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1 Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì một lần nữa
chúng con có cơ hội lớn lao được nhóm chung với nhau trong Danh Chúa Jêsus, để
đương đầu với kẻ thù của chúng con, kẻ thù của Ngài ngoài này trên chiến trường với Lời
để đuổi chúng ra khỏi vòng dân sự Ngài, để họ có thể nhìn thấy Ánh Sáng Phúc âm
trong buổi tối hôm nay, Chúa ơi. Con cầu xin Ngài thoa vào mắt chúng con thuốc xức
mắt để nó có thể mở ra với Lẽ thật; Hầu cho chúng con có thể rời khỏi đây, nói trong
lòng mình rằng, “Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta, lòng chúng ta há chẳng
nóng nảy sao?” Xin Ngài chữa lành người bệnh, an ủi kẻ ngã lòng, nâng đỡ những cánh
tay yếu đuối mà đã một lần buông thõng xuống. Nguyện xin chúng con được nhìn thấy
sự hiện đến của Chúa Jêsus, chúng con tin rằng thời điểm đó đã gần. Chúng con cầu xin
điều này trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!

Xin mời anh chị em ngồi.

2 Tối hôm nay, tôi sẽ cố gắng thật ngắn gọn, bởi vì tôi biết nhiều anh chị em đã đến
từ những vùng khác nhau của đất nước để nhóm lại, và nhiều anh chị em phải quay trở
về, tôi xin cảm ơn anh chị em. Sáng nay chính mình tôi muốn được nghe Anh Neville. Tôi
đã nghe anh giảng nhiều lần. Và chưa lần nào nghe mà không cảm kích. Nhưng sáng
hôm nay Sứ điệp đúng thời điểm (timely message) đó, tôi biết tôi được sự dẫn dắt của
Chúa để lắng nghe điều đó sáng hôm nay. Rất tốt! Và tôi hiểu tại sao người ta cũng
thích đến nghe anh giảng. Anh sẽ luôn luôn làm cho anh chị em tốt hơn; Tôi chắc như
vậy, hãy lắng nghe anh.

3 Tôi đã cố gắng hoàn thành những cuộc phỏng vấn của tôi trong ngày nay; Buổi
sáng và chiều nay. Tôi còn nhiều, nhiều, rất nhiều nơi nữa phải đi. Và tôi...

Như tôi tin rằng ông Giê-trô có lần đã nói với Môi-se, “Điều đó thật quá sức con.”
Chúng ta có nhiều anh em ở đây với nhiều nan đề. Và mỗi người trong họ đều có quyền
cần được quan tâm, được chăm sóc. Tôi cử Mục sư của chúng tôi, Anh Mann, và một số
Mục sư của Đức tin chúng ta ở đây; Anh chị em có thể đến với họ. Họ sẽ chỉ cho anh chị
em một cách chính xác điều gì cần làm. Một số người, con cái của họ lấy nhau trong
dòng họ, hoặc điều gì đó sai trật. Những Mục sư này có thể giúp đỡ anh chị em cũng như
những người khác, bởi vì họ là đầy tớ của Đấng Christ. Hãy đến với họ, và tôi đảm bảo
rằng họ sẽ giúp đỡ cho điều anh chị em cần.

Tôi không thể giải quyết tất cả. Thật sự có rất nhiều nơi để đi. Chúng càng ngày
chất chồng càng nhiều; Và anh em muốn đến với từng người một, song không thể làm
được điều đó. Nhưng tôi thường cầu nguyện Đức Chúa Trời, bằng cách nào đó, sẽ giải
quyết cho anh chị em được ổn thoả.

4 Tối hôm nay, chúng ta cần đến với Kinh thánh, và đọc một phân đoạn Kinh thánh
trong Sáng Thế Ký chương thứ 3, chúng ta sẽ liên hệ lại một chút những điều mà chúng
ta đã nói đến trong thời gian qua, để Chúa Jêsus có thể giúp chúng ta hiểu biết thêm
chút ít khi chúng ta đi ra. Tôi cầu nguyện để — Ngài sẽ giúp đỡ.

Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là
giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có Phán
dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?

Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn,

Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có Phán rằng: 2 ngươi
chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi 2 ngươi phải chết chăng.

Rắn bèn nói với người nữ rằng: 2 ngươi chẳng chết đâu;

Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào 2 ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở
ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn
hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

Đoạn, mắt 2 người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che
thân.



Ê-đen Của Sa-tan 2

5 Nguyện xin Chúa gia thêm... ơn phước của Ngài khi chúng ta đọc Lời Ngài. Tôi
muốn lấy một đề tài từ phân đoạn Kinh thánh trên là, Ê-đen của Sa-tan. Rất thô bạo để
nói rằng Ê-đen của Sa-tan. Tôi nghĩ cũng như vào tối Chúa nhật kia, tôi đã giảng cho
anh chị em ở đây về “Đầu lọc Của Người Biết Suy Nghĩ,và khẩu vị của người thánh khiết.

Đôi khi những sự diễn tả thô thiển này mang đến cho chúng ta điều gì đó; Nó khiến
chúng ta suy nghĩ và đưa anh chị em đến chỗ đọc Lời Chúa. Đó là những điều tôi muốn
tất cả hội chúng của tôi làm. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ
mọi Lời Phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời.” Vậy hãy đọc Lời; Hãy nghiên cứu Nó.
Nghiên cứu Lời bằng đôi mắt của Đức Chúa Trời ban cho tâm trí mình để chúng ta biết
phải sống thể nào trong ngày hiện tại này.
6 Tối hôm nay, tôi xuống nơi đây chỉ để nói với anh chị em, “Ồ, tôi có thể làm điều
này, điều kia.”

Tôi muốn nói với dân sự, cũng như tôi muốn đi về nhà cùng với mỗi một anh chị em
tối hôm nay... Đức Chúa Trời biết đó là sự thật. Tôi muốn đi về nhà cùng với mỗi một
anh chị em, ăn điểm tâm với anh chị em vào buổi sáng, đi dạo và săn những con sóc với
anh chị em vào chiều mai, đấy. Tôi muốn làm thế, nhưng tôi - tôi không thể. Tôi muốn
về nhà và chỉ ngồi nói chuyện với anh chị em; Ngồi ngoài hiên sau Buổi nhóm, và nói
chuyện với anh chị em về sự thịnh vượng của anh chị em và về Đức Chúa Trời. Tôi thích
làm điều đó. Qúi ông bà ở đây, Đức Chúa Trời biết tôi thích làm điều đó, nhưng tôi không
thể. Có một áp lực và sự căng thẳng.

7 Trong Thời đại căng thẳng mà chúng ta đang sống nầy... Chính tôi là một người
căng thẳng (a nervous person*). Hôm nay tôi đã sắp xếp trong tâm trí tôi những điều
phải làm, và ngày mai nó cách xa tôi 1 triệu dặm; Điều gì đó đưa vào và làm điều này
điều kia. Anh chị em có thời gian cố giữ bình tĩnh (keep your wits*) với nhau.

8 Nhưng thành tựu chính yếu của tôi là rao giảng Phúc âm cho Hội thánh, làm tất cả
những gì tôi có thể để mang lại sự đẹp lòng Chúa Jêsus Christ trong những ngày khi tôi
còn ở trên đất, và lúc tôi chưa lìa khỏi thế gian này. Tôi cố gắng nói với anh chị em đôi
điều để giúp đỡ anh chị em; Những điều mà tôi đã nghiên cứu sau khi tôi đi về nhà sáng
na. “Điều gì con có thể nói tối nay, Chúa ơi, điều gì có thể giúp đỡ những người này?”

Lắng nghe Sứ điệp mạnh mẽ sáng hôm nay... Anh Neville đã mang đến cho chúng
ta, về... Tôi nghĩ nó quá tuyệt vời, thể nào anh đã nói, “Một Bác sĩ sẽ chẩn đoán ca
bệnh; Nhưng con người đó đến với một cái nồi đầy những ống kim; Ông ta sẽ tiêm
chích.” Tôi nghĩ điều đó thật là một sự diễn tả sắc bén. Tôi nghĩ đến đến điều đó, “Huyết
thanh, sau một ca bệnh được chẩn đoán.” Vì thế đó là một điều rất tốt lành.

9 Tôi muốn nói với anh chị em đôi điều, hầu đem lại điều gì đó làm sáng tỏ cho anh
chị em về Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Thời đại này. Điều gì đó, không phải điều mà ai
khác đã nói vào một ngày nào đó, nhưng điều gì... Chúng là những điều đúng; Tất cả
chúng ta có liên quan đến những điều đó. Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ cố gắng mang đôi điều
đến tâm trí của anh chị em với Lời Kinh thánh mà tôi đã ghi ra ở đây, nó sẽ làm sáng tỏ
cho anh chị em; Khiến cho anh chị em trở thành một người lính tốt hơn trong chiến
trường mà anh chị em đang chiến đấu, để học biết mưu chước của kẻ thù, nhờ đó mà
anh chị em có thể ngăn chặn được trước khi nó chộp lấy anh chị em. Đó là điều chính
yếu, là học tập để anh em tránh khỏi những cú đấm được chừng nào tốt chừng nấy.

10 Bây giờ, chúng ta hãy nhìn xem thời đại tội lỗi khủng khiếp nầy trong vài phút, thời
kỳ tội lỗi khủng khiếp mà chúng ta đang sống trong đó. Tôi không nghĩ đã từng có một
ngày nào như vậy trong lịch sử... Một thời kỳ có sự bắt bớ khủng khiếp hơn bao giờ hết
khi con cái Chúa bị đe doạ bởi cái chết, nhưng cũng để biết sự lừa dối của kẻ thù, chúng
ta chưa từng có một thời kỳ nào giống như thời kỳ mà chúng ta đang sống đây. Một thời
kỳ mà sự dối trá, quỷ quyệt thịnh hành nhất. Và tôi đã nhìn thấy điều đó, điều mà buộc
Cơ-đốc nhân phải cảnh giác nhiều hơn trong bất cứ Thời đại nào.

11 Hãy trở về với thời kỳ bách hại của La-mã, đối với Hội Thánh; Một Cơ-đốc nhân
phạm lỗi, anh ta bị đưa vào đấu trường cho sư tử ăn thịt hoặc điều gì đó tương tự, khi họ
nhận ra anh ta là một Cơ-đốc nhân bởi sự làm chứng. Nhưng linh hồn của anh được cứu
rỗi, bởi vì anh là một tín hữu trong sạch, không ô uế trong Đức Chúa Trời và lời chứng
của anh được niêm phong một cách vui mừng bởi máu của anh khi huyết quản của anh
bị vỡ ra, hay từ những lỗ hủng trên thân thể, và máu đổ ra, anh kêu gào lên với đức tin
trung thành chân thật, “Chúa Jêsus ơi, xin hãy nhận lấy linh hồn con.”



Ê-đen Của Sa-tan 3

12 Nhưng hiện giờ, sự xảo trá của ma quỷ lúc nầy, khiến cho người ta tin rằng họ là
một Cơ-đốc nhân trong khi không phải như vậy. Có điều như vậy đó. Anh chị em không
cần phải được Chúa “niêm phong” (seal*)... Thật một thời buổi gian trá hơn cái thời mà
anh chị em đã phải có “sự niêm phong bởi Lời” làm chứng cho mình. Ma quỷ đã tạo ra
mọi thứ bẫy gian trá mà nó có thể... Nó là một kẻ lừa dối. Chúa Jêsus đã Phán với chúng
ta trong Ma-thi-ơ 24, thể nào về ngày mà chúng ta đang sống, ngày gian trá nhất chưa
từng thấy; “Rất gần gũi đến nỗi nó sẽ dỗ dành chính Người được Chọn của Đức Chúa
Trời nếu có thể được.”

13 Giờ này, chúng ta hãy so sánh một số câu hoặc những lời tiên tri trong Kinh thánh
đã nói trước về ngày hôm nay, và so sánh nó với thời kỳ mà chúng ta đang sống bây
giờ.

Trong II Ti-mô-thê chương 3 chúng ta đã học điều này, vị Tiên tri  đã nói rằng,
“Trong những ngày Sau rốt, người ta sẽ hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự
vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.” Bây giờ, hãy so sánh, chỉ một lát thôi. Chúng ta
sẽ không... Chúng ta chỉ vắn tắt về điều này, bởi vì chúng ta không có nhiều thì giờ để đi
xuyên suốt tất cả như thể chúng ta nên nghiên cứu thích đáng về nó, chúng ta chỉ nói
đến điểm chính, để anh chị em có thể thấy được khi anh chị em trở về nhà và nghiên
cứu nó. “Vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,
Hay nóng giận, kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.” “Thánh
Linh đã Phán một cách rõ ràng những điều sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt.” Đó là
những ngày này, lời tiên tri đang nói về nó.

14 Chúng ta cũng hãy đọc trong Khải huyền 14, đúng hơn là Khải huyền 3:14 (Thời đại
Hội Thánh Lao-đi-xê), cách mà Hội Thánh sẽ có trong Thời kỳ cuối cùng này. “Nó sẽ như
một đàn bà goá và không cần gì hết. Nó - nó đã giàu có, thêm nhiều tài sản, mà nó
không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và loã lồ, mà không biết
điều đó.” Nên nhớ, Chúa đang Phán với Hội thánh trong Thời đại này, “Nghèo ngặt, đui
mù, loã lồ mà không biết.” Những từ ngữ cuối cùng, từ cuối cùng là từ làm cho gây chú
ý. Họ nghĩ rằng họ được đổ đầy Đức Thánh Linh, hết thảy họ đã sẵn sàng. Thời đại Hội
thánh Lao-đi-xê là Thời đại Hội thánhNgũ Tuần, bởi vì nó là Thời kỳ Hội thánh cuối cùng.
Lu-ther đã có Sứ điệp của ông. Wesley đã có Sứ điệp của mình, và người Ngũ Tuần có
Sứ điệp của họ.

