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Quyền Năng Biến Đổi Của Chúa
Trời

Jeffersonville, Indiana, USA.

1 [Anh Carl William giới thiệu Anh Branham. - Biên tập] Cảm ơn Anh. [Anh Williams
nói, “Chắc chắn thật là đặc ân được Anh Branham đến Phoenix rất thường xuyên. Tôi
nghĩ Anh đến Phoenix nhiều hơn bất cứ nơi nào. Chúng ta muốn Anh cứ đến luôn, dù thế
nào đi nữa chừng nào tôi còn ở đây. Xin Chúa ban phước cho anh, thưa Anh Branham.” -
Bt] Cám ơn Anh William.

Chào các bạn. Đây là gia đình Shakrian, Anh William, Chị William và nhiều người
trong họ tại đây biết về điều đó. Tôi đã thấy nó trong một khải tượng cách đây khoảng 2
hay 3 năm trước khi chị ốm, khải tượng đó đã xảy ra.

Năm ngoái, khi chúng tôi có mặt tại đây, tôi tin tại Hội đồng vào tháng Giêng, đó là
lúc Linh mục ấy (Tên của ông là gì nhỉ? Bây giờ, tôi đã quên tên.) đã có mặt tại đây. [Có
người nào đó nói, “Stanley.” - Bt] Stanley, Giám mục Stanley, từ Giáo hội Công giáo.
Anh em nhớ vì ông đã mang cho tôi quyển Kinh thánh, anh em biết đó, ông nói với tôi.

Chính là nhiều lời nói tiên tri, “Hỡi con gái ta, con được chữa lành.”

Ông biết rằng khải tượng đã nói chị ấy không thể bình phục được: “Người phụ nữ ấy
sẽ qua đời giữa 2 - 3 giờ sáng.” Anh em có nhớ điều đó không? Vì thế lúc 2 hay 3 giờ...

2 Tôi không thể nói cho Demos hay. Tuy nhiên, tôi đã nói với mẹ kế của chị, ngay ở
trong phòng, ngang qua đây, “Chị ấy sẽ không khoẻ lại được.”

Bà Shakarian nói, “Ồ, mọi người đang nói tiên tri.”

Tôi bảo, “Dĩ nhiên, bản thân tôi có thể sai nhưng tôi nói rằng chị ấy sẽ không khoẻ
lại.”

Tôi đã nói cho nhiều người biết. Cách đây 3 năm, tôi đã thấy chị đấu tranh dành sự
sống của mình, chị phải nằm trên giường. Chị đưa tay lên la hét với tôi, giống như thế.
Thậm chí tôi dám không đến gần chị. Rồi, tôi thấy chị qua đời. Tôi đã nhìn thấy, có điều
gì đó, một đồng hồ chỉ giữa 2 giờ và 3 giờ.

Do đó, Giám mục ấy đã nói, “Ồ, tôi sẽ quan sát xem nó xảy ra đúng như thế nào.”
Nó đã ứng nghiệm.

3 Chắc chắn chúng ta thấy buồn. Tôi cảm thấy Hội thánh đã mất đi một người cao quí
như Chị Florence Shakarian. Nhưng chị là ca sĩ tuyệt vời; Chị là người phụ nữ đầy dẫy
Thánh Linh.

Tôi đã có mặt với thân mẫu của chị, bà là một trong những người tôi tiếp xúc đầu
tiên ở duyên hải miền tây, khi bà được chữa lành. Bà đã ở trong một tình trạng hôn mê
và toàn thân bị sưng phồng. Cho nên Bác sĩ có mặt tại đó đã bảo tôi, “Nào, hãy thật im
lặng khi ông cầu nguyện. Đừng làm ồn quá. Bà ấy đang hấp hối.”

Tôi đáp, “Vâng, thưa ông.”

Ông ta cứ bảo tôi như thế. Ồ, thậm chí như là tôi không có cơ hội để mở miệng.

4 Vậy nên, chính Anh Demos đã bảo tôi tiếp tục và đi lên tầng trên.

Tôi đi lên tầng trên. Florence đang quỳ gối trên sàn nhà, lúc ấy còn là một cô bé
xinh đẹp, thêm một vài người phụ nữ nữa. Tôi đã đi đến cầu nguyện cho bà, và nói đang
lúc bà đang bị bất tỉnh rằng bà sẽ tỉnh dậy được. Bà đã tỉnh lại. 2 năm sau, bà qua đời.
Vậy thì, Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta.

Chúng ta biết điều đó, chúng ta tin rằng tất cả chúng ta đã đến đây bởi ý muốn của
Đức Chúa Trời và ra đi cũng cùng cách đó. Từng người một, mỗi người chúng ta sẽ vượt
qua cổng ấy. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt tại đây sáng nay, tập hợp với nhau
trong Tình Thông Công Các Thương Gia Tin Lành này, để nói ra những điều này và chuẩn
bị cho việc đó, bởi vì chúng ta biết chắc sẽ đến.

5 Chị Florence là một phụ nữ trẻ, 42 tuổi, còn rất trẻ Anh William vừa bảo tôi. Nhưng
trước khi chị biết rằng mình bị căn bệnh này, ồ, tôi thấy một khải tượng về chị cho tôi
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biết kết cuộc của chị như thế nào. Rồi nó xảy ra. Đức Chúa Trời biết tất cả, chị đã nhìn
thấy Chúa Jêsus trong phòng trước khi ra đi. Chúng tôi chỉ không muốn cầu nguyện cho
chị vì chúng tôi đã làm điều đó quá nhiều rồi. Chúng tôi chỉ muốn cảm tạ Đức Chúa Trời
vì một đời sống giữa vòng chúng ta, như Chị Shakarian đã linh cảm cho tất cả chúng ta.

Chúng tôi muốn cầu nguyện cho Anh Demos, Chị Rose. Hãy nhớ, họ đã gặp phải
khó khăn khủng khiếp trong đời sống trong... Đó là cha và chị của anh, trong những
năm qua... Sau đó... Vâng... [Ai đó nói với Anh Branham. - Bt] Chưa tới,  ít  hơn 10
tháng; Người chị là Edna cũng vậy.

6 Do vậy, tôi biết thông cảm với Anh Demos. Tôi có cha, anh em, vợ, con nhỏ, phải đi
xa họ trong một vài ngày, tôi biết anh cảm thấy như thế nào sáng nay. Anh em chỉ biết
được khi ở trong hoàn cảnh của họ. Đó là lúc anh em biết cách để cảm thông.

[Hệ thống khuếch âm kêu lên. - Bt] Chính tôi đã gây ra. Xin lỗi. Tay tôi đụng vào
một bộ phận nhỏ nơi nào đó ở đây. Vì thế Tôi - tôi xin lỗi đã làm cho âm thanh quá lớn,
tôi không cố ý.

Bây giờ, chúng ta hãy đứng một lát, nếu có thể được. Xin chúng ta hãy cúi đầu.

7 Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con nhóm nhau lại đây sáng nay để thờ phượng Cha,
dâng lên Cha những lời cảm tạ và ngợi khen vì đã ban cho Chúa Jêsus, Đấng Cứu Chuộc
chúng con, để chúng con có sự hy vọng sau khi cuộc sống này trôi qua, dù rằng nó thật
bấp bênh luôn khi chúng con sống tại đây. Cha ôi, chúng con nhìn thấy tình trạng khốn
cùng mà những thân thể này có thể đi vào, chúng con thật vui mừng chúng con không
phải ở đây luôn. Ngài đã tạo nên một con đường thoát qua thung lũng chết chóc.

Lạy Cha, chúng con biết ơn Cha sáng nay vì sự sống của một người đã đứng với
chúng con cách đây chưa đầy 1 năm, ca hát ngợi khen Ngài: Chị Florence Shakarian,
như chúng con đã biết chị. Đã lâu trước đó, Ngài đã nói với chúng con, thậm chí nhiều
năm, rằng điều này sẽ xảy ra, mà nó không phải là một cú sốc quá lớn cho chúng con.
Chúng con biết rằng những gì Ngài nói là thật. Rồi Lời Ngài nói, “Loài người bởi người nữ
sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ.” Chúa ôi, chúng con biết điều đó
cũng đúng. Chúng con biết tất cả chúng con phải đi qua thung lũng đó. Vì vậy chúng con
cảm tạ Ngài vì sự sống của chị đã ở đây trên đất nầy. Bởi đức tin mà giờ nầy sáng nay,
chị đã vượt qua từ căn nhà dịch bệnh khốn khổ này để vào trong một thân thể vinh hiển
không hề bị đau ốm nữa. Ân tứ ca hát của chị, giọng hát chị có, linh hồn của chị quá dư
dật ân điển với Đấng Christ... Đến nỗi chị có thể quay trở lại sáng nay, chị sẽ thực hiện
điều đó; Chị sẽ phải đi qua tất cả điều này lần nữa. Bây giờ, mọi sự đã xong rồi, chị ở
cùng với cha mẹ mình. Họ gọi con trẻ của họ về nhà. Vì vậy, chúng - chúng con cảm ơn
Ngài.

8 Chúng con cũng muốn cầu nguyện an ủi Anh Shakarian của chúng con, người anh
em yêu dấu của chúng con, biết rằng cuộc đời anh đang trải qua những cơn đau đớn dày
vò trong những Ngày Sau rốt này, và anh ấy đã... Thấy tuổi tác anh thêm nhiều, tóc anh
rụng đi, vai còng xuống, tuy nhiên, vẫn gắng sức ở lại trên cánh đồng cho Đức Chúa
Trời, Chúa ôi, xin ban sức khỏe cho anh ngày hôm nay.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài nhậm lời. Chúng con cũng cầu nguyện cho hết
thảy tang quyến, những người tấm lòng nặng nề về sự ra đi của chị.

Chúa ôi, khi chúng con suy nghĩ về điều này, xin cho chúng con nhớ rằng ngày nào
đó chúng con phải ra đi. Trong lúc chúng con đang ngồi với nhau tại đây, trong sự Hiện
diện của Chúa Jêsus, chúng con cầu xin Ngài sẽ mang điều tươi mới này đến trí nhớ của
chúng con. Xin để cho chúng con kiểm tra nguồn chứa những đời sống riêng mình như
đã từng có trước, để biết rằng chúng con đang ở trong Dòng Huyết và đức tin. Xin nhậm
lời, Chúa ôi.
9 Chúa ôi, hiện giờ, trong những hoàn cảnh này con cố gắng mang một Sứ điệp nhỏ
đến cho dân sự hôm nay, cầu xin Ngài giúp con. Xin làm con mạnh sức thêm vì con -
con cần điều đó, lạy Chúa. Cầu xin Ngài nhậm lời. Xin cho điều gì đó được nói ra chỉ là
để vinh Danh Ngài. Nếu có anh em nào nói luyên thuyên sáng nay, chưa sẵn sàng đối
phó với thì giờ đang đặt ở trước họ, nguyện đây là thì giờ mà họ sẽ đầu phục chính Ngài,
là Đức Chúa Jêsus Christ của chúng con. Đấng đã Phán, “Ta là Đường Đi, Lẽ thật và Sự
Sống.” Chúng con cầu xin trong Danh Ngài. A-men! (Mời ngồi.)

10 [Người nào đó nói với Anh Branham. - Bt] Người anh em tại đây muốn biết mọi
người có thể nghe rõ không. Anh ấy đã bật lên 2 mi-crô. Được chưa? Anh em có thể
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nghe không? Đưa tay lên nếu nghe rõ. Anh em có thể nghe được chứ? Hãy đưa tay lên.
Được rồi.

Tôi lấy làm tiếc rằng chúng ta không có đủ chỗ ngồi cho mọi người sáng nay. Chúng
ta tin rằng tôi sẽ không giữ lại đây lâu quá, có lẽ chỉ đủ để mang đến cho chúng ta việc
đọc lời, mà Chúa là Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh Lời Ngài được tuyên đọc, ban cho chúng
ta ân điển Ngài, để chúng ta có thể hầu việc Ngài.

