn thành hôm nay. Tôi sẽ để mặc nó, nhưng 
tôi muốn cho anh em biết một lần những gì là đúng và lý do tôi tin những 
gì tôi tin. Tôi tin ma quỷ đã lừa phỉnh anh em. Thật tình mà nói, tôi biết nó 
đã. Theo như Lời Đức Chúa Trời, Lời không thể sai. Nó đã lừa phỉnh anh 
em. Vâng, thưa quí vị. Đó là vì sao tôi rao giảng những điều đó theo cách 
mà tôi làm: Vì Lời Đức Chúa Trời đã nói điều đó. 

 Anh em bảo, “Ồ, Anh Branham, đây là một ngày khác biệt.” Dù sao, 
Lời vẫn không hề thay đổi. Họ đã lấy một ít lúa mì ra khỏi kho từ thời đó, 
trong thời của Giô-sép, đất nó, trồng nó tại đây, cách đây 1 - 2 năm (Anh 
em có thấy điều đó trong tạp chí không?) nó sản sinh một vụ mùa lúa mì. 
Lời vẫn là lúa mì; Đó là lý do. Điều duy nhất nó cần là chỉ một ít nước. 
31.2 Lời Đức Chúa Trời không hề đổi thay như Lời đã có khi Ngài đã Phán 
ra Lời cách đây hàng ngàn năm. Điều duy nhất nó cần là nước. Tại sao 
chúng ta không có một vụ mùa? Vì chúng ta có loại hạt giống sai bên 
trong. 

 “Có hết thảy bao nhiêu amh em muốn thay đổi văn tự của anh em?” 
Gấp đôi lần con trẻ của hỏa ngục hơn anh em đã từng lúc anh em bắt đầu. 

 “Có bao nhiêu những người Giám Lý anh em muốn trở thành những 
người Báp-tít? Những người Báp-tít muốn đến với những người Ngũ 
Tuần? Hãy mang thẻ thành viên của anh em đến đây.” Ồ, vì Chúa. Các rác 
rưởi của ma quỷ, chẳng có Sự Sống nào trong nó cả. Nó lai giống, giả hình, 
chết, chết 2 lần, bị nhổ bật cả gốc rễ. 

 Há Chúa Jêsus đã chẳng Phán, “Mọi cây mà Cha trên trời của Ta đã 
không trồng sẽ bị nhổ bật gốc sao?” Hệ phái hay bất cứ cái gì sẽ bị nhổ bật 
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gốc. Chỉ một mình Lời Đức Chúa Trời sẽ đứng vững. Đúng vậy. Đó là 
những gì Ngài đã Phán, “Lời của mọi người là lời dối trá nhưng Lời Ta là 
Lẽ thật.” 
31.4 Vậy thì chúng ta sắp đi đâu? Tốt hơn anh em nên trở lại với -- những 
giác quan của mình. Nhưng anh em không thể nghe được nó trừ phi anh em 
được định trước để nghe được. Chúng ta sẽ đi vào điều đó. Thảo nào nó xối 
xuống như nước đổ đầu vịt. Nó được tạo nên để phun nước ra, không phải 
là hút nước. 

 Con tàu đã được đóng từ gỗ gô-phe và gỗ shi-tim. Nó không có gì 
nhưng chỉ trống rỗng, chẳng có gì trong đó cả. Mọi thứ đã được lấy ra khỏi 
nó. Nó đã được trồng theo cách đó, thứ gỗ nhẹ nhất từng có, nhẹ hơn gỗ 
ban-sam. Tại sao họ đã làm điều đó? Để nó có thể thấm dầu hắc. Nếu nó là 
gỗ sồi... Anh em bảo,” Há gỗ sồi cũng không tốt như vậy sao?” Không, 
thưa quí vị, nó không chịu nhận dầu thấm, nó khước từ. Đó là chất tống ra 
và đây là chất hút vào. Hạt Giống Đức Chúa Trời thực sự là cho Thánh 
Linh dầm thấm vào. Tất cả chủ nghĩa hệ phái bị lấy ra, tất cả vô tín bị lấy 
ra. Khi Đức Thánh Linh đến trong mầm của sự sống đang nằm ở đó, Lời 
sản sinh Hạt Giống khác, một cách chính xác. Một con trai khác của Đức 
Chúa Trời được sinh ra (A-men!), một thần không chuyên khác (another 
amateur god), con của Đức Chúa Trời. 
32.1 Tôi là một Branham vì tôi đã được sinh ra bởi Charlie và Ella 
Branham. Điều đó tạo nên tôi một Branham vì tôi là dòng dõi của họ. Các 
sự thỏa thuận của 2 người với tinh trùng của họ với nhau, tạo nên một hạt 
giống, điều đó tạo nên tôi. 

 Khi Đức Chúa Trời và Lời Ngài trở nên Một (Ha-lê-lu-gia!) đó là khi 
Linh của Chúa tưới nước cho Hạt Giống của Đức Chúa Trời, Lời Đức 
Chúa Trời, Lời sản sinh Đức Chúa Trời. Đó không phải là cá nhân. Đó là 
Đức Chúa Trời. Vì điều gì? Anh em đã chết. Anh em không còn là chính 
mình nữa. Anh em kể chính mình như đã chết, bị rút cạn ra, chờ đợi mầm 
sự sống trong hạt giống. Vậy thì điều đó là gì? Đó không phải là anh em 
nữa, không phải là con người nữa. Đó là Đức Chúa Trời trong con người. 
Đó là giống trong Hạt Giống, giống như Lời đã được Phán thuở ban đầu. 
Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trong con người, lúc đó nó không phải là 
con người nữa. Đó là con người đã chết. Người không thể là một tạp chủng 
và là con trai đồng thời được. Người hoặc là con trai của sự chết hay là con 
trai của Sự Sống. Vậy nếu người là con trai của sự chết, hãy phó cho ma 
quỷ và để cho nó giết đi. Hãy trao phó cho Đức Chúa Trời một phút và để 
cho Ngài giết ma quỷ đi, điều có trong anh em -- đuổi nó ra: Làm trống 
không anh em đi. Sau đó để cho Đức Chúa Trời trồng Sự Sống của riêng 
Ngài trong anh em, rồi đó không còn là anh em nữa. Đó là Sự Sống của 
Đức Chúa Trời, vì đó là Lời Đức Chúa Trời, đã được tưới bởi Đức Thánh 