15 Cũng vậy, có Lời, “Vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh,” những cảm
xúc bên ngoài, khái niệm tâm trí về Phúc âm... “Vì,” Ngài đã Phán, “Ngươi như vậy, nên
Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta.” Nói cách khác, nó khiến cho Ngài cảm thấy phát ốm
khi thấy Hội Thánh ở trong tình trạng đó.

16 Nên nhớ, họ đã nhả Ngài ra, và Ngài ở bên ngoài Hội Thánh đang cố trở vào bên
trong Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê kinh khủng đó.

17 Thần của thế gian ngày hôm nay, đối tượng tôn thờ của thế gian ngày hôm nay là
Sa-tan. Và người ta đang mê muội trong sự thờ phựơng Sa-tan, nhưng chính Sa-tan
đang bắt chước như Hội Thánh, như kiểu Giáo hội. Họ tôn thờ Sa-tan mà tưởng mình
đang thờ phượng Đức Chúa Trời thông qua Giáo hội, nhưng đó là cách của Sa-tan đã
làm.

Ô, anh chị em nói, “Nhưng đợi đã; Chúng tôi giảng Lời.”

Hãy xem lại bài giảng của tôi ở đây tối nay. Sa-tan là kẻ đã giảng Lời cho Ê-va, đầu
tiên. “Đức Chúa Trời đã Phán,” đấy.

Đó là lời giải thích sai phần Kinh thánh áp dụng cho ngày đó. Nó sẽ cho anh chị em
biết rằng mọi sự Chúa Jêsus đã làm đều hoàn hảo. Nó sẽ cho anh chị em biết rằng Môi-
se đã làm những điều tuyệt vời. Nhưng khi anh chị em nhận lấy những Lời hứa được rao
ra cho ngày hôm nay, thì nó cho rằng Lời đó đã được áp dụng cho Thời đại khác. Đó là
tất cả những gì nó phải làm để lôi kéo người ta tin nó theo cách đó, và đó là tất cả. Vì
“Ngươi không thể bớt, hay thêm vào một Lời nào.” Nhưng đó là điều Sa-tan làm.
18 Người ta tôn thờ Sa-tan một cách ngu dại, họ tưởng rằng mình đang thờ phượng
Đức Chúa Trời. Như chúng ta được cảnh cáo bởi lời tiên tri trong II Tê-sa-lô-ni-ca. Rằng,
chúng ta hãy đọc điều đó: II Tê-sa-lô-ni-ca, chương thứ 2. Chúng ta hãy đọc một chút,
nếu có thể tôi đọc hết. Tôi muốn đọc điều đó. Tôi tin II Tê-sa-lô-ni-ca. Tôi đã có lời Kinh
thánh ở đây. Trong Tê-sa-lô-ni-ca Nhì...

Luận về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp
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cùng Ngài,

Nào, xem đấy, “sự đến của Chúa và sự hội hiệp với Ngài,” khi Đức Chúa Trời hội
hiệp dân sự của Ngài với Ngài trong những ngày cuối cùng. “Sự hội hiệp của dân sự Ngài
với Chúa,” không phải với Giáo hội, “nhưng với Chúa; và về sự chúng ta hội hiệp cùng
Ngài.”

...Hội hiệp cùng Ngài. Thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi
thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi, tựa như...
Mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình.
Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác (Có người tội ác, hãy xem những gì về
hắn bây giờ), Con của sự hư mất hiện ra, (Đó là Giu-đa. Phải không?) tức là kẻ đối địch,
tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất
đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.

19 Sự lừa dối của Giáo hội ngày hôm nay! Kìa, “đứa con của sự hư mất,” ma quỷ, “con
của sự hư mất,” ma quỷ. Thế thì người ta đang thờ phượng Sa-tan trong ngày hôm nay,
họ tưởng rằng mình thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng họ đang thờ phượng nó qua
những tín điều, những hệ phái được làm nên bởi con người và những tín điều đó đã hoàn
toàn đưa người ta đi xuống chỗ của sự dối trá kinh khủng nhất mà thế giới đã từng biết.
Cho dù Lời của Đức Chúa Trời Phán hứa cho ngày hôm nay nhiều biết bao nhiêu, được
giảng và minh chứng đi nữa, họ vẫn sẽ không tin Lời. Họ sẽ không tin Nó.

Thế thì tại sao? Chúng ta thắc mắc tại sao. Tại sao nó không; Tại sao họ sẽ không
tin Nó? Khi Đức Chúa Trời Phán Ngài sẽ làm điều gì, thì Ngài sẽ làm điều đó; Nhưng họ
vẫn xây lưng lại với nó, và họ xây lưng lại với nó? Giống như Ê-va đã biết rằng những gì
Đức Chúa Trời đã Phán, Đức Chúa Trời sẽ làm; Nhưng bà ta đã quay lưng lại với điều đó,
để lắng nghe những gì ma quỷ nói.

Nên nhớ, trong những Thời đại khác, luôn luôn có điều tương tự. Trong mỗi Thời đại
con người, Sa-tan luôn luôn xuyên tạc Lời dành cho họ, khiến cho họ hiểu qua một số
Thời đại khác.

20 Nhìn xem, lúc Chúa Jêsus đến, thấy đó, Sa-tan ở trong đám thầy thông giáo Do-
thái, các Ra-bi và những Thầy Tế lễ, nó đang cố nói với họ hãy giữ Luật của Môi-se,
trong khi chính Lời đã nói, trong ngày đó, Con Loài người sẽ hiện ra, (thấy chưa?) Chính
Ngài sẽ hiện ra. Vì thế họ đã cố gắng... Chừng nào họ còn buộc mình vào tôn giáo và
Luật lệ của Môi-se... Xem điều gì nó đã làm? Nó đã cố gắng thuyết phục họ, “Phần Kinh
thánh đó là hoàn toàn chính xác, nhưng Người này không phải là Đấng đó.” Thấy cách
nó đang lừa dối không? Thật sự là thời đại dối trá.

21 Sa-tan đã và đang thiết lập Vương quốc của hắn trên thế gian này. Đó chính là lý
do vì sao nó đang làm như vậy, vì hắn muốn thiết lập Vương quốc của mình.

Như một thương gia không phải là Cơ-đốc nhân, nó sẽ thực hiện mọi mưu đồ nó có
thể để khiến cho anh chị em nhìn nhận điều gì đó theo cách sai trật. Nếu nó có một mục
đích và một lợi ích cá nhân trong việc khiến cho anh chị em trở nên như vậy, khiến cho
anh chị em nhìn nhận vấn đề theo cách đó, nó sẽ chỉ cho anh chị em mọi điều nó có thể,
và ngăn cản anh chị em khỏi sự thật của vấn đề, bởi vì nó chỉ nghĩ cho chính nó, cho dù
nói dối hay lừa bịp nhiều bao nhiêu, nó có lợi ích của cá nhân.
22 Và đó là lý do vì sao Sa-tan đã làm điều này. Nó đã thực hiện qua mục vụ để làm
điều đó, giống như Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ làm. Lúc bấy giờ, hắn bắt đầu sự
lừa đảo thuộc linh trong vườn Ê-đen và cứ tiếp tục từ đó,

Không phải bởi sự thiết lập nhóm người Cộng sản. Người Cộng sản không liên hệ gì
với điều này. Nhưng đó là Giáo hội, là chỗ mà anh chị em cần phải nhìn thấy. Không -
không phải những người Cộng sản sẽ lừa dối những Người được Chọn; Mà chính là Giáo
hội sẽ lừa dối ngay cả Kẻ được Chọn, đấy không. Không phải người Cộng sản. Chúng ta
biết họ đã chối bỏ Đức Chúa Trời, họ là những an-ti-christ. Đảm bảo họ ở trong nguyên
tắc, nhưng họ không phải là An-ti-christ. An-ti-christ là tôn giáo, rất sùng đạo và có thể
trích dẫn Kinh thánh, làm cho nó trông có vẻ dễ hiểu.

Như Sa-tan đã làm lén điều đó lúc ban đầu. Hắn đã trích dẫn mọi điều, “Đức Chúa
Trời có Phán, 'Người sẽ không được phép ăn mọi trái các cây trong vườn.'” Thấy chưa?
Trích ra.

Bà ta đã nói, “Vâng, chúng ta có thể ăn mọi thứ trái cây trong vườn, song về phần
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trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: '2 ngươi chẳng nên ăn đến và
cũng chẳng nên đá động đến, e khi ngươi ăn chắc sẽ chết chăng.'”

23 Nó đã nói, “Ồ, 2 ngươi chắc không chết đâu, nhưng hãy để ta cho ngươi biết lý do
vì sao Đức Chúa Trời đã Phán điều này, là bởi vì...” Thấy đó, những điều mà nó đã trích
là Sự thật lúc bấy giờ. Anh chị em thấy đó. Nó đã nói, “Mắt 2 ngươi sẽ mở ra, 2 ngươi sẽ
biết điều thiện và điều ác. 2 ngươi sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, nếu như các
ngươi ăn.”

Đó đúng là những gì hắn muốn làm; Tương tự như hắn đang cố gắng làm trong
ngày hôm nay. Đó là sự lừa dối thuộc linh từ buổi ban đầu tại vườn Ê-đen, và đã từng có
kể từ đó. Trong thời của A-đam đó là một sự lừa dối. Trong thời của Nô-ê, đó là sự lừa
dối. Trong thời Chúa Jêsus cũng như vậy, và bây giờ cũng tương tự, cùng một cách, sự
lừa dối thuộc linh (religious deceitfulness).

24 Bây giờ, chúng ta sẽ chú ý đến thế gian, khi Đức Chúa Trời đặt nó dưới sự điều
khiển... Khi Đức Chúa Trời kiểm soát nó, đặt nó dưới sự điều khiển của Ngài. Sau đó,
Sa-tan tiếp quản bởi sự chống nghịch Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời một lần đã
đặt thế gian dưới sự điều khiển của Ngài. Ngài đã lập quỹ đạo cho nó. Ngài tạo ra nó và
khiến cho nó làm việc. Ngài đã làm mọi điều; Ngài đã đặt nó dưới sự điều khiển của
Ngài. Vậy chúng ta hãy so sánh lúc đó với sau này khi Sa-tan dành quyền điều khiển về
phía mình.

25 Vậy thì Đức Chúa Trời đã phải mất 6.000 năm. Ngài không mất nhiều thời gian,
nhưng Ngài đã làm điều đó trong thời gian dài. 6.000 năm, bởi vì chúng ta được biết
rằng “1 ngày ở Thiên đàng bằng 1.000 năm trên đất,” và đó là 6.000 năm, hay 6 ngày
mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên đất. Đức Chúa Trời mất 6.000 năm để tạo nên nó,
trồng nó với những hạt giống tốt lành để sản sinh mọi thứ tùy theo loại. Mọi thứ phải
được sinh ra tùy theo loại. Tất cả những hạt giống của Ngài đều tốt lành, và nó phải sản
sinh ra loại của nó. Đức Chúa Trời đã mất 6.000 năm.

26 Cuối cùng, khi Ngài đã làm nên tất cả, và cuối cùng chúng ta đi đến điều sau cùng
với trung tâm điều hành của thế gian tại một nơi đẹp đẽ, nằm về phía đông của Ê-đen,
được gọi là vườn Ê-đen. Đức Chúa Trời đã tạo nên “trung tâm điều hành của thế gian”
(the world's headquarters) trong vườn Ê-đen, xứ Ai-cập, ngay tại nơi cuối phía đông của
vườn là “tổng hành dinh” (headquarters).

27 Và trên hết tất cả mọi vị trí, Ngài đặt con trai, và vợ của con trai Ngài cai trị tất cả.
Đúng vậy. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm. Ngài đăt để họ trong địa vị cai trị hoàn
toàn. Họ có thể ra lệnh cho gió, gió sẽ ngừng thổi. Họ có thể ra lệnh cho cây, cây sẽ dịch
chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.

Sư tử và chó sói có thể ăn chung với nhau, chiên có thể nằm dưới bụng chúng.
Không có tội ác. Đó là sự bình an trọn vẹn, sự hoà hợp tuyệt đối, mọi thứ đều ở trong sự
hoàn hảo, lúc Đức Chúa Trời điều hành nó. Và chú ý. Ngài đã nắm trong tay thế giới của
Ngài; Tất cả đều ở trong sự điều hành của Ngài. Mọi thứ đều hoạt động. Mọi loài đều ăn
rau cỏ, không có sự chết, không có hư hoại, không có gì bị giết chóc — Không có... Đó là
sự hoàn hảo.

Và trên tất cả, Ngài đặt để con cái yêu dấu của Ngài, con trai, con gái của Ngài;
Một cặp vợ chồng cai trị nó.

28 Đức Chúa Trời rất hài lòng! “Và Ngài nghỉ các công việc của Ngài vào ngày thứ 7,”
và làm ngày này trở nên ngày thánh, ngày Sa-bát cho Ngài.

Bởi vì, Đức Chúa Trời xem xét tất cả; Sau 6.000 năm Ngài đã uốn nắn, sửa đổi, làm
cho nó trở nên hiện hữu, Ngài dựng nên núi non, tạo ra núi lửa; Nâng những núi lên và
những điều xảy ra trong sự phun trào; Ngài làm cho nó khô, sửa nó lại theo cách của
Ngài, và nó trở nên một nơi đẹp đẽ.