11 Bây giờ, sáng nay, tôi được Billy Paul cho hay rằng, có thể chúng tôi sẽ giảng vào
Chúa Nhật tới tại Grantway, Hội Chúng Đức Chúa Trời ở Tucson. Nếu người nào ở đây từ
Tucson đến, có lẽ tôi  sẽ không gặp anh em tuần này. Tôi  sẽ có mặt tại  Hội  Chúng
Grantway của Đức Chúa Trời vào Chúa Nhật tới.

Vậy bây giờ, chúng tôi vừa mới từ phía trên miền Đông quay lại, tôi đã kiệt sức một
chút vì ăn nhiều quá, rồi sự tử tế quá của dân sự ở dưới núi. Và — tôi bị đau, cho nên tôi
cảm thấy không được khoẻ tuần này. Anh em hãy cầu nguyện cho tôi...

12 [Ai đó nói, “Nhiều đại thử quá.” - Bt] Anh em nói gì vậy? [“Nhiều đại thử quá.” - Bt]
Anh Carl Williams với giác quan khôi hài của anh, tôi nghĩ chúng ta cần điều đó ngay bây
giờ, anh nói, “Nhiều đại thử quá.” Tôi không biết về điều đó, Anh Carl à, nhưng thật
nhiều sóc.

Do vậy, anh em muốn cầu nguyện cho một người nào sáng nay, ồ, Tôi - tôi tất
nhiên biết ơn, một vài lời cầu nguyện của anh em là dành cho tôi vì tôi cần điều đó.

Bây giờ, chúng ta cần đi nhanh vào Lời.

13 Tôi không muốn giữ anh chị em ở đây quá lâu bởi vì tôi tin có một hệ thống đang
phát thanh trên toàn quốc vào sáng nay, đi xuyên suốt từ miền duyên hải phía tây đến
duyên hải phía đông, từ bắc xuống nam. Nhiều, nhiều hội chúng đã có chỗ ăn ở tiện nghi
để phục vụ hết thảy anh chị em đã có mặt từ Hội thánh Đền tạm đến. Điện thoại cũng
được nối tại Phoenix, mọi nơi có những Buổi Thờ phượng, đi thẳng vào... Họ nhóm nhau
lại trong những Nhà thờ và những gia đình, những nơi như thế, qua một cách rất tốt
đẹp. Họ nói, thậm chí nó tốt hơn một buổi phát thanh. Đó là đường dây điện thoại được
mắc nối. Họ mang vào một tai nghe hay một mi-crô hoặc bất kỳ là gì, ở trong phòng. Và
họ... Vợ tôi nói, bà từ Indiana đến tuần rồi, đi xuống Tucson, rằng cũng giống hệt như
đang đứng ngay trong phòng. Do vậy, chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ ban phước
cho tất cả những anh em ngoài kia, trên đường dây, sáng nay, bất kỳ họ ở đâu. Nó sẽ ở
trên New York bây giờ, ồ, ở trên đường dây phát thanh vào buổi chiều, những lần khác
khi được loan truyền khắp nước.
14 Bây giờ, trong sách Rô-ma chương 12, câu 1 và 2, chúng tôi muốn đọc phần Kinh
thánh này:

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng
thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng
phải lẽ của anh em.

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để
thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

Bây giờ, ý Chúa, tôi muốn lấy đề tài cho sáng nay về: “Quyền Phép Biến Đổi Của
Đức Chúa Trời”.

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình...
(mà) để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể
nào.

15 Đó là một đề tài cũ, quen thuộc mà nhiều Mục sư của anh chị em đã sử dụng qua
suốt thời gian của các bạn. Nó đã được dùng kể từ khi Lời được viết ra. Tuy nhiên, một
điều về Lời Đức Chúa Trời, Lời không bao giờ trở nên cũ đi, bởi vì Lời là Đức Chúa Trời.
Lời không hề trở nên cũ. Qua mọi thế hệ, thật gần đây nhất, khoảng 2.800 năm hay
nhiều hơn, Lời của Đức Chúa Trời này đã được con người, các Linh mục, vân vân... đọc.
Chưa bao giờ, Lời trở nên cũ kỹ. Chính tôi đã đọc Lời trong 35 năm. Mỗi lần đọc Lời, tôi
tìm thấy điều gì đó mới mẻ mà tôi đã bỏ qua lần đầu. Bởi vì Lời được hà hơi. Đó là Đức
Chúa Trời trong thể văn tự. Xem đó, Lời là những thuộc tính của Đức Chúa Trời đang
Phán ra và được đặt trên giấy.

16 Nhiều lần, con người nói, “Ồ, con người đã viết Kinh thánh này.” Không. Kinh thánh
nói Chính Đức Chúa Trời đã viết Kinh thánh. Đó là Lời của Đức Chúa Trời...
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Lời không thể sai trật. Chúa Jêsus Phán, “Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ta sẽ không
qua đâu.” Lời không thể sai ở trong Đức Chúa Trời hiện hữu, bởi vì đó là một phần của
Ngài.

Vậy thì anh chị em là con trai, con gái của Ngài, là một phần của Lời; Điều đó khiến
anh chị em là một phần của Ngài. Cho nên, đó là lý do tại sao chúng ta đến thông công
với nhau quanh Lời Đức Chúa Trời.

17 Bây giờ, từ Biến đổi nầy, tôi đã tìm trong từ điển ngày hôm qua khi tôi suýt quên
mất thời giờ phải có mặt tại đây, lúc đang tìm kiếm một đề tài. Tôi đã tìm được từ này,
hay đúng hơn là phân đoạn này trong Kinh thánh. Từ điển nói rằng đó là “Điều gì đó
được thay đổi.” Nó phải được “Thay đổi, biến cải, tạo nên sự khác biệt hơn trước đó.” Đó
là, “Tính cách và mọi thứ của nó đã được thay đổi bên trong”: Biến đổi.

18 Sáng nay, tôi suy nghĩ về Sáng thế ký chương một. Thế giới này chưa có hình dạng,
trống không, sự tối tăm phủ trên mặt đất, không có gì cả ngoài sự hỗn độn hoàn toàn.
Khi thế giới này ở trong tình trạng đó, Thần (Thánh Linh) của Đức Chúa Trời đã vận hành
trên mặt nước, toàn thể bức tranh được biến đổi từ một sự hỗn độn hoàn toàn trở thành
vườn Ê-đen. Quyền phép biến đổi đó của Đức Chúa Trời, đã tạo nên điều gì đó từ không
có gì, tạo nên điều gì đó tuyệt vời xuất hiện. Quyền phép biến đổi của Đức Chúa Trời!
19 Chúng ta hiểu điều đó, tôi — bằng việc đọc Lời Kinh thánh, rằng Đức Chúa Trời
trong 6.000 năm đã chuẩn bị cho vườn Ê-đen này. Vậy thì, Ngài có thể không kéo dài
như vậy, nhưng chỉ phỏng chừng, lấy điều ấy ra từ Lời Kinh thánh chỗ nói rằng 'một
ngày' với Đức Chúa Trời là “ngàn năm” trên đất. Đó là, nếu Đức Chúa Trời đếm thì giờ.
Lời nói là Ngài đã tạo nên trái đất trong 6.000 năm và Ngài đã trồng trên đất tất cả
những hạt giống tốt lành. Mọi thứ đã có đều thật sự hoàn hảo.

Tôi nghĩ, nhiều lần thậm chí những kẻ chỉ trích bắt đầu đọc Sách Sáng thế ký, họ
bắt đầu chỉ trích Lời, bởi vì Lời dường như lặp lại liên tục luôn hay ném anh em ra đây
đó.

Nhưng nếu chúng ta chỉ chú ý một lát, trước khi đi vào đề tài của chúng ta, mà Môi-
se đã thấy khải tượng. Đức Chúa Trời đã Phán với ông. Chúa đã Phán với Môi-se mặt đối
mặt, từ môi miệng đến tai. Bây giờ, Ngài không bao giờ Phán với bất kỳ ai khác giống
như thế, nhưng Ngài đã Phán với Môi-se. Vậy thì, Môi-se là một người vĩ đại, một trong
những người vĩ đại nhất trong các Tiên tri. Ông là “hình bóng” về Đấng Christ. Bây giờ,
Đức Chúa Trời có thể nói, Ngài có một tiếng nói. Tiếng nói đó đã được nghe. Đức Chúa
Trời có thể Phán.

20 Chúa có thể viết. Chúa đã viết 10 Điều Răn bằng ngón tay của chính Ngài. Ngài đã
từng viết trên những bức tường của - của Ba-by-lôn một lần bằng ngón tay Ngài. Ngài
đã cúi xuống viết trên cát một lần bằng ngón tay Ngài. Đức Chúa Trời có thể nói. Đức
Chúa Trời có thể đọc. Đức Chúa Trời có thể viết. Đức Chúa Trời là Nguồn Suối của mọi
Ân điển và Quyền phép, mọi sự Khôn ngoan Thiêng liêng là ở trong Đức Chúa Trời. Bởi
vậy, chúng ta biết Ngài là Đấng Sáng Tạo duy nhất. Không có một Đấng Tạo Hóa nào
khác ngoài Đức Chúa Trời. Sa-tan không thể tạo dựng gì cả, nó chỉ làm hỏng những gì
đã được tạo dựng. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo duy nhất.

Bởi vậy, Ngài đã tạo nên bởi Lời Ngài. Ngài đã sai Lời Ngài đến. Cho nên, tất cả
những hạt giống mà Ngài đã đặt trên đất, Ngài đã hình thành những hạt giống đó bởi Lời
của Chính Ngài, vì không có điều gì khác tạo nên hạt giống đó. Ngài đã đặt chúng nằm ở
dưới nước. Ngài chỉ Phán, “Hãy có điều này, hãy có điều kia.”

21 Bây giờ, nhiều lần, chúng ta tìm thấy giống như thể Kinh thánh đang lặp lại hay nói
điều gì đó về những gì mà Lời không có... Ví dụ, trong Sáng Thế Ký chương một, chúng
ta thấy rằng, “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài
người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Rồi Ngài
tiếp tục tạo nên, và nhiều thứ đã xảy ra trên đất.

Vậy chúng ta đi đến tìm hiểu, không có người nào để canh tác đất. Sau đó Đức
Chúa Trời đã tạo nên con người từ trong bụi đất. Đó là một con người khác biệt. Ngài đã
hà hơi thở thuộc linh vào trong người nam và người trở thành một sinh linh.

22 Người đầu tiên đã như hình Đức Chúa Trời, đó là Thánh Linh, Giăng chương 4, nói,
“Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài, phải thờ lạy bằng Tâm Thần và Lẽ thật.”
Nhưng Đức Chúa Trời là một Thần. Người đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã tạo nên, là một
người có linh, người có hình ảnh và giống như Đức Chúa Trời.
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Sau đó Ngài đặt người này vào trong xác thịt, và con người đã sa ngã. Vì thế nên
Chúa đã giáng thế, trở nên hình ảnh của con người để Ngài có thể cứu chuộc con người
sa ngã đó. Đó là câu chuyện Tin Lành có thật theo - theo quan điểm của tôi.

23 Bây giờ, Đức Chúa Trời, trong 6.000 năm đã trồng tất cả những hạt giống tuyệt
diệu này, hay Ngài đã Phán Lời Ngài. “Nó sẽ theo cách này. Cây này sẽ thế này. Chỗ này
sẽ thế này.” Mọi thứ đều hoàn hảo, thật tốt lành. Ngài đã truyền mỗi một hạt giống kia
sẽ tự biến đổi thành một cây có loại sự sống mà Lời Đức Chúa Trời đã Phán sẽ có. Nếu
đó là một cây sồi, nó phải sinh một cây sồi. Nếu nó là một cây cọ, nó được sinh một cây
cọ.