29 Không có điều gì giống như vậy. Lạc viên kỳ diệu của Đức Chúa Trời, những con
khủng long to lớn, và những thứ hơn thế nữa, bò trên mặt đất, và những con vật khổng
lồ, vô hại, chúng mềm mại, dịu dàng như những con mèo con. Chúng không bị điều gì
cả. Không có bệnh tật, không có đau khổ; Không có một mầm mống bệnh tật nào trên
đất. Ồ, một nơi thật đẹp đẽ!

Những con chim lớn đang bay lượn từ cây này sang cây khác, và A-đam có thể gọi
chúng bằng tên, chúng đậu trên vai của ông và - và hót cho ông nghe. Ồ, Đức Chúa Trời
đã có một nơi thật tuyệt vời làm sao!
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30 Sau đó Ngài đã tạo nên một tạo vật mang bản tính của thân thể chính Ngài. Đức
Chúa Trời có những thuộc tính trong thân thể của Ngài.

Giống như anh chị em là một thuộc tính của người cha mình. Và anh chị em lưu ý,
anh chị em đã ở trong ông nội của ông nội của ông nội anh chị em. Nhưng có thể nói
rằng, trong cách đó chúng ta sẽ truyền điều đó xuống nữa giống như anh chị em và cha
của anh chị em. Anh chị em đã không biết điều gì cả khi anh chị em ở trong cha mình.
Mầm sự sống đến từ phái nam. Và phái nam có tế bào máu; Phái nữ có trứng. Tế bào
máu có sự sống trong nó. Khi anh chị em còn ở trong người cha của mình, anh chị em
thực sự không biết gì về điều đó; Tuy nhiên, khoa học và Lời Đức Chúa Trời chứng minh
rằng anh chị em đã ở trong người cha mình, nhưng anh chị em đã không biết gì về điều
đó.

Nhưng thế thì người cha mong mỏi được biết anh chị em. Bằng sự hiệp nhất trong
sự kết giao với người mẹ, rồi anh chị em đã được lộ ra cho người cha. Vậy thì, anh chị
em là hình ảnh của người cha mình. Anh chị em trông giống như ông, và anh chị em có
những bộ phận trong cơ thể mình trông giống như của cha mình.

Đó là đường lối của Đức Chúa Trời trong buổi sáng thế. Mỗi đứa con trai và mỗi
người con gái của Đức Chúa Trời đã ở trong Ngài lúc sáng thế. Bây giờ, anh chị em
không nhớ điều đó, nhưng anh chị em đã ở đó. Ngài đã biết nó, và Ngài đã mong muốn
anh chị em được tạo nên, để Ngài có thể liên hệ với anh chị em, nói chuyện với anh chị
em, yêu thương anh chị em, và bắt tay anh chị em.

31 Há chẳng phải anh chị em muốn con trai của mình... Há chẳng phải là một ngày
thật tuyệt vời khi con trai của anh chị em về nhà và ngồi vào bàn; Khi nó trở về từ chiến
trường, hay nơi nào khác, thể nào anh chị em sửa soạn bữa tối, và anh chị em làm thịt
bò con mập hay điều gì đó hơn nữa, để chuẩn bị bữa ăn cho nó? Nó chính là máu thịt
của chính anh em, và nó đã ở trong anh em. Anh chị em đã không biết nó, nhưng anh
chị em biết nó đã ở trong đó.
32 Vậy Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta sẽ ở đây, mặt khác Ngài đặt để chúng ta
trong xác thịt để chúng ta sẽ được liên hệ. Để Ngài có thể tiếp xúc, Ngài trở nên một
người như chúng ta, khi Ngài trở nên Chúa Jêsus Christ, Con của chính Đức Chúa Trời, là
sự biểu lộ cách trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đó là mục đích của Đức Chúa Trời để
bày tỏ những thuộc tính của Ngài trong mối thông công.

Khi tôi ở trong người cha của tôi, tôi không biết gì về điều đó. Nhưng khi tôi trở nên
con trai được sanh ra của ông, tôi là một biểu hiện, là một phần của cha tôi. Anh chị em
là một phần của người cha mình.

Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta là một phần đặc tính của Đức Chúa Trời là
điều ở trong Ngài, được tạo nên trong xác thịt giống như Ngài đã được tạo nên trong xác
thịt, vì vậy chúng ta có thể thông công với nhau, như một gia đình của Đức Chúa Trời
trên đất. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời lúc ban đầu. Vâng, thưa quý vị. Đó là những
gì Đức Chúa Trời muốn lúc ban đầu.

Ngài đặt mọi thứ dưới sự kiểm soát của Ngài, Ngài đã đưa con người vào vườn Ê-
đen như một hữu thể có ý chí tự do, và nói, “Hỡi con, nó là của con.”

33 Một nơi thật đẹp đẽ biết bao. Đức Chúa Trời rất hài lòng cho đến khi Ngài quay trở
lại và nghỉ các công việc của Ngài. Những cây cối chưa bao giờ sanh ra gai góc. Không
có thực vật nào đã từng tạo ra lấy một cây gai; Mọi thứ đều tốt đẹp; Tất cả các hạt
giống đều hoàn hảo. Mọi thứ đều ở trong điều kiện trọn vẹn.

Rồi khi Đức Chúa Trời đi nghỉ ngơi một chút, kẻ thù của Ngài đã lẻn vào với sự lừa
gạt và đã chiếm đoạt quyền cai trị bằng sự giải thích sai trật chương trình của Ngài dành
cho con cái Ngài. Khi Ngài đặt lòng tin cậy vào chính con cái Ngài, như anh chị em tin
cậy con gái mình khi nó đi chơi với một người đàn ông vào ban đêm, khi anh chị em tin
tưởng con trai của mình khi nó phải đi với một đứa nghiện rượu hay hút thuốc, Ngài đặt
sự tin cậy vào con trai rằng nó sẽ không làm điều gì sai, và sẽ giữ mọi lời mà Ngài đã
Phán dạy. Nhưng kẻ thù đã lẻn vào. Như một kẻ lừa gạt tinh ranh đem con gái của anh
chị em ra và ăn ở bậy bạ; Hay - hay là một số cô gái đi chơi với con trai của anh chị em
và làm điều tương tự như vậy. Hắn đã lẻn vào; Kẻ thù của Đức Chúa Trời lẻn vào và giải
thích sai Lời với Ê-va.

34 Vậy thì, bởi sự sa ngã này, nó đã cướp mất và sở hữu vườn Ê-đen, chính hắn. Hắn
đã cướp đoạt vườn. Và bây giờ, hắn đã có 6.000 năm trong sự cai trị cách lừa dối, lừa
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dối con người (con cái của Đức Chúa Trời) như hắn đã từng làm điều đó, bởi vì họ đã
được đặt để như một hữu thể với tinh thần tự do để hành động theo cách họ muốn, và
họ nghĩ rằng họ hành động đúng, hoặc tin rằng họ sẽ hành động đúng, rồi họ đi đến chỗ
hành động sai, và đã bán quyền trưởng nam như Ê-sau đã làm cho thế gian; Và Sa-tan
đã thắng, nó đã lấy được quyền cai trị. Nó đã có 6.000 năm để xây dựng vườn Ê-đen của
nó, như Đức Chúa Trời đã có 6.000 năm để đưa vườn Ê-đen của Ngài đến chỗ hình
thành, và bởi sự lừa gạt (lừa gạt Lời hoặc con người) lúc nầy, hắn đã thiết lập Ê-đen của
chính mình trên đất này, trong tội lỗi.

35 Ê-đen của Đức Chúa Trời được thiết lập trong sự công bình. Ê-đen của Sa-tan được
thiết lập trong tội lỗi, bởi vì Sa-tan là tội lỗi. Đức Chúa Trời là công bình. Vương quốc của
Đức Chúa Trời được thiết lập trong sự công bình, sự bình an, và sự sống; Sa-tan thiết
lập trong tội lỗi, và tội lỗi thuộc linh.

Lưu ý nó đã lừa dối thế nào, với sự lừa dối như nó đã nói. Nó đã hứa làm điều này.
Có ai đã biết điều đó? Chúng ta hãy trở lại với Ê-sai. Nếu anh chị em muốn biết những
câu Kinh thánh về điều này, nếu anh chị em... Tôi nên trích dẫn nhiều hơn, tôi nghĩ vậy.
Hãy trở lại với Ê-sai chương thứ 14 một chút và xem Sa-tan đã nói gì ở đây, chỉ một
chút thôi. Ê-sai 14 chúng ta hãy đọc. Hãy xem gã này đã làm gì. Ê-sai 14, bắt đầu từ
câu 12.

Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp
các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!

Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, 'Ta sẽ lên trời, sẽ nhấc ngai ta lên trên các ngôi sao
(Đó là các con trai), các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng
phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây; làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.'

36 Bây giờ, hãy so sánh chỗ này với những câu Kinh thánh chỗ khác của chúng ta
trong sách Tê-sa-lô-ni-ca lúc nãy, cách “Nó tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng
là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình
tự xưng là Đức Chúa Trời, được thờ phượng như là Đức Chúa Trời trên đất.”

Đó là thần (god) của thế gian này mà tôi đã giảng cho anh chị em vào Chúa nhật
vừa rồi. Ngày hôm nay hắn đang sống trong sự lừa dối. Chúng ta đang ở trong thời bội
đạo, thời điểm kinh khủng, đó là thời kỳ vinh hiển nhất trong mọi thời kỳ, bởi vì chúng ta
đang đối mặt với Thiên Hy Niên (Ngàn năm Bình an) kỳ diệu một lần nữa. Chúng ta
đang đối mặt với Ê-đen một lần nữa. Nhưng ngay trong Thời đại này, tất cả sự dối trá và
mưu chước mà hắn đã từng sử dụng và còn có thể dùng nữa, hắn tập hợp tất cả điều đó
lại với nhau và tăng cường sức mạnh cho chính mình, hắn ngự xuống giống như Đức
Chúa Trời, và đặt mình lên chỗ của Đức Chúa Trời, thuộc linh, có thể trích dẫn Kinh
thánh, và có thể nói với anh chị em về Kinh thánh, như Sa-tan đã làm với Ê-va trong
vườn Ê-đen. Nhưng xoá đi vết nhơ về điều đó là tất cả những gì nó phải làm, tạo nên
khoảng trống, nơi mà giáo lý độc hại của ma quỷ có thể tuôn đổ vào, giống như “Đầu
Lọc Của Con Người Có Suy Nghĩ” mà chúng ta đã nói vào tối hôm nọ.

37 Vậy thì, Ngài nói hắn sẽ tôn mình lên bằng Đấng Rất Cao; hắn nhấc mình lên trên
những đám mây và những ngôi sao, sẽ làm ra mình như Đức Chúa Trời, và như Đấng
Rất Cao. Hắn đã thành công trong việc thực hiện sự hăm doạ của mình, bởi con người đã
để cho hắn giải thích Lời sai lạc trong mọi Thời đại, giá trị của Lời hứa của Đức Chúa Trời
cho Thời đại đó. Đó đúng là cách mà hắn đã làm. Trong mỗi Thời đại, hắn đã giải thích
Lời sai lạc (explained It away*).
38 Trong thời của Nô-ê, hắn đã giải thích rằng không thể có mưa từ trời, vì không có
mưa ở trên đó. Phúc âm khoa học vĩ đại của hắn đã giảng ra trong vườn Ê-đen! Ấy là
hắn có thể bắn những thiết bị lên trên cung trăng, và chứng minh rằng không có hơi
nước trên đó. Nhưng Đức Chúa Trời bảo mưa sẽ đổ xuống, nhưng Sa-tan đã thành công
trong việc đầu độc tâm trí của con người bởi sự nghiên cứu khoa học rằng, đó là điều
không thể xảy ra, nhưng thật sự nó đã xảy ra. Đức Chúa Trời bảo rằng điều đó sẽ xảy
ra, và nó đã xảy ra. Ngài đã thực hiện.

39 Trong thời của Chúa Jêsus, hắn đã làm điều tương tự. Hắn đầu độc tâm trí của họ
một lần nữa bằng sự dối gạt, giải thích sai Lời. “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời,
hãy làm cho ta xem điều gì đi.”

Chúa Jêsus đã không trò cho hắn. Ngài không bao giờ làm. Đức Chúa Trời không
phải là một anh hề. Ngài không đáp ứng bất cứ đòi hỏi nào của Sa-tan. Ngài chỉ... Chúa
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Jêsus Phán, “Có Lời chép rằng, 'Người ta không sống... Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ
bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Thấy đó, Ngài không
cần phải làm trò hề. Ngài không cần phải làm ra bánh. Ngài có thể làm điều đó, nhưng
nếu Ngài làm có nghĩa là nghe lời ma quỷ, vì thế Ngài không cần phải lắng nghe ma quỉ.

40 Một lần nữa, đó là tội lỗi thuộc linh (tôn giáo), như lúc ban đầu, thật quá gian xảo.
Hãy xem điều đó lúc này. Nó không chỉ là tội lỗi hằng ngày hoàn toàn xưa cũ, gian dâm,
say sưa và lấy Danh Đức Chúa Trời làm chơi. Không phải điều đó. Không.

Anh chị em nhớ những năm trước, nhiều anh chị em ở đây, nhớ bài giảng tôi đã
giảng với đề tài “Sự Thất Vọng Lúc Phán Xét” không? Cô gái điếm sẽ không bị thất vọng
ở đó. Người bán rượu lậu, con bạc, kẻ nói dối, kẻ trộm cắp, họ sẽ không bị thất vọng.
Nhưng cái gã nghĩ mình đúng, đó là kẻ thất vọng.

Đó là kẻ đến nói, “Lạy Chúa, há tôi chẳng từng giảng Phúc âm; Há tôi chẳng đã
từng đuổi quỷ trong Danh Ngài sao.”

41 Chúa Jêsus Phán, “Ngươi hãy lui ra khỏi Ta, hỡi kẻ làm dữ kia. Ta chưa từng biết
ngươi bao giờ.” Đó là sự thất vọng, đấy, sự lừa dối đó.

Đó là điều mà tôi thường xuyên nói... Đó cũng là chỗ mà tôi bị hiểu lầm. Không
phải tôi muốn dị biệt. Tôi không muốn dị biệt, nhưng tôi phải thành thật. Tôi có một Sứ
Điệp, và tôi phải đi đến với dân sự. Điều này cũng tạo nên một sự hiểu lầm giữa vòng
dân sự. Họ nghĩ rằng tôi chống lại mọi người. Nếu như họ hiểu biết, thì tôi vì mọi người
và cố gắng hết sức để đem họ trở về với những Lẽ Thật, như thể điều đó được đặt trong
lòng tôi, và phương cách nằm trong Kinh thánh đây. Đức Chúa Trời minh chứng điều đó
là Lẽ Thật, vì thế không có gì khác có thể được thực hiện. Cho nên con người, họ cũng có
thể nhìn thấy, hay cũng có thể không.

42 Xem đó, họ không muốn hiểu Điều này, bởi vì họ đã đem bán mất rồi, bán quyền
trưởng nam của họ cho một số tổ chức, một số hệ phái, họ trói buộc quyền trưởng nam
của mình để nhận lấy Thiên đàng đặt trên nền tảng của một số tôn giáo được tổ chức,
mà Sa-tan đang cầm đầu trong mọi khía cạnh của nó. Đức Chúa Trời không bao giờ cho
phép có một tôn giáo có tính tổ chức, không bao giờ làm điều đó. Họ đã bán rẻ cho điều
này. Nơi mà họ — Một đám người giải thích Lời, và nó có nghĩa này, nghĩa kia.

Đức Chúa Trời không cần sự giải nghĩa. Ngài tự giải nghĩa. Ngài không cần ai khác
bảo Ngài phải làm điều đó như thế nào. Ngài là Đấng tể trị. Ngài đã Phán Ngài sẽ làm
điều đó cách nào, và đó là cách mà Ngài phải giữ lời của Ngài. Khi Ngài Phán, “Kẻ tin sẽ
được những dấu lạ này,” Ngài chỉ muốn nói điều đó. Bất cứ điều gì Ngài Phán sẽ xảy ra,
Ngài bảo nó sẽ xảy ra trong những ngày cuối cùng này, chắn chắn Ngài sẽ làm những
điều đó, và Ngài đã làm. Ngài không cần phải cầu hỏi ai đến thời điểm hay chưa; Ngài
biết thời điểm, và kế hoạch.

43 Sa-tan, kẻ lừa dối này, như đã nói trong Ma-thi-ơ 24:24 cùng sự dối trá kinh khủng.
Chúng ta nhận thấy rằng qua chương trình hiểu biết phúc âm của nó: Giáo dục tốt hơn,
đạo đức cao hơn, nền văn minh, vân vân, làm mê hoặc những người muốn hầu việc
Chúa đến chỗ tin vào lời dối trá của hắn ta.

Ê-va không muốn làm điều đó, nhưng hắn chỉ cho bà biết cách làm cho bà khôn
ngoan hơn. Bà đã không biết. Bà muốn biết. Bà đã không hiểu, nhưng bà muốn hiểu.
Đức Chúa Trời bảo bà không được cố gắng hiểu.

Làm sao tôi có thể hiểu những điều này? Tôi không thể hiểu được chúng. Tôi tin
chúng. Tôi không cần phải hiểu chúng. Đức Chúa Trời là đức tin chứ không phải là sự
hiểu biết. Chúng ta chỉ tin những gì Ngài đã Phán.

44 Bây giờ, hãy so sánh Ê-đen của Đức Chúa Trời với Ê-đen của Sa-tan, sau 6.000
năm bóp méo sự thông giải đúng về Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Thời đại. Chúng ta
hãy so sánh, và nhìn thấy mình đang ở đâu trong đó. Giống như hắn đã làm đối với Giáo
hội trong - trong thời của Đấng Christ, trong thời Chúa Jêsus, cố ngăn - ngăn cản những
đứa con trung thành của Đức Chúa Trời hiểu biết Lẽ Thật. Đó là Lời Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời đã đặt để những con trai của Ngài ở đây, những thuộc tính của Ngài, để thông
công với Ngài bởi sự lắng nghe Lời Ngài.

45 Điều gì xảy ra nếu cha của anh em bảo anh em, và anh em là một người con trung
thành đối với cha mình, ông ấy bảo anh em, “Hỡi con trai, đừng bước xuống nước ngoài
kia, bơi lội, bởi vì có những con cá sấu dưới đó.” Rồi có một gã kia đến nói, “Chắc chắn,
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vùng nước tuyệt vời như thế kia, không có cá sấu trong đó đâu.” Vậy anh chị em sẽ lắng
nghe ai? Nếu anh chị em là đứa con trai chân thật, anh chị em sẽ lắng nghe cha mình.

Và một con trai hay con gái chân thật của Đức Chúa Trời phải tiếp nhận Lời của Đức
Chúa Trời trước hết. Tôi không quan tâm điều gì người khác nói về việc này; Họ sẽ tiếp
nhận Lời Chúa trước hết, “Có chất độc ở trong chén,” họ tin điều đó.

Hãy có đức tin trong tất cả Lời của Ngài, những Hạt Giống của Ngài, sẽ mang lại
một Ê-đen thánh khiết, yêu thương, và Sự Sống Đời đời. Đó là những gì Ê-đen của Đức
Chúa Trời sản sinh ra: Thánh khiết, và nó đem lại một Ê-đen thánh khiết, yêu thương,
hiểu biết, trọn vẹn, và Sự Sống Đời đời. Đó là những điều trong kế hoạch của Đức Chúa
Trời: Lời Ngài, Hạt Giống của Ngài, đó là những gì Hội thánh của Ngài sẽ trở nên vào lúc
chung kết; Nó sẽ như vậy.
46 Lưu ý, đây là một ý tưởng. Đừng quên điều đó. Tôi sẽ nhắc đến vào những lần
khác, hay một số bài giảng khác, nhưng anh chị em biết, Đức Chúa Trời đã Phán, “Hãy
để mọi hạt giống sản sinh ra tuỳ theo loại của nó.” Có phải đó là mạng lệnh của Đức
Chúa Trời? Bây giờ, tốt lành gì khi Mục sư nào, hay ai đó khác cố làm cho Lời đó nói lên
điều gì khác? Mỗi Lời của Đức Chúa Trời là một Hạt Giống. Chúa Jêsus đã Phán vậy, “Một
hạt giống người gieo đã gieo.” Cho nên nếu Mác 16 là Lời Đức Chúa Trời, nó sẽ sản sinh
ra loại của nó. Nếu Ma-la-chi 4 là Lời Đức Chúa Trời, nó sẽ sản sinh tuỳ theo loại của nó.
Và mỗi lời hứa khác phải sản sinh ra tuỳ theo loại của nó.

47 Anh chị em có hiểu thấy Sa-tan ngoài này trong sự trá hình không? Hắn cố gắng để
nói, “Không - không phải vậy đâu.” Anh chị em có hiểu điều đó không? [Hội chúng nói,
“A-men!” - Biên tập] Kìa, Sa-tan nói, “Ồ, điều đó không phải cho ngày hôm nay. Điều -
điều đó đã được định cho thời điểm nào khác. Thậm chí, điều đó không có nghĩa như vậy
đâu.”

“Mỗi hạt giống phải sản sinh tuỳ theo loại của nó.” Đó là cách Đức Chúa Trời đã
thiết lập Ê-đen của Ngài. Đúng vậy không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Và đây này.
Đó là cách Đức Chúa Trời thiết lập Hội Thánh của Ngài: Mỗi Lời tiếp theo sau loại của nó.
“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời nói ra từ miệng Đức
Chúa Trời.” Thấy chưa? Sa-tan, hắn sẽ đưa ra điều gì đó khác, nhưng Đức Chúa Trời đã
Phán, “Mỗi hạt giống sản sinh tuỳ theo loại.”

Nếu Lời hứa đã ban, “Kẻ tin sẽ được những dấu lạ này...”

Vậy thì, Giáo hội nói, “Hãy gia nhập vào Giáo hội, học thuộc tín điều; Biết giáo lý.”
Thật không có những điều như thế trong toàn bộ Kinh thánh.

Nhưng Chúa Jêsus đã Phán, “Kẻ tin sẽ nhận được những dấu lạ này. Nhân Danh Ta
họ sẽ đuổi quỷ. Họ sẽ nói tiếng mới. Nếu họ bắt rắn hay uống phải đồ chi độc, cũng
không hại gì. Nếu họ đặt tay lên người bệnh, thì người bệnh sẽ được lành.” Ai là người
phủ nhận điều đó?

48 “Mỗi hạt giống sẽ sinh sản tuỳ theo loại.” Nếu anh chị em là một hạt giống của Đức
Chúa Trời, một biểu hiện về đặc tính, một đứa con trai của Đức Chúa Trời, thì Lời của
Đức Chúa Trời được gieo trong anh chị em. Thế thì khi anh chị em nghe Lời của Đức
Chúa Trời, “Chiên Ta quen Tiếng Ta; Nhưng chẳng theo người lạ.” ... Anh chị em hiểu
điều đó chưa? “Thế thì mỗi hạt giống sinh sản tuỳ theo loại của nó.”

49 Vậy chúng ta nhận ra rằng mỗi hạt giống sinh sản tuỳ theo loại, không có sự chết
trong cái mới — trong Ê-đen đó. Sẽ không có sự chết trong Ê-đen mới. Không có điều gì
khác ngoài sự thánh khiết, trong sạch, và Sự Sống Đời đời.

Bởi sự vô tín đối với Lời của Đức Chúa Trời đã sinh ra những hạt giống bất khiết
trong Ê-đen của Sa-tan. Bây giờ chúng ta đang bước vào nơi Sa-tan đang ngự trên ngai
như một “kẻ chống Đấng Christ” (an-ti-christ) trong Ê-đen của thế gian này, một Ê-đen
tội lỗi, tín ngưỡng lầm lạc. Hắn đã bắt đầu, không phải với câu, “Ta là Sa-tan. Ta là
Thiên sứ Trưởng.” Không, không phải như vậy, nhưng bằng sự xuyên tạc, bóp méo Lời
của Đức Chúa Trời. Đó là cách hắn đã tạo ra Vương quốc của mình trong mỗi Thời đại.
Còn bây giờ trong Thời đại gian trá kinh khủng này, dân sự của hắn sẵn sàng tôn hắn
lên ngai. Hắn đã và đang xây dựng một Ê-đen khoa học, giáo dục, trí tuệ. Đúng vậy.
Những Thầy giảng khoa học, Giáo hội khoa học, thần học khoa học, mọi thứ đều khoa
học. Mọi điều đều đặt trên nền tảng của tri thức. Toàn bộ Giáo hội được xây trên tri
thức. Nó không được thiết lập trên nền đức tin.

50 Một lần nọ tôi bước vào tham một buổi nhóm của một Giáo hội của con người. Đó là
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một thính phòng lớn ở phía tây. Một người đàn ông tử tế, ông ta đã từ chối những điều
mà chúng ta đang nói đến. Tuy nhiên, ông ta là một... Tôi thích ông, một con người tử
tế, lớn tuổi. Khi hội chúng đi ra... Khoảng 6.000 người đã đến dự. Khi hội chúng của ông
đi vào dự buổi nhóm chiều, khoảng nghìn rưỡi người, tất cả bọn họ ăn mặc tử tế, trí
thức, và tôi ngồi quan sát họ.

Ông đã giảng bài giảng rất hay, thật sự như vậy. Và rồi anh đã kêu gọi nếu có ai
muốn tiếp nhận Đấng Christ, chỉ cần đưa tay lên. Không có ai đưa tay lên hết. Cuối cùng
có một phụ nữ đưa tay lên. Ông nói, “Được rồi, bây giờ cô là một Cơ-đốc nhân,” và đã
làm phép Báp-tem cho cô. Rồi ông đi ra, ông dâng một đứa trẻ, hôn một đứa trẻ, và cầu
nguyện qua loa, rồi giải tán thính giả.

51 Khi hội chúng của ông đi ra, tất cả tử tế, học thức, có giáo dục, rồi tôi đứng một
bên bắt tay với ông, và chúc ông sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời, lúc ông đi ra.

Khi tôi làm điều đó, đám đông đến xung quanh tôi. Người ta đã không thể để những
người này trong khi đám đông của ông ở đó. Đám đông đến với tôi là những người trên
những xe lăn tay, trên những chiếc cáng, bị bó chân bó tay, mất trí và mọi thứ khác.
Thấy sự khác biệt không? Đúng vậy. Đó là điều mà tôi đang nói đến. Thấy chưa, thấy
chưa? Có điều gì đó khác biệt.

52 Khi dựa vào kiến thức khoa học, anh chị em có thể tạo nên một sự hiểu biết Phúc
âm rằng, “Ai tin Chúa Jêsus Christ sẽ không bị đoán xét,” đấy.