Bởi vì Đấng Sáng Tạo vĩ đại vừa ban phát Lời Ngài, hạt giống Lời đã ở tại đó trước
khi hạt giống thật từng được hình thành. Lời đã hình thành nên hạt. Xem đó, Ngài đã tạo
nên một thế giới từ những thứ không xuất hiện. Ngài đã làm nên thế giới bằng Lời Ngài.
Đức Chúa Trời Phán mọi thứ thành hiện thực.

24 Là Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo, đã Phán mọi thứ thành hiện hữu, đó phải là một
thế giới hoàn hảo. Đó là một nơi xinh đẹp. Đó là một thiên đường chân chính, thật sự tại
trên đất nầy.

Bây giờ, như mọi nơi phải có một Tổng Hành Dinh ở đâu đó. Hội đồng này có một
trụ sở, hội chúng nhỏ này có một trụ sở, và Giáo hội có một Tổng Hành Dinh. Đức Chúa
Trời có một Tổng Hành Dinh. Do đó, nơi to lớn này, đất nước mà chúng ta sống có một
Tổng Hành Dinh. Ê-đen vĩ đại này cũng có một Tổng Hành Dinh, Tổng Hành Dinh này
hướng lên vườn Ê-đen, hay phía đông vườn Ê-đen.

Đức Chúa Trời đã đặt trên chỗ này, cai trị tất cả tạo vật vĩ đại của Ngài trên đất tại
đây, con trai của Ngài và nàng dâu của con trai Ngài, A-đam và Ê-va.

25 Đức Chúa Trời là Cha của A-đam. A-đam là con của Đức Chúa Trời,“ theo Lời Kinh
thánh. Ông là con của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã tạo nên một người giúp đỡ cho A-đam từ thân thể chính ông, có
lẽ là một xương sườn phía trên tim để nàng gần gũi với ông; Làm người giúp đỡ của ông.
Nàng thực sự chưa phải là vợ của ông, cho đến bấy giờ ông cũng chưa thật là người đàn
ông. Ngài chỉ mới Phán điều đó. Rồi đó là nơi sự rắc rối đã xảy ra, Sa-tan tìm thấy nàng
trước A-đam. Vì thế nó xảy ra đúng là Lời Ngài đã Phán.

26 Tôi nói điều đó, tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian về điều đó. Nhưng một vài
người trong các anh em có thể bối rối một chút, đặc biệt một vài người ở trên miền
Nam, dường như thấy thật khó hiểu một chút về Sứ điệp mà tôi nhận được từ Đức Chúa
Trời  ngày hôm nay cho dân sự,  về hạt  giống của rắn.  Ý Chúa,  tôi  sẽ đi  về nhà tại
Jeffersonville, một trong những ngày này. Tôi muốn có một Sứ điệp khoảng 6 tiếng đồng
hồ và nói cho rõ hết điều đó ra (Hiểu không?), Vì thế nó sẽ thật sự mang một hình thể
anh em muốn biết chúng ta đang nói về những gì. ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Điều đó
cũng đúng như đã từng có trước đây khi Lời đã chứng kiến Chị Florence của chúng ta
trước khi chị ra đi cách đây nhiều năm. Đấy, đó là Lẽ thật. Còn bây giờ, chúng ta, có lẽ
nó bị hiểu lầm.

27 Nếu người nào đó muốn đến với tôi, có điều gì đó trái ngược, tự tôi hiểu lầm điều
đó. Tôi sẽ không muốn chỉ trích những gì bất kỳ người nào đó nói. Chúng ta không được
chỉ trích nhau. Tôi không phạm tội về điều đó. Tôi cảm tạ Chúa. Tôi đã chỉ trích tội lỗi và
sự hoài nghi nhưng không chỉ trích cá nhân nào (Hiểu không?). Không! Chúng - chúng ta
là anh chị em đang đấu tranh; Chúng ta đang xuống chỗ chị Florence đã đến sáng hôm
qua. Xem đấy, chúng ta — tất cả chúng ta phải đi theo con đường đó. Không phải mục
đích của tôi là cố chỉ trích một anh em hay chị em nào không đồng ý với anh chị em.
Không, không đời nào tôi làm điều đó. Tôi nghĩ anh em sẽ không bao giờ tìm được một
cuộn băng mà tôi đã từng gọi tên bất kỳ người nào. Nhiều lần tôi cảm thấy một người
sai trật nhưng đó là giữa họ với Đức Chúa Trời. Những điều sai trật, nằm trong cách
phạm tội và hiểu sai lạc. Đôi khi, thậm chí nó không phải là tội lỗi. Đó chỉ là sự hiểu sai
lạc của dân sự. Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta có quyền thể hiện chính mình bằng sự
hiểu biết của chúng ta.
28 Đấng Sáng Tạo vĩ đại này đã đặt để người con được tạo dựng của Ngài. Vậy thì, A-
đam là con trai được tạo dựng đầu tiên của Ngài. Chúa Jêsus là Con độc sanh của Ngài.
Xem đó, Ngài đã được sinh ra bởi một người nữ. Nhưng A-đam đã được tạo nên trực tiếp
từ bàn tay của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo.
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Bây giờ Tổng Hành Dinh, với con trai của Ngài và nàng dâu của con trai của Ngài ở
trên tất cả, trông thật hoàn hảo. Có một người, là đầu hết, con của Chính mình Ngài và
nàng dâu Ngài.

Mọi hạt giống đều hoàn hảo, những cây cọ, cây sồi, cây cỏ, chim chóc, và muông
thú. Mọi thứ đều ở trong trật tự hoàn hảo với điều răn của Đức Chúa Trời, “Đừng thay
đổi bản chất của ngươi. Mỗi loài hãy sanh ra tùy loại của nó. Hỡi cây sồi, đừng bao giờ
ngươi biến thành cây đu đủ.” Hiểu không? “Hỡi cây cọ, ngươi đừng biến thành thứ gì
khác nhưng mỗi hạt giống phải theo loại của nó...” Ngài đã quan sát điều đó qua những
lần Ngài Phán ra Lời.
29 Ngài đã Phán Lời. Quyền năng sáng tạo vĩ đại của Ngài đã hình thành những điều
này, chúng đã xuất hiện, ngay cả người nam và người nữ. Họ là những người đầu bởi vì
họ - họ siêu việt hơn tất cả những chủng loại khác. Ngài cũng đặt họ dưới sự săn sóc
giống như Ngài đã đặt các cây, loài vật, vân vân: Lời Ngài. Họ phải không bao giờ được
phép vi phạm Lời đó chút nào. Họ phải ở Tại Đó. “Không được bao giờ bớt đi hay thêm
bất kỳ điều gì vào Lời. Ngươi phải sống bằng Lời này.”

Hễ chừng nào sự sáng tạo đó tồn tại như thế, Chị Shakarian sẽ không phải ra đi
sáng nay, chừng nào loài thọ tạo đó cứ ở lại sống như thế trong sự kiểm soát vĩ đại của
Đức Chúa Trời. Đó là những gì chúng ta tin để hướng về lại. Chúng ta sắp đi trở về điểm
đó.

Ở đâu? Sáng ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nhìn bao quát tất cả, Ngài Phán, “Mọi
thứ đều tốt lành. Ta hài lòng với chúng.” Đúng thế, Ta - Ta vui mừng đã tạo ra chúng.
Bây giờ, tất cả đều ở dưới sự kiểm soát. Ta đã đặt sự tin cậy vào con Ta và vợ nó, Ta sẽ
làm cho chúng trở nên đầu tất cả, rằng chúng sẽ trông coi trên tất cả và thấy điều đó tốt
lành, mọi thứ sẽ sinh ra theo loại của nó. Người có quyền phép để thực hiện điều đó.“
Rồi Chúa Phán, ”Ồ, nếu tất cả đều quá tốt đẹp, nó không thể là điều gì khác, vì đó là sự
mong muốn của Chính Ta. Đó là cách mà Ta muốn. Ta đã Phán nó theo cách ấy, những
Lời của Ta đã sanh ra nó một cách chính xác theo cách Ta muốn. Và nó kìa kìa. Tất cả
đều tốt đẹp.“ Cho nên Kinh thánh nói, ”Vào ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời nghỉ ngơi khỏi
tất cả các công việc của Ngài.“

30 Mọi thứ ở dưới sự kiểm soát sanh ra loại của nó. Bây giờ, nên nhớ, để... Khi Ngài
đặt hạt giống vào trong đất, hạt giống chỉ có thể sinh sản với quyền phép sự sống tự
bên trong nó để biến đổi nó từ một hạt giống thành một cây hay bất kỳ là cái gì. Quyền
năng biến đổi của Ngài... Đức Chúa Trời đặt hạt giống vào đó với những tiềm năng, nó
sẽ chính xác những gì Ngài Phán sẽ có. Hễ chừng nào nó ở trong phạm trù đúng của nó,
nó là những gì Đức Chúa Trời Phán sẽ có. Nó không thể di chuyển ra khỏi đó nếu nó đã ở
trong kênh hoàn toàn chính xác đúng. Vì thế với mọi vật ở trong sự tin cậy vào con
chính Ngài, nó sẽ theo cách đó, rồi Đức Chúa Trời Phán, “Mọi thứ đều tốt lành, vậy Ta sẽ
nghỉ ngơi. Và mỗi hạt giống kia có quyền năng trong chính mình nó để biến đổi thành
thứ Ta mong muốn. Đó là những gì nó phải có, bởi vì Ta đã ban mỗi hạt giống quyền
năng biến đổi để tạo ra từ chính nó trong những tiềm năng của nó bây giờ, làm ra từ
chính nó hoàn toàn những gì Ta muốn.”

Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi: Hôm nay Ngài vẫn y nguyên như Ngài vào
lúc đó. Đức Chúa Trời quyết định làm điều gì thì Ngài sẽ làm. Không có gì sẽ ngăn Ngài
lại. Ngài sẽ làm điều đó.

31 Sau khi, tất cả thật tốt đẹp và được thiết lập trong trật tự, lúc bấy giờ Đức Chúa
Trời cảm thấy chắc chắn rằng tất cả điều này đều tốt lành, và rồi khi đó kẻ địch đến. Tôi
sẽ... Đức Chúa Trời đã ban cho quyền năng biến đổi. Tôi sẽ gọi kẻ này với quyền lực
không phải để - để sáng tạo trở lại, nhưng tôi... Nó có quyền lực để làm biến dạng
(deform), không phải biến đổi (transform), nhưng làm biến dạng. Vậy thì, bất cứ điều gì
bị lấy mất tình trạng nguyên thủy của nó, thì có điều gì đó không ổn với nó.

Cách đây một vài năm, khi tôi đang đi tuần, đi lên qua những cánh đồng bắp. Tôi
nghĩ về một cành cây bị thổi tung ta khỏi một cây, nó rơi đè lên một cọng bắp. Cọng cố
hết sức để vươn thẳng lên lại giống như nó trước đây nhưng nó đã bị biến dạng bởi vì
điều gì đó đã xảy ra. Nhánh cây đang nằm trên nó.

32 Rồi chúng tôi tìm thấy một dây leo dại trên cánh đồng. Nhiều người trong các anh
em tại đây, có lẽ một số trong các chị em nữ biết, nếu chị em quê ở Kentucky. Phụ nữ
sử dụng cái cuốc ở đó giống như đàn ông đi ra đồng với một - một cái cuốc, chúng ta gọi
là cuốc cổ ngỗng cũ, chặt đứt những sợi dây leo ra. Vì nếu anh chị em không chặt đứt
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những sợi dây leo đó ra, nơi các cây bắp ở trong hàng, như thế này, lúc ấy dây leo đó sẽ
bò lên trên, quấn lấy cây bắp đó, bao quanh chính nó dần dần, thật dễ dàng, thật quỷ
quái, đến nỗi hầu như anh em bảo nó đang quấn lại. Cuối cùng, nó cành ngày càng trở
nên mạnh hơn. Nó kéo cây bắp đó đến nỗi bị biến dạng, kéo nó ngược lại chính nó, bao
quanh nhánh của nó, làm biến dạng từ những gì nó đã có trước đây thành cái gì khác.
Tuy đó là bắp, nhưng là bắp đã bị biến dạng.
33 Chúng ta tất cả vẫn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng một số người bị quá
biến dạng như là những con trai của Đức Chúa Trời, bước đi nghịch lại Lời Ngài theo cách
mà Ngài đã cho phép và sắm sẵn cho chúng ta bước đi. Lập nên điều gì đó, thế gian làm
cong vẹo chúng ta ra khỏi con đường, kéo chúng ta đến gần với nó, đi xa khỏi con
đường hẹp thẳng mà Ngài đã trồng chúng ta vào, là những con trai, con gái của Đức
Chúa Trời... Tội lỗi đã gây ra điều gian ác này với các con trai và con gái của Đức Chúa
Trời.

34 Kẻ làm biến dạng! Tôi biết đúng hơn điều này dường như lạ lùng khi nói nó theo
cách này,  “làm biến dạng.”  Đó là  những gì  nó là,  nó bị  biến dạng hay bị  bóp méo
(perverted). Bóp méo có nghĩa “bị thay đổi, bị tạo thành điều gì đó khác biệt.” Biến dạng
cũng cùng giống như vậy, nó đã được mang ra, bị làm biến dạng và được tạo nên theo
một cách khác. Tuy nhiên, nó vẫn còn là hạt giống đó, nhưng đã bị biến dạng.

Bây giờ chúng ta tìm thấy rằng kẻ làm biến dạng này cũng có cùng thời lượng để
làm biến dạng như Đức Chúa Trời phải biến đổi. Nó đã trồng hạt giống của Ngài trong
vườn Ê-đen, nếu không thì, không bao giờ trồng hạt giống của Ngài... Trong vườn Ê-
đen... Kể từ đó, nó đã có 6.000 năm để làm biến dạng Hạt Giống của Đức Chúa Trời, Lời
của Đức Chúa Trời: Làm biến dạng Lời, làm cho Lời thành điều gì đó khác biệt; Khi nó...
Lần đầu tiên Ê-va lắng nghe nó, và tự nhận cho mình chỉ một cụm từ nhỏ...
35 Hãy nhớ, đầu tiên Sa-tan đã trích thuật Kinh thánh thật rõ ràng hết sức, “Đức Chúa
Trời đã Phán rằng, 'Ngươi không được ăn mọi cây trong vườn Ê-đen'?” Thấy không? “Mà
chi! Đức Chúa Trời há có Phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong
vườn sao?”

Nên nhớ lúc ấy, Ê-va nói, “Vâng, chúng tôi có thể ăn mọi cây; Nhưng cây ở giữa
vườn, chúng tôi không được động đến.” Ta hãy quan sát nó trong 'lời giảng' của nó đã
xuyên tạc Lời đó một chút khi nói... Ê-va nói, “Vì Đức Chúa Trời Phán, nếu một mai
chúng tôi ăn, ngày đó chúng tôi sẽ 'chết.'”

Nó nói, “Ồ, chắc chắn các ngươi sẽ không chết đâu.” Xem đó, nó là một - một
người; Nó nói, “Các ngươi hãy làm điều này bây giờ. Các - các ngươi hầu như là những
người ngu dốt. Các ngươi thực sự không biết gì cả. Nhưng nếu các ngươi chỉ ăn một
phần trái nầy, thì các ngươi sẽ có sự khôn ngoan, các ngươi có kiến thức. Các ngươi biết
phân biệt điều phải với điều trái và giống như Đức Chúa Trời (Hiểu không?), các ngươi
biết không, nếu các ngươi chỉ có một phần sự khôn ngoan này mà Ta có. Ta biết, nhưng
các ngươi không biết.”

36 Có sự khôn ngoan là điều tốt. Nhưng nếu sự khôn ngoan là nghịch lại, nếu sự khôn
ngoan không phải là sự khôn ngoan đúng từ Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan Thiêng liêng,
chỉ trở nên sự khôn ngoan xác thịt... Tôi không quan tâm chúng ta có bao nhiêu hệ
thống kiến thức, và cái gì hơn nữa, hay là giáo dục, nó thuộc về ma quỉ. Tôi sẽ chứng
minh điều đó với anh chị em, đẹp ý Chúa trong vài phút. Nó thuộc về ma quỉ.

Nền văn minh là thuộc về ma quỉ. Tôi đã giảng suốt về điều đó. Mọi nền văn hóa
trên trái đất, tất cả những quyền lực của khoa học, mọi thứ là thuộc về ma quỉ. Đó là
Phúc âm (gospel) của nó, nó đã rao giảng về tri thức trong vườn Ê-đen. Nó đã lấy đi sự
hiểu biết đó, bóp méo đi sự tri thức, làm trái ngược với Lời, ý chỉ và kế hoạch của Đức
Chúa Trời và bây giờ nó đã có 6.000 năm để làm một cách chính xác những gì Đức Chúa
Trời đã làm, chỉ trong con đường xuyên tạc, và mất đi cùng một lượng thời gian để mang
Ê-đen của riêng nó vào. Bây giờ, nó có vườn Ê-đen của nó trên đất nầy, đầy dẫy sự khôn
ngoan và tri thức. Đó là phúc âm của nó ban đầu, sự hiểu biết, khôn ngoan, khoa học.
Đức Chúa Trời không hề bảo dưỡng một ngôi vườn như thế. Tôi - tôi muốn anh em quan
sát một vài phút. Nó đã làm điều này, vì nó là con người của sự khôn ngoan thế gian.

37 Bây giờ, thật khó để nói điều này. Thật rất khó, bởi vì tôi đang giảng cho những
người cũng cảm thấy một cách giống như tôi, cách mà tôi từng cảm thấy trong nhiều
năm. Nhưng từ lúc khai mở 7 Ấn kia, các Thiên Sứ hiện đến ở bên kia núi, Quyển này trở
thành một Quyển Sách mới. Đó là nhiều điều đã được giấu kín đang được bày tỏ như
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Đức Chúa Trời đã Hứa trong Khải Huyền 10 Ngài sẽ thực hiện điều đó. Chúng ta là
những người được hưởng đặc ân mà Chúa đã chọn trên đất, để chúng ta có thể thấy và
hiểu những điều này. Đó không phải là huyền thoại nào đó do trí óc xác thịt của một
người đang cố gắng thêu dệt nên. Đó là Lời Chúa được tỏ bày, được chứng minh Lời là
đúng. Lời được chứng minh, không phải bởi khoa học nhưng bởi Đức Chúa Trời là đúng.

Đức Chúa Trời, như tôi đã nói trước đây trong một Sứ điệp, không cần bất kỳ ai để
thông giải Lời Ngài. Chính Ngài là Đấng Thông Giải của Lời Ngài. Ngài Phán nó sẽ xảy ra
và nó xảy ra. Chính Ngài sẽ khẳng định, thông giải nó.

38 Cách đây một vài năm khi những người Ngũ Tuần chúng ta, khi những Giáo hội
khác bảo chúng ta rằng chúng ta là những kẻ điên rồ, Đức Thánh Linh là chuyện quá
khứ. Chúng ta không thể như vậy. Nhưng chúng ta tìm thấy Lời hứa của Đức Chúa Trời
là dành cho bất cứ ai sẵn lòng, và bây giờ chúng ta biết khác. Hiểu không? Đó chỉ là
từng chút một điều này đã được mở ra.

Ngài Hứa rằng những sự mầu nhiệm đã được giấu kín trong tất cả những Thời đại
Hội thánh đó sẽ được Khải Thị ngay ở Thời kỳ Sau Rốt. Ngài cho chúng ta biết lúc nầy.
Chúng ta đang ở Thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đang ở đây bây giờ.

39 Sa-tan là tác giả của nền văn minh. Nó là tác giả của khoa học. Nó là tác giả của
nền giáo dục.

Anh em sẽ hỏi, “Điều đó có đúng không?”

Được rồi, chúng ta hãy đọc Lời của Đức Chúa Trời bây giờ, Sáng Thế Ký chương 4,
hãy trở lại và chỉ xem trong một phút. Tôi biết... Tôi có thể, nếu tôi có nói lâu quá, Anh
Carl chắc có lẽ sẽ cho tôi hay. [Người nào đó nói, “Tốt lắm.” - Bt] Sáng Thế Ký chương
4, câu 16, cứ tiếp tục tại đây, vào lúc khởi đầu, những gì Đức Chúa Trời đã làm để đặt
sự rủa sả trên người nam và người nữ vì tất cả những gì họ đã làm: Không phải là sự rủa
sả ở trên họ, nhưng bảo cho họ những gì sẽ xảy ra, rủa sả mặt đất vì cớ A-đam. Chúng
ta tìm thấy tại đây, Ê-va đã sinh ra 2 con trai. Một trong số đó là con của Sa-tan, và một
đứa thì thuộc về Đức Chúa Trời.

Anh em bảo, “Ồ, không. Không, Anh Branham!”

Chờ một phút. Anh em đã tìm cho tôi một câu Kinh thánh ở đâu, nói rằng Ca-in là
con của A-đam. Tôi sẽ tỏ cho anh em trong Kinh thánh nơi Lời nói rằng “Ca-in là con của
ma quỉ đó,” không phải là A-đam.

40 Chú ý khi nàng thụ thai ở đây. Chúng ta bắt đầu với chương 4 trước:

A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình, người thọ thai sinh Ca-in và nói rằng (Nàng nói):
Nhờ CHÚA giúp đỡ, tôi mới sinh được một người.

Dĩ nhiên, phải như vậy. Cho dù nó là gái điếm hay cái gì đi nữa, nó phải đến từ Đức
Chúa Trời (Hiểu không?) bởi vì đó là hạt giống của Ngài, đó là luật của hạt giống Ngài,
nó phải sinh ra dẫu là hạt giống bại hoại, hư hỏng hay bất kỳ là gì. Đó là mạng lệnh của
Ngài.

Nàng lại sinh em Ca-in, là A-bên.

Không biết nhiều hơn về ông. A-đam biết vợ mình, và nàng sanh Ca-in và cũng
sanh ra A-bên; Sanh đôi. Sa-tan đã ở với nàng buổi sáng đó, còn A-đam thì buổi chiều
hôm đó.

41 Anh em thấy một sự ồn ào lớn trong báo chí, tôi tin là tại Tucson hiện nay, về một
người phụ nữ sinh ra một đứa con da màu và da trắng cùng một lúc. Sáng đó, nàng
sống với chồng mình và chiều đó với người nam khác. Người nam da trắng nói ông ta sẽ
săn sóc đứa con riêng của ông, nhưng người đàn ông da màu phải săn sóc đứa con riêng
của ông ta. Hiểu không? Tôi biết điều đó trong việc lai giống loài chó, đại loại như vậy.
Một vài giờ sau đó, nó chắc chắn sẽ như vậy. Điều này chứng minh việc đó.
42 Bây giờ, để chỉ cho thấy nền văn minh đã đến từ đâu, bây giờ chúng ta hãy đọc
Sáng Thế Ký ở đây, trong chương 4 Sáng thế ký lần nữa, và thấy... Câu thứ 16...

Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Chúa Trời, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen.
Đoạn, Ca-in ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc. Ca-in xây một cái
thành đặt tên là Hê-nóc, tùy theo tên con trai mình.