Nhưng “Những dấu lạ này”, thấy đó, nó sai lầm khi đặt điều này chỗ đó. Thấy
chưa? Cô ta đã tin Chúa Jêsus Christ, cô ta đã được cứu, nếu cô nhận được những dấu
lạ.

“Và ai nghe Lời Ta.” Không phải làm một điều gì đó, không phải nghe bằng tai của
mình, nhưng phải “Hiểu Lời đó.” Bất cứ ai cũng có thể hiểu điều đó; Một cô gái điếm có
thể nghe Lời và vẫn cứ là gái điếm. Thấy chưa? Một kẻ nghiện rượu có thể nghe. Một kẻ
nói dối có thể nghe, mà vẫn cứ là một kẻ nói dối, nhưng, “Ai hiểu Lời Ta, và tin Đấng đã
sai Ta, thì được Sự Sống Đời đời.” Đúng như vậy.

Không ai có thể làm điều đó trừ khi Đức Chúa Trời định trước cho người đó. Chúa
Jêsus Phán, “Ví bằng Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến
cùng Ta.” A-men! Tất cả đều ở trong sự tể trị và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Ngài
sống một mình, và không có ai có thể chỉ dạy cho Ngài điều gì phải làm.

53 Vậy thì, bởi sự vô tín và không nhận lấy tất cả Lời của Đức Chúa Trời, đã sinh ra hạt
giống của sự vô tín, bất khiết, tội lỗi, ghen ghét, và sự chết Đời đời trong Thời đại Giáo
hội tri thức tội lỗi này. Anh chị em có thấy những điều đó không? Trong thời này, toàn
thế giới đang sùng tín. Anh chị em có biết điều đó không? Cả thế giới đang sùng tín. Và
trong Thời đại tôn giáo này, những Giáo hội lớn có ở trên mọi hang cùng, ngõ hẽm...
Toàn những điều đưa Sa-tan đến chỗ được thờ phượng. Điều đó ở ngay trong Kinh thánh
đây. Đúng vậy. Trong Viện thần học, tri thức này, điều đã tạo nên một người trí thức,
người đã được huấn luyện cách nói, cách làm, cách để tạo nên những cảm xúc, và mọi
thứ như tâm lý học, 3 hoặc 4 năm để biết làm thể nào để giải quyết vấn đề cho tâm trí
của một người... Thấy đó, thật là...

Thánh Linh của Đức Chúa Trời không phải điều gì mà anh chị em phải được đào tạo.
Nhưng đó là điều được định trước cho anh chị em bởi tay toàn năng của Đức Chúa Trời.
Những kinh nghiệm của anh chị em không thể có được do sự đào tạo hoặc dạy dỗ; Nó là
sự định trước bởi tay của Đức Chúa Trời và sự biết trước của Ngài cho anh chị em. Đúng
vậy.

54 Bây giờ, hắn đã tạo ra Ê-đen to lớn, người ta bây giờ đang sống trong một Ê-đen
của Giáo hội thế gian. Họ đang hợp lại với nhau tại một 'Hội đồng Giáo hội vĩ đại' (great
Ecumenical Council), và sẽ có Giáo hội thế gian, tất cả đều ở dưới một kẻ cầm đầu, nơi
Sa-tan được đặt trên ngai, hoàn toàn chính xác.

Với tiếng kêu gọi cuối cùng sẽ vang ra đón Cô Dâu trước khi Cô bước vào đó. Vì Cô
đã từng nhận lấy dấu hiệu con thú và kết tội, Cô sẽ không bao giờ đi ra khỏi đó. Đó là lý
do có Lời Phán, “Hỡi dân sự Ta, hãy ra khỏi giữa chúng nó,” trước khi gia nhập theo nó.
“Hãy ra khỏi giữa chúng, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó!”

55 Thù oán, chết chóc, và sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời trong Ê-đen này,
ham muốn xấu xa, tục tĩu, lầm lạc. (Bằng cách nào?) Bằng sự gieo hạt giống sai lạc.
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Tôi nhớ lại khải tượng mà tôi đã nhìn thấy trước khi tôi gặp những người Ngũ Tuần,
về Người mặc áo trắng sẽ đi vòng quanh thế giới. Anh chị em đã nghe tôi kể chuyện này
nhiều lần. Một người đến đàng sau Người ấy, gieo hạt giống xấu (discord).

Nhưng hắn ta đã thắng đậm, trong Ê-va... tại vườn Ê-đen bởi sự ham muốn tội lỗi
của Ê-va, tình dục tội lỗi xấu xa của Ê-va. Vậy nếu Ê-va ham muốn sự hiểu biết, thì đó
là tội lỗi.

Khi chúng ta ham muốn sự tri thức, muốn có một tấm bằng Tiến sĩ Triết học (Ph.
D.), Tiến sĩ Văn chương (L.L.D.), đó cũng là hành động tội lỗi. Đó là lời tuyên bố nặng
nề, nhưng là Sự Thật. Cho dù vấn đề đanh thép thế nào, nhưng là Lẽ thật. Đúng không?
Ham mê sự tri thức, sự hiểu biết!

Vấn đề của nó là, ngày nay chúng ta không cố gắng để thiết lập Lời của Đức Chúa
Trời trong những tấm lòng của con người. Chúng ta cố gắng để thiết lập cho chính mình.
Những Giáo hội đang cố để tạo lập những giáo lý của Giáo hội trong lòng của người ta.

Chúng ta được lệnh phải thiết lập Lời của Đức Chúa Trời. Phao-lô đã nói, “Tôi không
đến với anh em bằng lời diễn thuyết khéo léo của con người hầu cho anh em lập đức tin
mình trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng tôi đến với anh em tỏ ra Thánh Linh và
quyền phép để anh em lập đức tin mình trên Đức Chúa Trời.” Đúng vậy.

56 Con người không được tự lập mình lên. Chúng ta tìm thấy điều đó giữa... Hãy để
Đức Chúa Trời làm điều gì đó cho một người, sai phái họ, anh chị em thấy mọi người
đang cố gắng giả mạo điều đó. Thấy đó, họ đang cố đưa chính họ vào. Người ta nói, “Tôi
đã làm điều này, tôi, tôi, của tôi, giáo phái của tôi, tôi,” tự lập mình lên. Chúng ta đã
đang giảng về điều gì, về chính chúng ta, hay cho Vương quốc của Đức Chúa Trời?

Thiết lập Lời của Đức Chúa Trời. Cất đi sự vô tín và thiết lập Nước Đức Chúa Trời
trong lòng của con người. Nước Đức Chúa Trời không thể được thiết lập trong một tấm
lòng con người trừ phi Đức Chúa Trời đã làm con người ấy theo cách đó. Ngài không thể
thiết lập trong một...

Nên nhớ, phần tử gian trá, người ta nghĩ điều đó là đúng. “Có một con đường dường
như chính đáng cho loài người.” Mỗi điều tri thức dường như đúng.

57 Như tôi đã nói với anh chị em vào một Chúa nhật vài tuần trước đây; Khi tôi đứng
bên đứa con sắp chết của tôi, Sa-tan cũng đang ở đó và nói, “Người cha của ngươi đó,
đã chết trong tay ngươi vào một đêm nọ. Vợ của ngươi đó đang nằm trong nhà xác; Và
đây con trai ngươi sắp chết, ngươi hãy cầu xin Chúa trả lời cho ngươi đi, Ngài sẽ bao phủ
ngươi... Ngài sẽ bao phủ ngươi dưới bóng cánh Ngài. Bây giờ, Ngài là một Đức Chúa Trời
tốt lành, và ngươi đã nói Ngài là Đấng Chữa lành. Còn ngươi, người đang ủng hộ những
gì ngươi cho là đúng, nhưng ngươi đã sai rồi.” Ồ, mọi lý do, mọi khả năng của trí óc phải
đồng ý điều đó là đúng, và hắn đúng.

Cũng như hắn đúng khi nói với Ê-va, “Mắt ngươi sẽ mở ra, ngươi sẽ biết điều thiện
và điều ác, và ngươi sẽ như các thần.” Biết phân biệt điều đúng và điều sai.“ Bởi vì Đức
Chúa Trời chưa cho họ biết chính mình, họ trần truồng. Vì thế họ đã biết họ sẽ phân biệt
điều gì đúng điều gì sai. Vậy hắn đã đúng. Nhưng, anh chị em thấy đó, nó đã mâu thuẫn
với Lời của Đức Chúa Trời.

58 Quí vị Mục sư Truyền đạo trong các Thần học viện đang học Thần học do con người
tạo nên cũng vậy. Nó dường như đúng; Có lẽ là sự hiểu biết tốt cho vấn đề, nhưng thật
sự là sai.

Chúng ta không cần phải hiểu điều đó. Chúng ta chỉ tin, bởi vì Đức Chúa Trời Phán
như vậy, và điều đó được định như vậy mãi mãi. Toàn bộ sự việc, đó là cách để tin Lời
đó.

Ồ, Ê-va đã ham muốn có một bằng Tiến sĩ Triết học như thế nào, và bà ta đã ham
muốn trở nên một người thông minh hơn thể nào.

59 Lưu ý, thậtgiống như, người nam và vợ của mình... Để ý, người nam và vợ cả hai
đều trần truồng trong vườn Ê-đen, Ê-đen của Đức Chúa Trời.

Bây giờ, tôi sẽ đi đến kết thúc; Tôi đã nói tôi sẽ tiếp tục chỉ vài phút. Kìa. Nhìn xem,
hãy xem, để kết thúc.

Hãy so sánh điều này. Sự giống nhau đến mức độ nào giữa người nam và vợ mình,
cả hai trong vườn Ê-đen của Đức Chúa Trời, không có một mảnh quần áo nào ở trên họ,
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và họ biết điều này không... Bởi vì sao họ không biết điều đó? Vì họ được che phủ cảm
giác loã lồ của họ bằng Mạng Che Thánh của Đức Thánh Linh. Họ có thể nhìn thẳng vào
nhau, mà họ không biết rằng mình đang loã lồ. Họ đã được che đậy bởi Đức Thánh Linh
thánh khiết. Họ được che đậy.

60 Tuy nhiên ngày hôm nay, mạng che của Đức Chúa Trời, có thể nhìn thấy mà không
ham muốn. Chúng quấn quanh đầu của họ. Đó là một Mạng Che Thánh (holy Veil), Mạng
Che Thánh. Đức Chúa Trời cho họ có mắt. Cả hai đều... Một là nam và người kia là nữ,
và họ không biết mình loã lồ, bởi vì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đã làm cho mắt họ
được che lại. Lưu ý, Đức Chúa Trời dấu lương tâm của họ khỏi tội lỗi  bởi Mạng Che
Thánh.

Ước gì chúng ta có thời gian để nói về điều đó trong vài phút. Hãy xem chỗ này,
“Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi... (Hê-bơ-rơ) ...lương tâm
họ không còn biết tội lỗi nữa.” Tội lỗi đã đi khỏi Ngài.

61 Tôi đã nghe Anh Neville nói trong sáng nay, có lẽ ai đó đã hỏi anh, “Tại sao tôi
không giảng về Đức Thánh Linh? Tại sao tôi không làm điều này?” Đây này. Đức Thánh
Linh đang hành động trong anh em. Đó là Sự Sống, không phải là một cảm xúc; Không
phải những loại bằng chứng phàm tục. Nhưng đó là Một Đấng, Chúa Jêsus Christ, Lời
của Đức Chúa Trời được thiết lập trong lòng của anh chị em trở nên năng động hơn
những lời của Thời đại này. Đúng. Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời hành động, không phải
trong hệ phái, nhưng trong hành động, là những gì làm theo Lời.

62 Chú ý, lúc bấy giờ, Đức Thánh Linh của Lời thánh Đức Chúa Trời tạo nên một người
nam và một người nữ loã lồ, nhưng họ không biết điều đó. Ôi đẹp làm sao sự sống của
Lời, Hạt Giống, Lời!

Đức Chúa Trời đã Phán, “Về phần cây ở giữa vườn người nữ. Ở chính giữa vườn có
cây này. Ngươi đừng đá động đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Họ được sự thánh
khiết che đậy khỏi điều đó — Không biết gì về nó, không dám động đến nó.

Họ được Sự Che đậy Thánh. Họ được an toàn trong lều trại của Đức Chúa Trời. Họ
được sống động. Không có sự chết nào đe doạ họ. Ha-lê-lu-gia! Họ yêu nhau với tình
yêu trọn vẹn, Sự Sống toàn hảo mãi mãi. Họ có tình yêu trọn vẹn, có sự hiểu biết trọn
vẹn về tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ có Lời của Đức Chúa Trời và giữ nó. Họ sống,
được an toàn trong Ê-đen của Đức Chúa Trời, không có sự chết nào đe doạ họ.

63 Sau đó, Sa-tan đã khiến Ê-va nghe theo Phúc âm thần học của hắn, Phúc âm về sự
tri thức, đào tạo cao hơn, đạo đức hơn, văn minh hơn, giáo dục hơn, v. v... Rồi khi hắn
làm cho bà dừng lại để lắng nghe một chút thôi (lý lẽ của hắn, điều mà chúng ta được
lệnh phải tránh xa), khi hắn khiến bà lắng nghe điều đó.

“Bây giờ, hãy xem đây, Giáo hội thì thế này, thế nọ. Nó đã được thành lập lâu lắm
rồi, chúng tôi đang ở trong những Nhà thờ cổ nhất. Vị thị trưởng của thành phố đi Nhà
thờ này.” Không, tôi không quan tâm nó là gì. Nếu nó chống lại Lời của Đức Chúa Trời,
phải phản đối nó. Nó là kẻ thù của anh chị em. Bất cứ điều gì mà chống lại Lời đều là kẻ
thù của anh chị em.