Nền văn minh đã bắt đầu. Tiến sĩ Scofield trong quyển Kinh thánh Scofield của tôi ở
đây nói, “Nền văn minh đầu tiên.” Lưu ý, lúc ấy, ông ta đã có những con trai, họ đã chế
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tạo những đàn organ và âm nhạc. Người kế tiếp sinh các con trai, người bắt đầu làm
những điều khác, những điều kỳ diệu, xây các thành, làm nên những dụng cụ bằng
đồng, tất cả các loại, các thứ. Xem đấy, đó là những gì người đã làm, đã trở thành nền
văn minh đầu tiên, là người Ca-na-an. Người ta đã làm điều giống như vậy qua các thời
đại.

43 Bây giờ, chúng ta hãy đọc đến câu 25, xem điều kế tiếp là gì.

A-đam còn ăn ở với vợ mình, người sanh một con trai đặt tên là Sết, vì vợ rằng:
Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi.

Sết cũng sanh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đầu cầu
khẩn Danh Đức Giê-hô-va. (Từ phía của Sết, không phải là phía của Ca-in. Hiểu không?)

Sự thông tuệ vĩ đại mà tất cả chúng ta bám giữ. Hôm nay, Chủ nghĩa Cộng sản là
gì, thần của họ là gì? Đó là tri thưc khoa học. Chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang
sống ở đâu? Hãy cân nhắc những lời này hôm nay.

44 Sa-tan có kiểu vườn Ê-đen mà nó đang làm bây giờ. Trong 6.000 năm này, nó đã
hình thành (không phải tạo ra), nhưng làm biến dạng cả trái đất của Đức Chúa Trời,
những tạo vật của nó, các loài vật, lai, phối giống, các cây cối, con người, ngay cả tôn
giáo, Kinh thánh, Giáo hội cho đến tự nó tạo được một vườn Ê-đen khoa học của riêng
mình, mọi thứ vận động bởi khoa học. Những chiếc xe hơi của chúng ta, mọi thứ đã được
ban cho chúng ta bởi khoa học, những gì con người đã làm. Nó đã có vườn Ê-đen lớn của
nó tại đây. Để chứng minh Sứ Điệp là đúng lúc, để chứng minh rằng nó không phải là
thời đại khác nào đó nhưng là Khải Huyền chương 10... Hãy nhìn vào sự lai tạp hôm nay,
làm nên đẹp hơn, duyên dáng hơn, không phải là tốt hơn. Hãy nhìn vào những trẻ em
ngày nay.

45 Hôm qua, tôi đưa con gái của tôi đến một nha sĩ, ông nói các chiếc răng của nó bị
vẹo. Một anh em ở dưới Tucson, Anh Norman, có đứa con gái nhỏ có những chiếc răng bị
hô. Nha sĩ nói rằng, ngày gần đây, hay trong những thời kỳ sắp tới, có lẽ, con người sẽ
được sinh ra, răng mọc theo bất kỳ cách nào. Đó là bởi đồ ăn mà chúng ta đang ăn: Đồ
ăn lai tạp.

Anh em có đọc trong tạp chí, “Tập san Bạn Đọc,” tháng vừa rồi, về Billy Graham,
nhà Truyền giảng cao quí không? Anh em có nghe ông giảng không? Tôi cầu nguyện cho
ông hơn bao giờ hết. Khi ông trò chuyện với những người cổ áo cao đó, đại loại như vậy,
đêm nọ, đang giáng đòn vào giới chức sắc đó. Điều gì đó đã xảy ra đến với ông. Một
trong những ngày này, tôi hy vọng ông nhìn thấy vị trí của mình ở đâu. Để ý, hiện giờ
đang kêu gọi từ thành Sô-đôm trụy lạc đó. Bây giờ để ý điều nầy trong “Tạp chí Bạn
đọc”... Billy đã trở nên quá yếu đến nỗi ông thậm chí không thể tổ chức những buổi
nhóm của ông. Họ bảo ông, ông phải chạy, tập thể dục, đại loại như vậy. Do vậy, ông
chạy một dặm mỗi ngày, tôi tin là vậy hay đại loại như vậy, tập thể dục.

46 Con người bị thối nát. Cả dòng dõi loài người bị bại hoại. Mọi thứ trông giống như
trước thời kỳ đại hồng thủy. Nó hoàn toàn đảo lộn, quay đi, khác hẳn hàng lối thẳng tắp
mà Đức Chúa Trời đã trồng họ vào. Tội lỗi, qua khoa học và sự lừa dối, đã làm cong
quẹo cả nhân loại.

Anh em cũng đã có đọc phía dưới bài báo đó, chỗ có nói trong những ngày này,
những cô cậu còn trẻ ở giữa tuổi 20 và 25, đã ở trong tuổi trung niên theo như cấu trúc
cơ thể. Hãy suy nghĩ về điều đó.

Đêm nọ, trong sự nhận biết trước (discernment), tôi đã chọn ra một cô gái 23 tuổi
đã mãn kinh, gọi cô ta ra. Đó là những gì Bác sĩ của cô đã nói cho cô hay.

Xem đó, đó là một dòng dõi hư hoại, suy đồi, trói buộc với địa ngục. Tôi biết điều
đó nghe có vẻ không đạo đức. Nhưng đó là Kinh thánh (Hiểu không?), điều đó có thực.
Dòng dõi này mà chúng ta đang sống, thế hệ của những người này.

47 Hãy lưu ý trong ngày hôm nay, những loài vật lai tạp, những cây lai tạp, khoa học
quay ngay trở lại, cũng chính khoa học thực hiện điều đó, họ nói, “Đó là những gì đang
phá hủy cả loài người.” Anh em đọc nói cũng giống như tôi đọc. Ồ, vậy thì sao họ không
dừng lại? Đó là bởi vì họ không thể ngăn cản nó được. Lời Chúa đã Phán nó sẽ theo cách
đó. Nhưng nếu họ suy nghĩ trong một phút, họ là những công cụ, như Giu-đa Ích-ca-ri-
ốt, đang đưa vào một cách chính xác điều mà Đức Chúa Trời Phán sẽ xảy ra. Nó đang
làm điều đó hoàn toàn chính xác trên cơ sở khoa học của chính họ.
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Bởi sự nghiên cứu khoa học của nó, trong một kiểu mẫu giống như vậy, nó đã lừa
dối Ê-va, cũng lừa dối Giáo hội, mà ở đó, Ê-va là một điển hình. Nào, bây giờ, A-đam là
một “hình bóng” ở đó một lần nữa, hay đúng hơn là Ê-va của Giáo hội, chú ý những gì
mà nó đã làm. Qua cuộc lang thang đi tìm tri thức, nó đã trượt ngang qua lằn phân cách
giữa đúng và sai bằng cách lắng nghe qua sự xuyên tạc của Sa-tan, hay sự làm biến
dạng Lời Đức Chúa Trời nguyên thuỷ.
48 Những Giáo hội hôm nay đã bị biến dạng. Tôi không nói về dân sự, những cá nhân.
Tôi đang nói về 'thế giới Giáo hội' [giới giáo quyền, hệ thống giáo phái. - Bt]. Giáo hội
này bị cong vẹo đường nầy, Giáo hội kia cong vẹo theo đường khác, bởi khoa học, cùng
một kiểu mẫu mà nó đã thực hiện. Nó đã thi hành những lời đe doạ của nó, Sa-tan,
trong Ê-sai 14:12.

Chúng ta hãy đọc điều đó một chút.  Trong Sách Ê-sai  chúng ta hãy bắt đầu ở
chương thứ 14, 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.

Đây là điều Ê-sai đã thấy nó trong một khải tượng (Hiểu không?) trong thời đại sắp
đến:

Ngươi vẫn bụng dạ bảo rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao
Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.

49 Mục đích của Sa-tan từ lúc ở Ê-đen là tự tạo nên cho chính mình một Ê-đen, tự tôn
nó lên cao, để những ngôi sao của Đức Chúa Trời sẽ tôn thờ nó: Các con trai sẽ tôn thờ
nó. Nó nhất định thực hiện điều đó. Nó đã thực hiện những điều này và mang điều đó
vào Giáo hội, tôi sẽ không đi vào chi tiết. Bất cứ ai trong anh em lắng nghe những cuộn
băng biết về nó. Điều đó hoàn toàn chính xác thì giờ chúng ta đang sống, chính Sa-tan
đã thực hiện qua những chương trình giáo dục, thích hợp hơn, điều nầy tốt hơn, điều kia
tốt hơn mà không biết suốt thời gian đó họ đang bước đi thẳng vào sự chết: Kẻ mù dẫn
dắt người mù, những kẻ lãnh đạo mù loà dẫn dắt các quốc gia, những nhà lãnh đạo đui
mù của khoa học, những kẻ mù dẫn dắt những kẻ mù. Chúa Jêsus Phán, “Hãy mặc kệ
họ, cả hai sẽ rơi xuống hố.”

50 Chú ý ở đây “hình bóng” của 2 vườn Ê-đen làm “hình bóng” thật gần gũi với nhau,
cho đến nỗi hầu như nó lừa dối được chính người lựa chọn. Ma-thi-ơ đoạn 24:24 nói sẽ
xảy ra cách đó. Nhưng tôi muốn chúng ta dùng lại trong một vài phút và suy nghĩ về 2
Ê-đen này, một điều đặc biệt, Kinh thánh đã bảo cho chúng ta rằng Lời Đức Chúa Trời đã
sinh ra Ê-đen đó như thế nào và Lời Chúa cảnh cáo chúng ta rằng một ngôi vườn khác
sẽ đến như thế nào.

Chúng ta cũng biết rằng phải có một Ê-đen khác, nếu chúng ta cũng lắng nghe nhà
Tiên tri, Phao-lô, trong II Tê-sa-lô-ni-ca chương 2, tôi có thể đọc Lời nếu anh em muốn:

Kẻ ấy tự tôn mình lên, rằng, ngày đó của Đức Chúa Trời sẽ không đến, cho đến lúc
con người của tội lỗi đó được tỏ ra...

Tự nhắc mình lên trên mọi vị xưng là thần, hoặc vật gì người ta kính thờ, rất đỗi
ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, tự xưng là Đức Chúa Trời.

Hãy suy nghĩ về điều đó. Trong Ê-sai 14, nhà Tiên tri nói rằng ông đã thấy Lu-xi-
phe, trong lòng mình, qua một khải tượng trong sự hà hơi linh của Chúa, nói rằng nó sẽ
làm điều đó. Trong Sách Ê-sai, 800 năm trước Phao-lô, hay xấp xỉ như vậy.

Bấy giờ, 800 năm sau, Phao-lô nhìn thấy nó, đi vào vị trí của nó. Chú ý, nó hướng
đến Ê-đen của nó, Ê-đen khoa học của nó, với thế giới khoa học của nó, với một Hội
thánh nàng dâu khoa học, tất cả ở dưới từ ngữ tri thức, các thần học viện lớn, các bằng
cấp lớn, các chương trình giáo dục.

51 Anh chị em, hãy lắng nghe, mỗi người trong chúng ta sắp sửa bước đi con đường đó
mà Florence đã đi. Tôi cầu xin anh em, nhơn Danh Chúa Jêsus, hãy xem xét điều này.
Không xem xét tôi, tôi là anh em của anh chị em. Không phải thế. Hãy xem xét Lời mà
tôi đang giảng về Kinh thánh của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn thông suốt, được chứng thực
một cách hoàn hảo trong Lời của chính Đức Chúa Trời, trong thời đại mà chúng ta đang
sống, nơi mà chúng ta đang ở.

Những chương trình này tự chúng là hoàn toàn nghịch lại Đấng Christ. Bây giờ, nó
phải có một Ê-đen, nó nói sẽ làm điều đó. Ở đây Lời Chúa rõ ràng nói rằng nó sẽ làm
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điều đó, và ở đây, chúng ta nhìn thấy ngay nó đang thực hiện điều đó. Nó đã thực hiện
điều đó bằng nàng dâu hệ phái, khoa học trí tuệ của nó. Nó sẽ đứng làm lãnh đạo trong
một trong những ngày này trong Đại Hội đồng Giáo hội Thế Giới sẽ được lập nên. Tất cả
sẽ ở với nó. Cố gắng...

52 Nhiều người, không phải bởi vì họ là những người xấu; Họ đã được trồng trong dãy
thẳng tắp đó giống như bắp, nhưng Sa-tan đã gieo những dây leo, được gọi là khoa học,
nghiên cứu, giáo dục, các bằng cấp Tiến sĩ. Lúc nào đó, thậm chí họ sẽ không cho phép
anh em đi lên bục giảng nếu anh em không trình một tấm bằng Tiến sĩ từ một thần học
viện nào đó. Tất cả đều sai lạc. Không phải là dân sự, chính là chương trình sai lạc. Nó
đã làm điều gì lúc này? Tất cả lại ngóc đầu dậy một lần nữa, mang toàn bộ thế giới đi
qua một nhóm lai tạp, bóp méo Hạt Giống nguyên thủy của Đức Chúa Trời, dẫn tới một
sự hỗn độn tối tăm khác.

Nhưng, tôi thật vui mừng rằng Đức Chúa Trời nhắc nhở cho chúng ta lần nữa, rằng
Ngài vẫn còn có thể hành động trên bề mặt những tình trạng. Ngài Hứa Ngài sẽ làm điều
đó và kêu gọi một bầy nhỏ sẽ là Nàng Dâu của Ngài.

53 Hãy lưu ý tại đây lần nữa những Giáo hội nầy làm “hình bóng”, hay những Ê-đen
này bây giờ hoàn hảo như thế nào.

Đức Chúa Trời, qua Hạt Giống của Lời Ngài. Có một điều duy nhất có thể làm sống
động Lời, đó là Thánh Linh vì Ngài là Đấng Ban Sự Sống (Life-Giver) cho Lời. Khi Sự
Sống ở trong Lời gặp Sự Sống trong Thánh Linh, Lời sản sinh bất kỳ Hạt giống gì.

Hãy lưu ý những gì đã xảy ra. Trong vườn Ê-đen là sự xếp đặt hồn nhiên của Đức
Chúa Trời. Đó là một trong những “sự phân chia giai đoạn về thời đại” (dispensations*)
của Đức Chúa Trời. Sự sắp đặt đầu tiên là 'thời ky ngai thơ' (vô hại). Con người 'không
biết tội lỗi là gì'. Họ không biết gì về tội lỗi. Cả A-đam và Ê-va đều trần truồng, nhưng
họ được che giấu khỏi sự lõa lồ bằng một tấm khăn voan của Thánh Linh trên gương mặt
của họ. Họ không bao giờ biết mình lõa lồ chút nào vì họ được che giấu. Bởi vì tấm khăn
voan của Đức Chúa Trời đã phủ trên tâm trí họ, họ không biết đúng sai là gì. Cả hai họ
đứng đó trần truồng, tỏ cho thấy rằng tri thức đã chưa đến với họ (Hiểu không?), để cho
họ thấy mình trần truồng. Cả hai đều trần truồng mà không biết.

54 Bây giờ, nếu muốn, anh em giở ra, hay viết xuống, Khải Huyền chương 3, Đức
Thánh Linh đã báo trước Thời kỳ Sau Rốt này, cho Thời đại Hội thánh Ngũ tuần Lao-đi-xê
trong những ngày sau-rốt, Ngài Phán, “Các ngươi bị trần truồng và mù lòa mà không
biết!”

Có hạt giống hồn nhiên của Đức Chúa Trời, không hề biết họ bị lõa lồ, dưới tấm
khăn voan của Đức Thánh Linh, che cho họ khỏi tội lỗi.

Giờ đây, trong Thời đại Hội thánh Cuối cùng chúng ta thấy ở đây họ lại trần truồng
lần nữa mà không biết. Nhưng đó không phải là tấm khăn voan của Đức Thánh Linh. Đó
là tấm khăn voan mà Sa-tan đã choàng lên cho Ê-va trở lại vào lúc đó, tấm khăn voan
của tham dục, khăn voan tà dâm. Họ quá ô uế đến nỗi không biết rằng mình bị trần
truồng, những người nữ của chúng ta ở trên đường phố mặc những quần ngắn, những
chiếc váy khêu gợi...
55 Ngày nọ một ai đó đã gởi cho tôi một mẫu của chiếc váy mới trên báo mà họ sắp
mặc. Tôi nghĩ nó chỉ cách mông 14 in-sơ (tấc Anh) hay gần như thế. Tôi tự hỏi những
người nữ của chúng ta có nhận ra đó là một tấm khăn voan dâm dục không?

Vậy thì, chị - chị em có thể nói, “Tôi có thể chứng minh trước Đức Chúa Trời rằng
tôi vô tội về bất kỳ tội ngoại tình nào đối với chồng tôi, nếu không thì tôi - tôi... tất cả
điều này.”

Nhưng tuy nhiên, tại Sự Đoán Xét, chị em vẫn bị gọi là phạm tội tà dâm. Kinh
thánh nói vậy. Chúa Jêsus Phán, “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong
lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.”

56 “Mù lòa, trần truồng mà không biết!” Không phải những người phụ nữ bé nhỏ tội
nghiệp ngoài kia, tôi không có điều gì chống lại họ. Đó chính là ma quỉ. Hệ thống Giáo
hội dường như không nhận ra và đứng lên chống lại nó: Để cho họ uốn tóc, trang điểm,
mặc các thứ quần ngắn và các thứ, dưới danh nghĩa Cơ-đốc giáo. Thật là một điều khủng
khiếp. Hiểu không? Họ bị trần truồng một lần nữa trong vườn Ê-đen của Sa-tan mà
không biết. Họ không biết về điều đó.
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Tôi nghĩ tôi thấy, có lẽ khi nhìn ngang qua hồ bơi ở đây, những người phụ nữ đang
có ở đó. Nếu người phụ nữ đó đã nhận ra được mình đang làm gì, nhưng cô ta không
biết điều đó. Cô ta bị lõa lồ. Thân thể của cô ta là Thiêng liêng. Cô ta đã lột bỏ những bộ
quần áo mà Đức Chúa Trời đã mặc cho cô với lớp da, cho thế hệ này. Cô ta luôn cắt đứt
nó đi. Cô ta trần truồng theo từ ngữ văn minh, học vấn cao hơn, nền văn minh tốt đẹp
hơn, nền luôn lý cao hơn. Hãy cho phép tôi chắc chắn rằng điều này thấm sâu vào. Tất
cả đó đều thuộc về ma quỷ, sẽ bị huỷ diệt trong sự tái lâm của Chúa Jêsus. Mỗi phần
nhỏ của nó sẽ bị huỷ diệt. Sẽ không còn một thứ gì còn lại.

Ồ, thưa các bạn, khắp xứ, khi anh em đang lắng nghe tôi tại đây, Phoenix, hãy suy
nghĩ về những điều đó. Anh em tại đưa ra với họ. Chúa Jêsus nói rằng nó sẽ lừa dối
người được chọn nếu có thể được.

57 Linh đầu tiên là một... Chiếc khăn voan đầu tiên là một Khăn Voan Thánh, Đức
Thánh Linh, mà nàng không được nhìn ra khỏi Đó. Nhưng khi Sa-tan bắt đầu nói chuyện
với nàng về tri thức, nàng chỉ ghé mắt nhìn một chút vào trần gian.

Điều đó là chính xác những gì con gái của nàng, Giáo hội đã làm... Chị em phải ăn
mặc giống như minh tinh màn bạc nào đó, hay những thanh niên phải hành động giống
như Elvis Presley hay Pat Boone, hoặc một vài trong những người đó, dưới danh nghĩa
tôn giáo.

Pat Boone là một thành viên của Giáo hội Đấng Christ. Elvis Presley là một thành
viên của Giáo hội Ngũ Tuần: 2 tính cách ma quái đó đã ném thế giới vào trong một sự
hỗn độn còn tệ hại hơn Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm khi phản bội Đức Chúa Jêsus Christ.
Họ không biết thế. Những chàng trai không biết về điều đó. Những cậu con trai không
biết thế. Không việc gì tôi chống lại những cậu con trai kia, thưa quí ông; Chính là linh
đang vận hành điều đó.
58 Cứ bước lên phía trên đó một chút, hãy để cho dây leo dại đó quấn lấy một chút
quanh vỏ bắp, hãy quan sát điều gì xảy ra: Cây bắp chết. Ồ, đúng thế, dây leo dại đó
cuốn lấy nó rồi. Đó là cách nó sẽ thực hiện điều đó. Nó sẽ thực hiện điều đó mọi lúc. Ê-
va chỉ phải nhìn trộm thế gian.

Cho phép tôi nói điều gì đó với các bạn, các anh chị em. Trong I Giăng chương 2,
câu 15, chúng ta có thể đọc Lời nếu anh chị em muốn, Kinh thánh nói:

Nếu chúng ta yêu mến thế gian, hay những điều thuộc về thế gian, là bởi vì tình
yêu thương của Đức Chúa Trời thậm chí không ở trong chúng ta.

59 Từ ngữ ở đó không phải là “Đất,” đó là một từ Hy-lạp là “Kosmos,” có nghĩa là “Trật
tự thế giới.” Nếu chúng ta ưa thích những thời trang của đất, thế gian, nếu chúng ta có
khuynh hướng thời thượng, nếu chúng ta nghĩ, “Đây là một thì giờ tuyệt vời, ồ, chúng ta
có tất cả những điều này,” nếu anh chị em nghĩ như thế, đó là vì những suy nghĩ của
anh chị em sai trật. Nó đã bị ma quỷ bóp méo. Vì nếu anh chị em yêu mến việc của thế
gian, những thứ của thế gian hiện thời, đó là bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời thậm chí
không ở ngay trong anh chị em. Hãy nhớ điều đó. Ồ, Chúa ôi. Hãy xem chúng ta đang
nhìn vào điều gì.

60 Tại đây, tôi muốn dừng chỉ một phút để kể cho anh em nghe một câu chuyện nhỏ.
Tôi đã nghe một Mục sư Tuyên uý từ Đệ Nhất Thế Chiến kể lại. Họ bị ném...

Giống như Sa-tan vào thuở ban đầu, khi nó vào trong vườn Ê-đen, nó đã không thể
đào lên những hạt giống đó. Nó không thể huỷ diệt chúng. Nhưng nó đã rảy chất độc
trên những hạt giống đó, làm biến dạng hạt giống; Nó đã không sinh ra đúng loại của
nó. Sa-tan đã làm biến dạng Hạt Giống nguyên thuỷ.

Đó là những gì tất cả những chương trình tôn giáo này có. Họ vẫn còn là những con
trai, con gái của Đức Chúa Trời nhưng đã bị biến dạng. Họ đi Nhà thờ, muốn làm điều
đúng. Một nữ tu không bao giờ đi vào nhà tu để trở thành một người nữ khốn khổ. Một
Thầy truyền đạo không bao giờ học qua một trường chỉ để làm một người xấu. Anh em
không bao giờ gia nhập Giáo hội, bắt tay, ghi tên mình vào quyển sách, hay bất kỳ điều
gì anh em làm trong Giáo hội của mình để trở thành một người xấu. Anh chị em làm điều
đó để là một người tốt. Nhưng đó là sự lừa dối. Chính là sự biến dạng đã tạo nên điều
đó. Sa-tan đã phun thuốc độc. Hiểu không? Đức Chúa Trời không bao giờ có một tổ
chức. Không có chuyện như thế tìm thấy ở đâu trong Lời Chúa.