Mọi việc mà ủng hộ Lời là anh chị em của mình. Ngài là một phần của anh chị em.

64 Lưu ý, bà kéo Mạng Che Thánh xuống để biết giới tính thật sự là gì; Hãy so sánh
điều đó, điều ham muốn thực sự là gì. Bà kéo cái Mạng che khỏi mắt mình. Vật thánh
mà Đức Chúa Trời dùng để che mắt bà, bà muốn có sự tri thức để biết tất cả điều đó là
gì. Vì thế bà đã kéo cái Mạng che khỏi mắt để nhìn thấy nó là gì. Bà lắng nghe ma quỷ,
và lưu ý đến cái chỗ mà bà được đặt ở đó (and notice what a place it put her inI*).

Trong mỗi một Thời đại sau đó, họ cũng đã làm tương tự: Luôn luôn đứng về phía
tri thức, xây dựng một Vương quốc hiểu biết của Sa-tan (hạt giống mà hắn đã gieo) và
biến thế giới thành một Ê-đen của sự chết.

65 Hãy để ý. Hãy xem trong Khải huyền 3, Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. Anh chị em
hãy nghĩ đến nó trong tâm trí của mình.

Để ý. Bà ta, Ê-va, là hoàng hậu của Sa-tan. Hãy xem, Sa-tan, con rắn đã lấy bà
trước khi A-đam lấy bà. Thấy không? Đúng vậy. Cho nên hắn lừa dối bà, thật là Sa-tan,
con rắn đã là chồng của Ê-va trước A-đam. Hắn đã lừa gạt (beguiled) bà. Kinh thánh đã
Phán rằng hắn làm như vậy, và bà đã biết mình bị loã lồ sau đó. Hiểu không?

66 Hãy nhìn vào Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. Bà ta, Ê-va, được lập lên như là hoàng
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hậu của Sa-tan. Bà giàu có bởi những của cải trần gian, đui mù, lõa lồ một lần nữa, mà
không biết về điều đó giống như đã xảy ra trong Ê-đen của Đức Chúa Trời. Nhưng bây
giờ, không phải vì cái Mạng Che Thánh phủ lên mặt bà ta, nhưng cái mạng của lòng ham
muốn, bà đã cởi bỏ cái Mạng Che Thánh của Đức Chúa Trời, và đặt lên đó cái mạng của
sự tri thức vì lòng ham muốn. Bây giờ, bà có một cái mạng của sự ham muốn mà chính
nó làm cho bà mù loà đối với tội lỗi. Bà “loã lồ trên đường phố mà không biết điều đó.”
Bà là một gái điếm đứng đường. Phụ nữ mặc quần ngắn trong cái nhìn của Đức Chúa
Trời là loại gái điếm, “mà họ không biết!”

67 Chú ý, những phụ nữ của chúng ta chẳng hạn. Bây giờ, nếu chị em muốn biết Giáo
hội đang ở trong tình trạng nào, hãy xem cách mà phụ nữ đang hành động. Nàng luôn
luôn tiêu biểu cho Giáo hội. Trong Ê-đen tội lỗi và vô tín của Sa-tan, một sự hư hỏng
thuộc linh, Vương quốc của sự lầm lạc... Thay vì nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, họ đón
nhận sự hiểu biết tri thức của con người. Thay vì tiếp nhận Hội Thánh, họ tiếp nhận
những tổ chức, và họ đang làm điều đó cho một kẻ cầm đầu to lớn.
68 Lưu ý, bị lầm lạc từ sự ngây thơ trong trắng... Đừng bỏ lỡ điều này. Giáo hội đã
mặc lấy cái mạng che của sự tham muốn. Chú ý điều gì đã xảy với nàng. Nó đã làm hư
hỏng nàng từ chỗ ngây thơ, trong trắng đến chỗ hiểu biết. Với cái Mạng Che Thánh, bà
là người ngây thơ, trong trắng; Với cái mạng ham muốn, nàng có tri thức. Nàng biết
điều đó là thật thú vị. Nàng biết điều nó làm. Trái, một cây được thèm muốn, sẽ tạo nên
một người khôn ngoan, nàng đã lầm lạc từ chỗ ngây thơ đến sự tri thức, từ sự thánh
khiết đến chỗ ô trọc và ham muốn xấu xa, và từ Sự Sống đến sự chết.

Vương quốc này phải chết. Vương quốc này sẽ chết. Đức Chúa Trời của Thiên đàng
sẽ huỷ diệt nó khỏi mặt đất.

69 Lưu ý, trong sự lầm lạc này, nó làm cho đàn ông trở thành đàn bà và đàn bà thành
đàn ông, nhưng họ không biết: Một sản phẩm thật tốt từ Ê-đen của Sa-tan nếu anh chị
em quan sát những đường phố ngày hôm nay, ở những con người hiện đại của chúng ta.

70 Chính là Ê-va mà Sa-tan đã sử dụng để khiến A-đam phạm tội bởi sức mạnh của
lòng ham muốn xấu xa của nàng. Tương tự, điều tương tự đang được thực hiện trong
ngày hôm nay... Chú ý, đầu tóc cắt ngắn, những khuôn mặt được trang điểm, ăn mặc
khêu gợi, nàng làm điều đó, và không biết rằng mỗi một những thứ đó là trái với Lời của
Đức Chúa Trời. Việc cắt tóc ngắn khiến cho nàng trở nên một phụ nữ không đáng tôn
trọng, một gái điếm. Việc mặc quần short làm cho nàng bị nhục nhã. Việc ăn mặc khêu
gợi làm cho nàng trở nên loại điếm đĩ. “Mà nàng không biết,” không phải vì sự thánh
khiết của Đức Chúa Trời; Bởi vì sự ham muốn của Sa-tan. Nàng đã làm cho — khiến cho
A-đam thèm muốn mình.

71 Nàng đã cởi bỏ hết quần áo mà Đức Chúa Trời đã mặc lại cho nàng trong vườn Ê-
đen vì hành trình xuyên qua đồng vắng này; Nàng đã cởi bỏ hết. Nàng làm cho mình
trần trụi, khi Đức Chúa Trời đã choàng phủ lên khắp người bằng da thú; Cô ta đã bắt
đầu cạo mỗi lần một ít, vậy cô ta đã trở lại như lúc ban đầu.

Nàng làm cho A-đam mặc những đồ lót của mình. Một người đàn ông, mặc cái quần
soóc, và đi ra ngoài này, tôi không nghĩ có chút tính đàn ông nào nơi anh ta. Anh ta là
một người ẻo lả nhất mà tôi được biết. Hiểu không? Nàng đã khiến A-đam hư hỏng hành
động giống như mình, cũng mặc những đồ lót của nàng. Nàng đã thấy những gì mình có
thể làm ngoài kia khi cởi hết áo quần mình, ngoại trừ đồ lót; Đó là quần short. Dĩ nhiên
đó là đồ lót của phụ nữ. Còn đây A-đam của nàng đang mặc chúng lúc nầy, mà theo Lời
nguyên thủy của Đức Chúa Trời, “Thật một điều gớm ghiếc cho một phụ nữ mặc áo quần
thuộc về đàn ông, và đàn ông mặc áo quần thuộc về phụ nữ,” từ Lời nguyên thủy. Hãy
suy nghĩ đến điều đó!

72 Bây giờ, đàn ông cũng để tóc như đàn bà. Anh ta chải xuống, rồi bới lên. Những
kiểu bịnh hoạn nhất mà tôi đã từng thấy trong đời tôi là những đứa trẻ kia ngày hôm
nay với đầu tóc dài được chải xuống như thế này, và tóc được tẩy màu với một số loại
thuốc tẩy có chất tẩy trong đó, rồi bới nó lên. Thật quá ẻo lả. Đó là điều quá kinh tởm để
nói nơi bục giảng, nhưng sự phán xét bắt đầu tại nhà của Đức Chúa Trời. Anh chị em
không biết anh chị em là đàn ông hay là đàn bà. Và tôi biết rằng quân đội Hợp Chủng
Quốc của chúng ta sắp đến sẽ “mặc đồ sọoc” (short). Đúng vậy. Hãy xem “sự đồi trụy”
là thể nào? Đó là “đồ mặc của đàn bà”, để tóc kiểu đàn bà.

73 Một ngày kia tôi đến tại phố Howard Johnson; không phải người ở đây, nhưng người
ở trên đường đi, và tôi đã hết sức ngạc nhiên. Có một anh chàng thanh niên cùng đi,
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miệng của anh ta hả hốc ra. Anh ta có mái tóc đen, chải nó lên kiểu như thế này, bới
lên, và uốn xoăn tròn phía trên mắt. Nếu tôi đã từng thấy sự đồi trụy. Anh ta sẽ không
tin điều đó. Anh ta có thể chứng minh anh ta là đàn ông, nhưng trong linh của anh ta là
đàn bà. Anh ta không biết những gì ở bên trong ngôi nhà mà anh sở hữu. Đúng vậy.
Thật lầm lạc làm sao!

Đó là những gì Sa-tan làm. Hắn làm hư hỏng các dân tộc. Hắn làm hư hỏng Hội
Thánh. Hắn làm hư hỏng con người. Hắn là kẻ lừa dối, một kẻ làm hư hỏng Lẽ Thật ban
đầu.

Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam là người nam. Ngài dựng nên người nữ là
người nữ, và Ngài trang phục cho họ khác nhau, Ngài muốn họ giữ cách đó và hành
động theo cách đó. Một người thuộc phái nam, một người thuộc phái nữ. Ngài đã cách ly
A-đam trong vườn Ê-đen và đã làm điều này, đã cách ly Ê-va khỏi ông ta.

74 Bây giờ, để tóc như đàn bà, đàn bà cắt tóc như đàn ông, đàn ông cố ăn mặc giống
như đàn bà. Đàn bà mặc áo quần ngoài của đàn ông, và đàn ông “mặc đồ lót” của đàn
bà. Điều đó nghe thật sàm sở, tôi không muốn nói đến điều này theo ý nghĩa đó. Nhưng
tôi muốn nói Lẽ thật Phúc âm tối thượng. Nếu anh chị em không biết điều này, thì có
điều gì đó sai trật với anh chị em. Anh chị em hoặc bị mù loà hoặc chưa bao giờ đi ra
phố. Còn anh ta hay cô ta nghĩ đó là điều đúng, họ đang tiến đến một chỗ nào đó.

Phụ nữ nói, “Ồ, trời nóng quá.”

Những người thuộc bộ lạc Apache Indians kia sẽ khiến cho anh chị em thấy hổ thẹn
về mình. Càng thấy nóng nực, họ càng mặc thêm nhiều quần áo, hầu tránh khỏi mặt
trời. Ồ, nó làm cho anh chị em đổ mồ hôi, vì thế anh chị em có thể có một cái máy điều
hoà không khí, khi họ đi. Thấy không? Họ có thể đứng ngay dưới mặt trời.

75 Chị em không thể đứng được, chị em sẽ bị bỏng và cháy da. Nhưng, chị em thấy
đó, đó là cái gọi là 'giáo dục cao cấp'. 'Khoa học hiện đại' đã sản sinh ra điều này. Ô,
chà, cô ta đang “loã lồ” trong [Thời đại Hội thánh] Lao-đi-xê “mà không biết!”

Cô nàng “đã lõa lồ” tại Ê-đen. Xem thử 2 Vương quốc có giống nhau không? Một là
của tội lỗi và sự chết. Còn Vương quốc kia là Sự Sống và sự công bình. Trong đó cô ta đã
được che bởi cái Mạng thánh. Họ cả hai đều bị loã lồ. Họ không biết điều đó. Họ không
biết gì về điều đó, vì họ được che bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Còn ở đây họ đang được che bởi lòng ham muốn xấu xa, họ nhìn nhau để... Thấy
không, A-đam đã nhìn Ê-va mà không biết nàng trần truồng. Nhưng bây giờ, với cái
mạng của sự ham muốn, “nàng không nhận ra mình loã lồ,” nhưng nàng làm điều đó
dưới cái mạng của sự ham muốn để khiến đàn ông nhìn mình. Đó là mục đích duy nhất
nàng có thể làm. Chị em không tin điều đó, nhưng bằng cách nào đó chị em làm điều đó.
Và đàn ông nhìn. Anh ta thấy chị em thật hấp dẫn, cho đến nỗi anh lẫn quẩn rồi “mặc đồ
của phụ nữu” (chị em).

76 Ồ, thật là suy đồi! Ôi một Thời đại kinh khủng, một thời kỳ mà chúng ta đang...
Thật là gian trá làm sao! Ồ, với tất cả những như vậy nhưng không hề biết, một tâm linh
bại hoại hoàn toàn trong con người. Đàn ông được che khỏi lòng ham muốn của Sa-tan,
và đàn bà cũng vậy. Đó là linh Sa-tan xấu xa của một xã hội to lớn. Họ không biết,
nhưng họ đang ở trong một tổ chức. “Đàn bà mặc đồ short” thuộc về một tổ chức. Đàn
ông ăn mặc tương tự như vậy cũng đang ở trong một tổ chức. Tôi sẽ cho anh chị em
những chữ viết tắt về điều này là: BSS [Big Sisters' Society] (Hội Đoàn Các Chị Lớn). Đó
là những gì họ thuộc về. Họ bày ra đó một xã hội ẻo lả kinh khủng, cùng với họ là những
cái “quần lót”, những thứ trông thô tục, và hở hang. Tôi...

77 Đàn ông, anh em có lẽ khác tôi điều này, nhưng đó là Sự thật. Anh em đã bị lầm
lạc mà không biết. Anh chị em không, không còn hành động như một người đàn ông
nữa. Trở thành quá mềm yếu, rồi chẳng bao lâu họ cũng không còn điều gì để phân biệt,
đàn ông hay đàn bà nữa. Họ cùng chung một xã hội. Có một tổ chức. Vì sao? “John nhà
bên cạnh đã ”mặc quần ngắn“, vậy sao tại sao tôi không thể mặc? Luel muốn tôi mặc,
bởi vì John nhà kế bên đã mặc. Ồ, nếu - nếu Susie Jane có thể mặc, vậy Martha Jane
cũng có thể mặc, hay Susie Lou cũng vậy,” v. v... Thấy không? Nó là một xã hội. Nó là
một tổ chức. Tinh thần anh chị em thuộc về nó mà không biết.

78 Nếu sự việc như vậy, mà chúng ta thấy cũng bình thường, thì anh chị em cũng bị
mù loà rồi. Anh chị em bị mù loà với những giáo phái mà Sa-tan đẩy anh chị em vào đó.
Đó là sự bóp méo Lời ban đầu của Đức Chúa Trời, Vương quốc của Ngài, cũng như kế
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hoạch của Ngài dành cho con cái Ngài. Sa-tan đã đẩy đàn ông và đàn bà vào những điều
này, mà họ không biết. Sự lầm lạc!

Không còn là con trai của Đức Chúa Trời nữa. Tóc xoã xuống mặt và với cái quần
ngắn đi ra phố. Anh ta có phải con trai của Đức Chúa Trời, Chấp sự trong Giáo hội, một
Mục sư trên toà giảng ư? Không. Đó không phải là con trai của Đức Chúa Trời. Anh ta
chưa bao giờ đi qua Đầu Lọc Biết Suy Nghĩ Của Đức Chúa Trời. Anh ta sẽ “không mặc
quần áo phụ nữ”. Chắc chắn là không; Cũng vậy, đàn bà cũng không mặc đồ của đàn
ông. Đó không phải là con trai của Đức Chúa Trời; Đó là con trai và con gái của Sa-tan.
Thật là điều khó nói!

79 Sa-tan đã thành công trong việc làm lung lạc và chiếm lĩnh thế giới này, biến nó
thành Vương quốc của mình; Con người được ban cho sự tự do về mặt luân lý, họ chọn
cho chính mình một lối sống mà họ muốn. Điều đó bày tỏ những gì trong tấm lòng của
họ. Tiếng nói của anh chị em... Anh chị em biết điều gì? Những hành động của anh chị
em kêu lên thật to, nó lấn át tiếng nói của anh chị em.

Cho phép tôi đi đến một người, nói rằng, “Ồ, tôi... Chúng ta thảy đều là những Cơ-
đốc nhân. Chúng ta thuộc Hội thánh.” Và những điều vũ thoát y choáng hết văn phòng
anh ta? Những điều anh đã nói với tôi sẽ chẳng quan trọng gì; Tôi biết tốt hơn; anh chị
em cũng vậy.

Để cho một phụ nữ nói cô ta là một Cơ-đốc nhân với “đầu tóc cắt ngắn” ư? Anh em
biết rõ hơn điều đó. Vâng, thưa quý vị. Cứ để cho cô ta nói mình là một Cơ-đốc nhân mà
đánh phấn, trang điểm, và mặc quần soóc, và bảo cô ta là Cơ-đốc nhân ư? Anh em biết
rõ hơn điều đó. Lời Đức Chúa Trời dạy anh chị em tốt hơn điều đó. Lời Chúa nói cô ta
không thể làm điều như vậy và phải là một Cơ-đốc nhân. Thậm chí cô ta là một người
bất kính và hơn thế nữa. Làm thể nào Đức Chúa Trời sẽ để cho điều bất kính vào trong
Vương quốc của Ngài? Không, thưa quý vị, không thể được. Không, thưa quý vị. Chính
những điều đó đã cho thấy sự ham muốn của họ.

80 Anh chị em không thể bắt một con chim bồ câu ăn chung với một con ó, không thể
được. Một con chim bồ câu không hề có túi mật nào. Nó không thể ăn xác chết hôi thối.
Nếu nó ăn một miếng, nó sẽ chết, và nó biết điều đó; Nhưng con chim ó có thể ăn hầu
như bất cứ thứ gì nó muốn. Nó có đầy dẫy mật.

Vậy anh chị em nhận ra, đó cũng là cách đối với thế gian ngày hôm nay, điều tương
tự. “Họ loã lồ, đui mù, mà không biết.”

81 Sa-tan đã làm điều đó bởi sự ham muốn tri thức, tình dục của người đàn bà, qua
những gì mà nàng đã lựa chọn trong hành động chọn lựa của mình. Hãy chú ý, chính Ê-
va đã dẫn A-đam đến chỗ phạm tội, và người đàn bà đó đã cởi bỏ áo quần của mình
trước khi A-đam của nàng cởi bỏ áo quần của anh ta. Chính là một người đàn bà, luôn
luôn như vậy. Thật lúc nào cũng như vậy. Nó vẫn một cách như vậy.

Chính Giáo hội đã đưa con người đi chệch hướng. Chính Giáo hội đã dẫn dắt những
người đàn ông mà muốn làm con trai của Đức Chúa Trời; Đó chính là người nữ, Giáo hội.
Không phải Kinh thánh, Đức Chúa Trời và Kinh thánh là Đàn Ông. Ồ, vâng, Lời đã đã trở
nên xác thịt, và Ngài là một người Đàn Ông. Kinh thánh là Đàn Ông; Giáo hội là đàn bà.
Không phải Hội thánh hay Kinh thánh dẫn đàn ông đến chỗ sai trật. Nhưng Giáo hội dẫn
đàn ông đến chỗ chệch hướng. Vì Giáo hội mà đàn ông đi đến chỗ loã lồ cùng với nó,
không phải Kinh thánh. Thật như vậy. Kinh thánh nói với anh ta rằng anh ta loã lồ.
Vâng, thưa quý vị.

Lưu ý thể nào, bởi tình dục, ham muốn tình dục, nàng đã ham mê tri thức để biết
điều này là gì, trái cây này tốt hay không, và nàng đã là điều đó.

82 Đức Chúa Trời sẽ lấy lại điều đó vào một ngày kia bởi một người đàn ông. Điều đó
được đầu hàng bởi người nữ, nhưng nó bị đoán xét bởi một người Nam. Người Nam Jêsus
Christ, tức là Lời.

Và rồi điều đó là gì? Chú ý, để kết thúc. Không lâu trước đây tôi đã tuyên bố điều
này. Tôi có khoảng 4 hoặc 5 trang về điều đó, nhưng tôi... về Kinh thánh và những điều
tôi muốn liên hệ, nhưng hãy lắng nghe. Chúng ta hãy kết thúc việc nói về điều này.

83 Còn nhớ không lâu trước đây, tôi đã dạy anh chị em về 7 Chiếc Kèn, Lễ Thổi Kèn,
vân vân. Và tôi đã nói, “Có ngày thứ 8 của kỳ lễ.” Vậy ngày thứ 7 là ngày cuối cùng;
Ngày đó sẽ là Thiên Hy Niên. Nhưng có một ngày thứ 8 của kỳ lễ, nếu đó là ngày thứ 8,
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và thật ra chỉ có 7 ngày, như vậy nó sẽ là ngày đầu tiên trở lại, đúng là trở lại ngày đầu
tiên. Rồi sau khi Thiên niên kỷ qua rồi, thì sẽ có sự thiết lập lại Ê-đen một lần nữa.
Vương quốc vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ được lấy lại, bởi vì Chúa Jêsus đã chiến đấu với
Sa-tan tại Vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã dành lại Ê-đen, Ngài đi và sửa soạn nơi Thiên
đàng rồi trở lại một lần nữa, trên Thiên đàng, Ngài Phán, “Lòng các ngươi chớ hề bối
rối!”
84 Khi Ngài còn ở trên đất. Ngài đã Phán, “Hỡi người Giu-đa, các ngươi đã tin Đức
Chúa Trời. Bây giờ, Ta nghe Ta có một danh xấu,” Ngài Phán, “Và người ta nói Ta là điều
này, điều kia. Nhưng, các ngươi tin Đức Chúa Trời, và khi các ngươi tin Đức Chúa Trời,
cũng hãy tin Ta nữa.” Ngài là Đức Chúa Trời được biểu hiện. “Cũng hãy tin...”

85 “Trong Nhà Cha Ta có nhiều...” Hay là, “Trong sự quản trị của Cha Ta, trong kế
hoạch của Cha Ta có nhiều cung điện. Ta sẽ đi và sắm sẵn một chỗ.” Hãy xem nó dài
thế nào, một nghìn rưỡi dặm vuông rộng dài dường nào. “Các ngươi nói, chỗ đó ở đâu?”
Ngài đã đi sắm sẵn chỗ đó. Ngài là Đấng Tạo Hoá. Ngài tạo nơi đó toàn bằng vàng.
Những đường phố trong suốt. Ngài là Đấng Sáng Tạo. Ngài đang tạo ra một nơi. Trong
Khải huyền 21, Ngài Phán, “Tôi, Giăng, cũng thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ
trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống.”

“Biển không còn nữa. Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất.” Trời thứ nhất
của chúng ta là gì? Đó là Thiên Hy Niên. Đất thứ nhất là gì? Là điều này. Nó sẽ được
phục hồi lại, dường như nó được làm phép Báp-têm bởi Nô-ê trong ngày ông giảng dạy;
Đã được thánh hoá bởi Đấng Christ khi Ngài rải huyết Ngài lên đó, và được phục hồi (lấy
tất cả vi trùng và mọi thứ ra khỏi nó), trong sự phục hồi lúc kết thúc với phép Báp-tem
bằng lửa để giết chết mọi vi trùng, mọi đau ốm, mọi bệnh tật, mọi rác rưởi đã từng có
trên đất.

86 Nó sẽ bị đốt cháy, rồi sản sinh ra một Trái Đất Mới. “Đoạn tôi thấy trời mới và đất
mới; Vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất, và biển không còn nữa. Tôi, Giăng,
cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới,  từ trên trời,  ở nơi  Đức Chúa Trời  mà
xuống.” Đức Chúa Trời sẽ ở đó với những đứa con trai và con gái mang thuộc tính thật
của Ngài, nơi đó Ngài có thể thông công với họ trong sự thánh khiết với đôi mắt của họ
không thấy điều tội lỗi nào. Ở đó sẽ không còn có tội lỗi nữa.

Chúng ta hãy cố gắng phấn đấu. “Chớ để mình bị lừa dối trong những ngày này,
nhưng hãy phấn đấu để bước vào thành.”

“Vì tất cả những kẻ đó sẽ bị để ở ngoài, những gã ham gái, những kẻ ham muốn
xấu xa sẽ bị bỏ ra ngoài.” “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn, thì trong lòng đã
phạm tội tà dâm cùng người rồi.” Tất những đĩ điếm nữ, đĩ điếm nam, vân vân, sẽ bị bỏ
ra ngoài.

Và chỉ những kẻ được chuộc, được biên trong Sách Sự Sống của Chiên Con sẽ được
bước vào thành. Hãy phấn đấu, hỡi các bạn; Đừng để bị lừa dối trong ngày sau rốt này.

87 Đây là Thời đại hoàng kim. Mọi người đều có tiền. Mọi người có thể làm điều này,
điều kia. Tiền bạc chảy trôi trên mọi con đường, những chiếc xe hơi to đẹp và mọi thứ;
Sẽ không có một thứ nào trong chúng trong thành đó. Sẽ không có lấy một chiếc xe,
một máy bay nào. Không, nó thuộc một nền văn minh hoàn toàn khác. Nó sẽ lặp lại nền
văn minh, không có sự hiểu biết, không có khoa học, nhưng chỉ có sự ngây thơ, trong
sáng và đức tin đặt vào Đức Chúa Trời hằng sống.

Chúng ta hãy phấn đấu bước vào thành đó, vì đó là mục đích của tôi, là bước vào
thành đó vào một ngày kia. Hãy nhìn lại, đi cùng với tôi, thấy mỗi người trong anh chị
em đang diễu hành, lúc đó chúng ta hát bài “Các Thánh Đang Đi Vào”. Tôi muốn được ở
trong số đó, khi các Thánh đồ diễu hành đi vào.

Xin chúng ta hãy cầu nguyện.

88 Lạy Cha Thiên thượng kính yêu, khi những ngày đang kết thúc, chúng con thấy điều
đó đang đến gần, lời hứa cũng đang đến gần, chúng con xin cầu nguyện, lạy Đức Chúa
Trời yêu quý, xin Ngài đặt điều đó vào trong lòng con, để chúng con không phạm một lỗi
lầm nào. Lạy Chúa yêu dấu, xin hãy giữ cho lương tâm con được trong sạch. Chúa ơi, xin
Ngài che đậy tấm lòng con, mắt con được che khuất khỏi những điều của thế gian này,
những điều hư không của thế giới này, và sự vinh hiển hư không khi trở nên ông to bà
lớn nào đó.
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Cho dù nó to lớn thế nào, tất cả vua, chúa, những kẻ thống trị và mọi thứ khác sẽ
qua đi, họ sẽ không sống lại trong sự sống lại thứ nhất; Vì có chép, “Phước thay và
thánh thay những kẻ được dự phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có
quyền gì trên những người ấy.” Ôi, Đức Chúa Trời ôi! “Sự chết lần thứ nhì,” sự chết
thuộc linh, “không có quyền gì”; Họ được cứu chuộc!