Đức Chúa Trời là tổ chức của chúng ta; Chúng ta được tổ chức ở trong Ngài, một
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Thân Thể, trong Đức Chúa Trời, trên trời. Đúng vậy. Tên của chúng ta ở trong Sách Sự
Sống của Chiên Con. Hiểu không? Hãy để ý.

61 Nhưng, xem đó, tôi biết rất là khó nhưng tôi muốn anh em chịu chỉ một chút nữa
nếu anh em sẵn lòng. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới... Xin lỗi vì đi lạc khỏi đề tài của
mình nhưng tôi muốn làm rõ điểm này, tôi muốn đưa ra cho anh em sự phân tích của tôi
về những gì Sa-tan đã làm trong vườn Ê-đen: Đã phun chất độc khủng khiếp. Anh em có
muốn biết chất phun đó là gì không? Tôi có thể nói cho anh em biết. Tôi đã có công thức
của nó, 2 từ: “Vô tín”, ngược lại với đức tin, phun sự vô tín, “Nghi ngờ.” Khoa học đã lấp
đầy chỗ của nó. Nơi những lổ hổng đi vào trong hạt giống, Sa-tan lấp đầy những chỗ sâu
đó với tri thức, khoa học, nền văn minh và nó đã làm biến dạng toàn thể tạo vật của
Đức Chúa Trời.

62 Tôi biết anh em nghĩ tôi đang đặt anh em trên một nhánh cây, nhưng tôi đang ở
trên nhánh cây với anh em. Tất cả chúng ta có mặt tại đây cố gắng tìm thấy những gì
chúng ta có thể làm. Chúng ta không nói những điều đó để làm mình khác đi. Chúng ta
phải trung thực.

Mỗi người chúng ta đi đến cuối con đường, nơi chúng ta sẽ khai trình về mọi lời.
Ngay bây giờ, chúng ta biết những tiếng nói của chúng ta... Khi chúng ta sinh ra, tiếng
kêu bé nhỏ đầu tiên của chúng ta vang lên trên cuộn băng thu âm. Nó sẽ được quay trở
lại vào ngày đoán xét. Thậm chí, những bộ quần áo anh em mặc sẽ được cho thấy trước
mặt anh em vào ngày đoán xét. Ngay cả khoa học đã tìm ra nó bằng vô tuyến truyền
hình. Xem đó, truyền hình chỉ chuyển qua kênh, chứ không sản xuất một bức hình. Màu
sắc của những bộ quần áo, mỗi lần anh em cử động, mỗi ý nghĩ ở trong đầu anh em,
được lưu giữ một cách tuyệt đối trong hồ sơ của Đức Chúa Trời. Điều lớn lao đó sẽ được
đặt ngay trước anh em, mỗi một người trong họ, những bộ đồ bẩn thỉu mà anh chị em
mặc, mỗi lần chị em đi đến hiệu cắt tóc, cắt tóc mà Đức Chúa Trời ban cho anh chị em.
Nó sẽ xảy ra như vậy. Anh chị em sẽ trả lời cho điều đó. Anh chị em không thể có một
cử động ngay tại đó, thậm chí những tư tưởng trong lòng mình trong lúc anh chị em
đang làm, sẽ được quay lại ngay trước anh chị em. Làm thế nào anh chị em sẽ thoát
được? “Làm thế nào chúng ta thoát được nếu chúng ta trễ nải sự cứu rỗi vĩ đại như thế?”
Hiểu không? Chúng ta sẽ không thoát được. Mỗi hành động, những tư tưởng của lòng
được lưu lại ngay trong một “3-D” (không gian 3 chiều kích) khác, thậm chí màu sắc
những bộ quần áo anh chị em mặc. Ti-vi, truyền hình màu chứng minh nó ra ngay, kéo
nó ra, chiếu nó lên (Hiểu không?), đó chỉ là một “không gian 3 chiều kích” mà chúng ta
đang sống trong đó. Hiểu không?
63 Bây giờ, làm thế nào chất độc đã giáng vào Hội thánh, giáng vào trái đất. Chất độc
của Sa-tan trên những hạt giống, đã khoét những chỗ sâu vào đó và khiến cho nó bị
biến dạng. Nó càng lúc càng thấm sâu thêm vào lòng của những Giáo hội, dân sự và mọi
thứ, khoa học, khoa học. Cho đến nỗi nó trở nên một nơi loài người bị lai tạp... Tôi tin
mỗi hạt giống nên sanh ra loại của nó. Nhân loại, cây cối, tất cả bị lai tạp, đã mang
chúng ta đến một nơi; ăn thức ăn của chúng ta từ đất, các thân thể của chúng ta bị lai
tạp, nó đưa vào toàn bộ tâm trí của chúng ta... Bây giờ, nếu thân thể chúng ta suy sụp
từ độ tuổi 20 đến 25, bởi vì những tế bào bị thoái hoá do những món ăn lai tạp, há
những tế bào não của chúng ta chẳng thoái hoá sao? Đó là lý do tại sao Ricky chạy qua
đường phố tại đây với chiếc xe cải tiến chạy nhanh hơn (hot rod) này. Tại sao Ricketta,
Elvita và nhiều người trong họ, như chúng ta gọi tên, chạy ra ngoài đây nửa người để
trần trước nhiều người, không còn tỉnh táo nữa, không còn có những ý niệm về lịch sự
đứng đắn hay luân lý nữa.
64 Với câu chuyện nhỏ của tôi. Mục sư Tuyên uý này nói rằng ông đã ở trong bệnh
viện và có thật nhiều chàng trai nằm trong lều. Ông vừa mới ở bên ngoài đi về, kể rằng
ông đã ra ngoài đó, một sĩ quan nào đó đã nói với ông, “Thưa Mục sư Tuyên uý, chúng
tôi muốn đi xe ra ngoài để nhìn những cánh đồng ngoài kia.” Chúng đã ném những loại
hơi clo-rin và mù tạc như chúng đã từng làm trước đó.

Và kể, “Anh Branham, tôi đã ra ngoài đó, không còn một chiếc vỏ nào trên cây,
không có một cọng cỏ. Đó là vào buổi sáng Phục sinh. Có vài chiếc xe tăng cũ nằm ở
dưới đó. Viên sĩ quan phải ghi lại vào trong hồ sơ về chúng, xem thử có thể làm điều gì
cho chúng hay không, gần Cánh Rừng Argonne lớn. Vị tuyên uý kể, ”Khi một mình tôi
đang đứng tại đó, tôi nhìn lên, nói, 'Ồ, lạy Chúa, đây là cách tất cả sẽ xảy đến.'“ Đúng
vậy. Tất cả sẽ đến. Nó sẽ bị đốt cháy hết, không còn là sự sống nơi nào cả, cỏ bị đốt
cháy, cây cối, bởi loại hơi đó, các cây bị giết hại, mọi thứ đã bị giết hại, cong quẹo, rũ
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xuống, nơi những viên đạn và các thứ đâm lỗ chỗ.

65 Ứơc gì đó chẳng phải là bức tranh của thế giới ngày nay, nơi Sa-tan đang phun
thuốc vô tín của nó, sự lai chủng của nó, khoa học và tri thức của nó. Cho đến nỗi,
những gì đã có thuở ban đầu, lúc Đức Chúa Trời đặt A-đam và Ê-va vào trong vườn,
thiên đường xinh đẹp đó không có sự chết, đau ốm, buồn phiền, mọi thứ đều hoàn hảo
trong trật tự, hãy nhìn những gì chất DDT của Sa-tan đã làm! Nó là một sự hỗn loạn.
Chẳng thứ gì còn lại cả.

Ông kể, “Tôi bắt đầu kêu lớn. Tôi đi lùi lại. Một tảng đá đập vào mắt tôi. Tôi đi đến
đó, nhìn vào tảng đá, lật nó qua. Bên dưới tảng đá là một cánh hoa nhỏ màu trắng đang
mọc lên, thứ duy nhất có sự sống còn lại (Hiểu không?) vì nó đã được tảng đá che chở.”

Lạy Đức Chúa Trời, Vầng Đá của con, xin hãy che cho chúng con hôm nay, ồ, Chúa
ôi, khi những chất độc này đang bay mọi nơi, trong danh nghĩa của khoa học và giáo
dục. Xin hãy che chở chúng con. Lạy Chúa, xin gìn giữ con cho đến ngày đó là lời cầu
nguyện của con. [Người nào đó nói, “Ồ, Anh Branham, còn nhiều thời gian.” - Bt] Bây
giờ, tôi hi vọng rằng mỗi người chúng ta ở dưới Vầng Đá ấy, là Đấng Christ.

66 Tôi vừa mới rao giảng ngày nọ, nhiều người trong các anh em đã nghe điều đó. Tôi
đang đi qua những cánh rừng, săn bắn và bị cuốn hút quay lại. Tôi nhìn thấy có một gói
hay bao thuốc lá không có gì bên trong nằm tại đó. Trên gói có tên công ty. Tôi cảm
thấy không nên nhắc tên của họ. Nhưng công ty thuốc lá họ có một câu khẩu hiệu, “Đầu
lọc của người biết suy nghĩ, sở thích của người hút thuốc.”

Tôi bắt đầu bước đi xuống thêm một chút nữa vào những khu rừng, có Điều Gì Đó
cuốn hút tôi, “Hãy trở lại với bao thuốc lá đó.”

Tôi nghĩ, “Lạy Cha Thiêng Thượng, con đang đi xuống dưới đây, đến cây đó, nơi
những con sóc đó đã được Ngài Phán ra đời vào một buổi sáng. Tại sao Ngài gọi con
quay trở lại?”

Điều Gì Đó (Something*) nói, “Ngươi sắp có một bài giảng cho Chúa Nhật. Bài viết
của ngươi được viết dựa trên đó.”

Tôi nghĩ, “Về một gói thuốc lá?” Tôi quay trở lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ, “Đầu lọc của
một người biết suy nghĩ,” thật là một sự lừa dối. Nếu một người là người biết suy nghĩ,
anh ta sẽ không hút gì cả. Nhưng, anh em thấy, người ta nuốt thứ đó.

67 Tôi tin cách đây 2 năm, khi tôi đang ở tại một trong những Hội đồng, tôi đi đến hội
chợ thế giới khi nó diễn ra ở duyên hải miền tây. Họ có hình của Yul Brynner và nhiều
người của họ tại đó. (Nhiều người trong các anh em đã cùng ở trong hội trường), các
Nhà Khoa học nói về nguy cơ của hút thuốc lá, làm thế nào họ đã kéo khói thuốc đó qua
một viên đá cẩm thạch, lấy ra một đầu Q nhỏ, chiết chất ni-cô-tin ra khỏi nó, đặt nó
trên lưng một con chuột nhắt, bỏ nó vào trong lồng, trong 7 ngày, nó mang đầy bệnh
ung thư đến nỗi thậm chí nó không thể bước đi được. Hiểu không? Họ nói... Khói được
kéo qua nước...

“Đầu lọc ư? Không có chuyện gì như thế đâu.” Điều này là chính khoa học. Họ nói,
“Anh không thể có khói nếu không có dầu hắc. Dầu hắc tạo nên khói.”

68 Điều duy nhất đó là một thứ mẹo lừa để bán được thêm thuốc lá. Vì thế, nếu tôi...
Tôi hy vọng anh em không nghĩ tôi là báng bổ thần thánh hay cuồng tín. Ma quỷ đó ở
trong một người, khiến cho anh ta hút thuốc để tự giết mình... Nó muốn chất ni-cô-tin
của một điếu thuốc lá, cung cấp cho sự thèm khát của anh ta, bây giờ, công ty đến gạ
gẫm với thứ mánh lới quảng cáo này, nói, “Đầu lọc của một người suy nghĩ.” Anh ta sẽ
phải hút được 4 hay 5 điều thuốc là để tạo nên thật nhiều dầu hắc ở trong người (để
thoả mãn mình) như anh em đã hút một điếu. Những người Mỹ đang bán cái chết cho
những anh chị em của họ. Tôi không mắc phải đâu.