89 Đức Chúa Trời ôi, khi suy nghĩ đến lúc này, một người đi thăm người kia và được
cất lên. “2 người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. 2
người đương ở ngoài đồng, một người sẽ được mang đi, còn một bị bỏ lại!”

Ôi, Đức Chúa Trời ôi, xin giúp chúng con được trong sạch trong - trong cái nhìn của
Ngài, Chúa ôi, không phải vấn đề người ta nghĩ gì về chúng con, những gì người người
khác nói. Chúa ơi, xin hãy để sự thánh khiết... Sự đối thoại của chúng con nên thánh.
Hãy để cho nó được thích ứng với Lời của Đức Chúa Trời, nó thật đúng mùa, Chúa ơi,
không có sự gian trá nào được tìm thấy nơi chúng con, lúc chúng con biện hộ tất cả
những lỗi lầm của chúng con, Huyết của Chúa Jêsus Christ sẽ đứng ở giữa chúng con và
Đức Chúa Trời. Ngài sẽ nhìn chúng con qua Huyết của Chúa Jêsus. Không phải dựa vào
sự công bình riêng của chúng con, hay chúng con là ai, chúng con đã làm gì, nhưng dựa
vào công lao của một mình Ngài. Đức Chúa Trời ơi, xin nhậm lời con.

90 Nguyện xin không có ai ở đây tối hôm nay, và đã nghe Sứ điệp, Xin cho không
người nào trong họ bị hư mất, từ đứa trẻ nhỏ nhất đến người già cả nhất. Nguyện xin sự
khao khát thánh khiết của họ chỉ vì Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Chúng con không biết
thời điểm nào Ngài sẽ hiện ra, hoặc lúc nào Ngài sẽ triệu tập chúng con để trả lời trước
toà phán xét. Chúng con không biết thời điểm Ngài sẽ lấy tấm cạc của chúng con từ chỗ
cái kệ và nói, “Đến thời điểm trở về nhà. Ngươi phải đi.” Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ
chúng con giữ sự trong sạch. Xin nhậm lời, Chúa ơi.

Nếu có thể được, xin chúng con sống cho đến lúc Ngài đến. Nguyện xin chúng con
làm mọi điều theo sức của chúng con với tình yêu, và sự hiểu biết — Sự hiểu biết mà
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm trong thế giới ngày hôm nay, đang tìm con chiên bị lạc
mất. Nguyện xin chúng con nói với họ bằng lời cầu nguyện yêu thương thích đáng và Lời
của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể tìm thấy người cuối cùng để chúng con có thể
về nhà, và thoát khỏi Ê-đen cũ của Sa-tan ở đây, Chúa ơi.
91 Ê-đen đó là tất cả được xây dựng trên lòng tham muốn, và phụ nữ đẹp như cái gọi
là thế gian với lời quảng cáo của họ, “Chúng tôi thông báo, chúng tôi cần những chàng
thanh niên với vẻ mặt hấp dẫn, và những cô gái đẹp mặc quần ngắn,” ngay trên đài
phát thanh, truyền hình, và tất cả những loại rác rưởi, Hollywood; Và tất cả những trang
phục khêu gợi, tục tĩu dành cho phụ nữ. Những đàn ông đồi truỵ mặc áo quần của đàn
bà, để tóc giống như đàn bà, và đàn bà thì giống đàn ông.

Ôi Chúa ôi, thật chúng con đang sống trong thời điểm kinh rợn nhất. Ôi, hãy đến,
Chúa Jêsus ơi, hãy đến. Xin hãy đến, Chúa ơi, tẩy sạch chúng con bằng Huyết. Xin Ngài
cất đi khỏi chúng con tất cả những điều dơ bẩn và sự gian trá. Xin cho chúng con được
sống, Chúa ơi. Xin cho chúng con luôn luôn sống trong Huyết ở trước mặt Ngài. Đó là
lòng khao khát của chúng con, và lời cầu xin thành thật của chúng con.

92 Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, đang nằm trên bục này... hay những cái bàn kia, nơi
mà Phúc âm đã được đưa ra, là những chiếc khăn tay và những gói nhỏ sẽ đi đến những
người đau ốm, bệnh tật, Chúa ơi. Nguyện lời cầu nguyện đức tin, Chúa ơi, tuôn đổ từ
lòng chúng con bây giờ theo cái nhìn của Ngài. Rồi, Chúa ơi, nếu có điều gì ô uế trong
chúng con, xin đưa chúng con đến sự tra xét bây giờ; Và chúng con nài xin sự thương
xót. Xin bày tỏ cho chúng con biết chúng con đang làm sai điều gì, Chúa ơi, vì chúng con
có thể cầu xin và tiếp nhận lấy Huyết tẩy sạch chúng con. Xin Ngài chữa lành những
người bệnh tật này và xin khiến cho họ được mạnh khoẻ, Cha ơi, cho dùkhăn tay đi tới
đâu hay nơi nào. Xin được như vậy, Cha ơi.

93 Xin cho chúng con sự quyết tâm để hầu việc Ngài, và chỉ một mình Ngài thôi. Xin
nhậm lời con, Chúa ơi.

Nguyện những người yêu dấu này được an toàn trên đường về nhà.

Cảm ơn Ngài vì Ngài đã chữa lành cho họ, con trai của Anh Chị Shepherd bị đau
trên xe đạp. Con cầu xin không có sự dữ nào sẽ đến với điều đó. Chàng trai đang ngồi
trên xe đạp của mình, con xin anh ta sẽ được bình phục. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự
chữa lành cho những người khác nữa mà chúng con đang cầu xin. Và chúng con biết
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rằng những gì chúng con xin, chúng con được nhận, bởi vì chúng con tin chắc vào Đấng
đã làm nên Lời hứa.“

Xin ban cho chúng con ơn Ngài, Chúa ơi, và tha thứ những tội lỗi chúng con, chúng
con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!

94 Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Anh chị em có tin
Ngài không? [“A-men!”] Anh chị em có thấy chán nản và mệt mỏi về Vương quốc của
Sa-tan không? [“A-men!”] Anh chị em có tin đang đến Thiên Hy Niên, đến Thiên Hy Niên
của Ngài; Đến Ê-đen của Ngài không? [“A-men!”]

Anh chị em có tin nó đã và đang được hình thành ngày hôm nay không? Kìa, mọi
điều dựa trên sự khôn ngoan. Tất cả, mọi sự phải được chứng minh một cách khoa học
trước khi người ta tin nó.

Nhưng anh chị em không thể chứng minh một cách khoa học về Đức Chúa Trời. Anh
chị em phải tiếp nhận Ngài bởi đức tin, “Vì những kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin
rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ siêng năng tìm kiếm Ngài.”

Ô, Chúa ôi, tôi không muốn biết điều gì ngoài Huyết của Chúa Jêsus Christ có thể
thanh tẩy tội lỗi của tôi. Tôi không biết điều gì ngoài Chúa Jêsus Christ. Như Phao-lô đã
nói lúc về già, tôi có thể nói tối hôm nay, “Tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa
Jêsus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá.”

95 Tất cả những gì tôi biết để nói cho anh chị em, đó là Kinh thánh mà tôi tin với cả
tấm lòng, nếu tôi biết lòng tôi, đó là Lời Đức Chúa Trời thuần khiết trọn vẹn. Bởi điều
này mà tôi sống. Bởi điều này mà tôi đứng vững. Và nếu tôi có 10.000 cuộc đời, tôi cũng
sẽ dâng mỗi cuộc đời đó cho Lời này, vì đó là Lời của Chúa Jêsus Christ. Tôi không quan
tâm có bao nhiêu người đang cố gắng để bác bỏ Nó, khoa học cố gắng nói rằng Nó
không có giá trị ra sao, v. v... Đối với tôi điều duy nhất trong thế giới này tôi có thể tin
cậy là Lời này. Ngài là của tôi. Tôi yêu Ngài. Còn anh chị em? [Hội chúng nói, “A-men!” -
Bt]

96 Nếu có tội lỗi nào trong lòng anh chị em; Nếu có sự sai trật nào trong tấm lòng của
anh chị em; Nếu anh chị em có bất cứ điều gì, thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho
anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi; Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Đức
Chúa Trời chúc phước cho anh chị em, là lời cầu xin của tôi.

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Dưới chân Chúa chúng ta trùng phùng.

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

Anh chị em có yêu mến nhau không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Giăng đã nói,
“Hỡi con cái bé mọn, hãy yêu thương nhau.” “Hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương
che đậy vô số tội lỗi.” Bây giờ, chúng ta hãy bắt tay với nhau.

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

Bây giờ, hãy tử tế với nhau, hãy tử tế với mọi người. Hãy đối đãi với người lân cận
tốt. Hãy giử chính mình anh chị em không tì vết cho đến khi Đức Chúa Jêsus đến.

Dưới chân Chúa chúng ta trùng phùng.

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

97 Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Đó là lời cầu nguyện
của tôi. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Tôi phải
trở về Tucson bây giờ. Tôi -tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ ban phước trên tất cả anh chị
em. Tôi sẽ từ đó đến Canada, rồi trở về Colorado, khắp nơi, khắp nơi, khắp nơi, đấy. Cho
đến khi...

Anh Tony đang ở đó, và điều kỳ diệu xảy ra. Ngay tại Va-ti-căn ở La-mã, họ đang
kêu gọi một buổi nhóm phục hưng, tôi đến đó và tổ chức một buổi nhóm phục hưng ở
La- mã, Rô-ma. Anh ấy vừa trở về. Hết thảy nhiều người đến với nhau. Họ có một đấu
trường ở đó, chỗ ngồi hàng ngàn ngàn, và họ muốn tôi đến với buổi nhóm phục hưng.
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Họ muốn nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa trong chức vụ. Tôi chẳng biết. Tôi sẽ phải cầu
nguyện cho điều đó, để biết những gì Chúa sẽ bảo tôi. Ồ. Tất cả chúng ta hãy nhớ cầu
nguyện cho nhau... Chúng ta sẽ thực hiện...

Chúng ta đang trông chờ sự hiện đến,

Của Đấng Cứu Rỗi hạnh phước chúng ta,

Kìa, hãy nhìn những chiếc lá của cây sung

Đã trở nên một màu xanh biếc,

Phúc âm Vương quốc của Ngài,

Đã đi đến mọi nước,

Và đã gần rồi, sự chung kết có thể nhìn thấy được.

Đúng không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]

Và chúng ta sẽ báo trước Sứ điệp cách vui mừng,

Về sự hiện phước hạnh của Ngài.

Chẳng bao lâu Ngài sẽ đến trong sự vinh hiển, để nói với mỗi một người và tất cả.

Hãy tỉnh thức hỡi các Thánh của Chúa,

Tại sao cứ ngủ khi sự kết thúc đã đến gần,

Hãy sẵn sàng chờ đợi tiếng gọi cuối cùng đó.

98 Nó sẽ đổi về hướng tây và cưỡi ngựa trở lại vào một trong những ngày này. Nên
nhớ. Nó chắc chắn sẽ trở lại. Và đúng vậy. Cho đến khi đó:

Nầy ai sống trong lao khổ, ưu sầu.

Nhờ Danh Jêsus mau kêu cầu;

Lòng chắc sẽ được an ủi thảnh thơi,

Danh này chớ quên trong mọi nơi.

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất trông

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, đất hy vọng.

Nhờ Danh Jêsus ta đến nghiêng mình,

Quì nơi chân Ngài dâng tâm thành;

Giờ lâm chung nguyền hô Danh Chúa luôn,

Duy Ngai có vinh Danh độc tôn.

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất trông

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, đất hy vọng.

99 Bây giờ, trong câu cuối cùng này, chúng ta hãy hát với lòng mình cúi xuống:

Dầu sao cứ nhơn Danh Chúa Jêsus,

Làm khiên che lằn tên quân thù.

Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta,

Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa.

Chỉ thế thôi. Nó sẽ lui ra. Tôi đang cố gắng làm điều này. Chỉ bởi tin, bởi vì nó sẽ lui
chạy xa, khi chúng ta kêu Danh thánh Ngài trong lời cầu nguyện.

...Dầu sao cứ nhơn Danh Chúa Jêsus,

Làm khiên che lằn tên quân thù;

Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta, (Thế thì anh chị em làm gì?)
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Kêu cầu Danh thánh Ngài luôn. (Cái mạng che sẽ đến che phủ mặt của anh chị
em.)

Danh lạ lùng (Danh lạ lùng), Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất trông

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, đất hy vọng.

Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu, trong khi đó xin mời Anh Beeler ở đàng sau kia lên
toà giảng này. [Anh Branham bắt đầu ngân nga bài “Mang Danh Jêsus Với Bạn” - Bt]

Kêu cầu Danh thánh Ngài luôn

(Anh giải tán họ, Anh Beeler ạ. Anh cầu nguyện kết thúc.)

...(Danh lạ lùng)...

Mừng vui ở trời, nơi đất trông

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, đất hy vọng.

100 Giờ này chúng ta cúi đầu và cúi cả lòng mình. Anh Beeler, một người bạn đồng lao
của chúng tôi ở đây, Anh Estle Beeler, một anh em Cơ-đốc rất tốt, một người trung tín.
Tôi xin mời anh cầu nguyện kết thúc và giải tán thính giả tối hôm nay. Xin Đức Chúa Trời
chúc phước cho anh, Anh Beeler ạ.
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