69 Tuy vậy, ở tại đó, tôi nghĩ, “Có Một Đầu Lọc của người suy nghĩ mà đúng vậy.”

Bây giờ, nếu một người hút thuốc, hãy nhớ, nó tạo nên khẩu vị của một người hút
thuốc lá. Lúc ấy, nếu anh em không thể lấp đầy sự thèm khát của một lần hút cho đến
khi anh em nhả khói ra và có — phải sinh ra sở thích. Như vậy, anh em hút 4 điếu thuốc,
hay 5, trả nhiều hơn cho chúng hơn là anh em hút một điếu thường lệ. Xem đấy, đó là
một thứ mánh lới, mẹo quảng cáo để bán hàng, lừa đảo nhiều người: Người Mỹ. Khi tôi
nghĩ về Valley Forge, George Washington, với 2/3 những binh sĩ của ông, chân không có
giày mang vào ngày lạnh lẽo đó, để tạo nên cho chúng ta nền kinh tế hiện có, rồi những
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người Mỹ bán cho những anh chị em người Mỹ của mình cái chết, với một mẹo lừa giả
dối vì món lợi dơ bẩn, cội rễ của mọi điều ác, thèm khát tiền bạc, anh chị em yêu quí ơi.
Mọi thứ trở nên điên rồ, không biết mọi thứ nầy sẽ bị hư mất. Nhưng nếu không hút
thuốc, anh em không có khẩu vị.

70 Rồi tôi nghĩ, “Có một Đầu Lọc của một người biết suy nghĩ,” một Đầu Lọc của một
người biết suy nghĩ. Tôi đã lấy đề tài của mình từ, “Đầu Lọc của người biết suy nghĩ tạo
nên khẩu vị của một người thánh khiết.”

Tôi nghĩ rằng những hệ phái của chúng ta đã làm nhiều điều giống như thế, nhận
nhiều người vào, tự xưng mình là những người Cơ-đốc, bất kỳ cách nào. Tại sao? Họ
đem vào nhiều hơn trong hệ phái hay những tổ chức. Chúng ta đem nhiều hơn vào đó
bởi vì chúng ta để họ vào dưới điều này, điều kia, điều nọ, bất kỳ điều gì. Điều đó không
có gì quan trọng, họ chỉ ghi tên mình vào trong sách và nói họ là Cơ-đốc nhân. Chỉ thế
thôi. “Ồ, bởi đức tin, anh em được cứu. Anh em phải tin.” Ma quỷ cũng làm giống như
vậy. Đúng như vậy.

Anh chị em phải được sinh lại, điều đó đi qua Đầu Lọc của Đức Chúa Trời. Vậy thì,
có một Đầu Lọc của người biết suy nghĩ. Tôi đang nắm giữ Nó trong bàn tay tôi. Lời sẽ
không sinh ra khẩu vị của hệ phái, nhưng Lời sẽ chắc chắn làm thoả mãn khẩu vị của
một người thánh, anh chị em biết đó.

71 Làm sao một người nữ tóc uốn cao có thể từng đi qua Đầu Lọc này? Làm thế nào
một người đàn bà mặc quần sọc, hay những áo thun cũn cỡn có thể đi qua Nó, khi Kinh
thánh nói, “Một người nữ mặc quần áo dành cho người nam là điều gớm ghiếc đối với
Đức Chúa Trời?” Làm sao một người nam có thể nghĩ điều gì về chính mình, khi đi ra
khỏi đây ăn mặc giống như phụ nữ, để tóc dài như một người nữ, những mớ tóc xoã
xuống mắt, cuốn lên giống như thế? Anh ta mặc quần áo lót của vợ mình, cô ta mặc
quần áo của anh ta. Một đầu lọc của người biết suy nghĩ: Một người đàn ông biết suy
nghĩ sẽ không làm điều đó, hay một người nữ biết suy nghĩ sẽ không làm thế. Lời của
Đức Chúa Trời sẽ không để nó đi qua.

Không một điều nào có thể đi qua Lời đó; Đó là Đức Thánh Linh, và Thánh Linh
mang Lời vào anh chị em, sản sinh khẩu vị của một người thánh khiết.

72 Ngày nay hãy nhìn Ricketta trên đường phố, cơ thể xinh đẹp, yêu kiều Đức Chúa
Trời đã ban cho cô ấy, mà Sa-tan đang sử dụng nó. Cô ăn mặc quá đồi trụy, không biết
rằng một tuần nữa kể từ hôm nay cô sẽ thối rữa trong mộ.

Cách đây không lâu, đi xuống đường phố ở đây, tôi đang rao giảng tại một Hội đồng
của một Hội Chúng Đức Chúa Trời ở miền duyên hải phía tây, trong một buổi nhóm bên
ngoài trường Kinh thánh Tây Nam. Một phụ nữ nhỏ nhắn bước trên đường, với những bộ
quần áo tí tẹo, đồ 2 mảnh, hay anh chị em gọi là 'bikini', khăn quang cổ, dội mũ và
mang giày cao bồi. Tôi đang đi trên đường. Tôi nghĩ, “Tội nghiệp con người đó, đứa con
gái của người cha người mẹ nào đó được đặt để tại đây là con gái của Đức Chúa Trời, mà
trở nên một bẫy mồi của ma quỷ.” Tôi nghĩ, “Mình sẽ quay trở lại, bảo người con gái đó
hay.” Cô ta trông khoảng chừng tuổi của Sa ra của tôi, 16 hay 17 tuổi gì đó. Tôi nghĩ,
“Không, tốt hơn là đừng nên. Mình cứ đi trên đường đây và cầu nguyện cho cô ta kẻo có
ai đó thấy mình dừng lại và nói chuyện với cô ta. Tốt hơn là mình không nên làm điều
đó.”

73 Nào, hãy lắng nghe, những con trai của Đức Chúa Trời, anh em đi tới chỗ giống như
vậy, những Giê-sa-bên nầy của ngày nay ve vãn anh em, nhưng một người đàn ông biết
suy nghĩ sẽ suy nghĩ trước tiên. Nàng có thể thật xinh đẹp; Có thể là, “Ta có thể vớ được
nàng,” nhưng linh hồn của anh em sẽ trả giá cho anh em, chàng trai ạ. Một vài trong
những chị em đi đến với những Ricky này... Đầu Lọc của một người biết suy nghĩ sinh ra
khẩu vị của một người thánh.

Những anh em đã có gia đình, khi thấy những người nữ trên đường phố giống như
thế, anh em là con trai của Đức Chúa Trời, há không nhận ra những gì đã xảy ra vào
ngay lúc ban đầu sao? Vì khoa học đã làm cho những người nữ rất xinh đẹp trong thế
giới tiền đại hồng thuỷ, cho đến nỗi các con trai của Đức Chúa Trời đã lấy con gái của
loài người (không phải là những con gái của Đức Chúa Trời) và Chúa đã không hề quên
điều đó. Chúng đã phá huỷ cả mọi thứ: Khoa học, làm đẹp hơn. Nó thường là... Anh em
lưu ý sắc đẹp của những người nữ tôn cao lên trong những Ngày Sau rốt là dấu hiệu sự
cuối cùng. Đức Chúa Trời đã chứng minh điều đó. Do vậy, sử dụng một Đầu Lọc của
người biết suy nghĩ, anh em sẽ có khẩu vị của một người thánh. Anh em sẽ trả giá bằng
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căn nhà của mình. Anh em sẽ trả giá bằng địa vị của mình. Nó sẽ lấy mất mọi thứ mà
anh em có, thêm vào đó, linh hồn của anh em. Nó sẽ làm tan vỡ ngôi nhà của anh em.
Nó có thể khiến một người khác nuôi các con cái của anh em hay một người nữ khác
nuôi những con cái của anh em.

74 Hãy lấy Đầu Lọc của một người biết suy nghĩ. Nó sẽ sinh ra khẩu vị của một người
thánh. Khi chị em bắt đầu đến hiệu cắt tóc hay điều gì khác, họ bảo chị em sẽ bị đau
đầu, chị em biết đó. Hãy lấy một Đầu Lọc của người phụ nữ suy nghĩ, những gì Kinh
thánh đã nói (Hiểu không?), rồi quay khỏi đó. Hiểu không? Chị em đừng làm thế.

Tôi là anh em của anh chị em, tôi yêu thương anh chị em. Tôi không việc gì chống
lại anh chị em. Đức Chúa Trời biết. Đó là những gì khiến tôi nói những điều nầy bởi vì
tình yêu của Chúa cho anh chị em. Nếu một người ra ngoài đó và họ sẽ không nói cho
anh em hay, Mục sư của anh em để cho anh em ngồi loanh quanh và hành động như
thế, thì ông không yêu thương anh chị em. Ông không thể yêu thương anh chị em. Tôi
sẽ không muốn kiểu yêu thương đó dành cho những người nữ. Tôi muốn chị em của tôi
có một sở thích thánh khiết. Tôi muốn họ thực sự là người chị em của tôi, không phải là
người nào đó có thể nói, người nào đó nói về cô ta trông thật duyên dáng và như thế
nào, những nữ hoàng khêu gợi đó, “Cô ấy đi với tôi...” Hừm-m. Không, tôi muốn cô ấy là
một quí cô.

75 Ồ, Chúa ôi, xin giữ con dưới Vầng Đá. Vâng. Trong Ê-phê-sô chương 5:26, cách duy
nhất anh em có thể đi qua Vầng Đá ấy, đó là được rửa bằng “Nước tẩy uế (waters of
separation) bằng Lời”. Đúng vậy.

Đừng để ma quỷ phun trên anh em bằng sự giáo dục của nó. Không. Không. Nó sẽ
giết chết ảnh hưởng của anh em. Đừng để ma quỷ làm điều đó, “Tôi thuộc về Giáo hội
của mẹ tôi ề, cha tôi, ông tôi.” Đừng để ma quỷ phun thuốc anh em với điều đó. Kinh
thánh đã nói rồi, vào 7 Thời đại Hội thánh, các thứ ở tại đó, tất cả sẽ giết chết hạt giống.
Đúng thế. Mọi thứ bị thối nát. Mọi thứ là một vết thối rữa. Đừng để nó xịt thuốc anh em,
nói, “Ồ, đó là môn đạo đức cao hơn. Chúng ta được giáo dục nhiều hơn thường có ngày
xưa.” Đừng để ma quỷ đặt điều đó trên anh em. Tôi tỏ cho anh em thấy cả chương trình
của nó về văn minh, học vấn, khoa học. Nó đã lấy điều đó đi thẳng vào Hội thánh, anh
em đừng nghe. Hãy giữ đầu óc anh chị em tránh xa thứ truyền hình và các thứ tầm
thường, dơ dáy!

76 Đề tài của chúng ta nói, “Đừng làm theo nhưng anh em hãy biến hóa.” Không phải
đi vào và nói, “Tôi quả quyết ngày Chúa Nhật.” Không. Hãy đi vào và được biến hóa
ngay bây giờ, được biến hoá từ những gì anh em có với những gì Chúa muốn anh em trở
thành.

Bây giờ, điều đó tuỳ thuộc vào loại hạt giống gì ở trong anh em. Nếu một hạt giống
trí tuệ, học thức đã được đặt trong anh em, có một điều duy nhất nó có thể làm: Chịu
cho Chúa chuyển hóa anh em; Chỉ thế thôi! Đối với một con trai, con gái của Đức Chúa
Trời, đó là điều duy nhất nó có thể làm. Nhiều người ngày nay, khi tôi nhìn ra, họ hành
động giống như thậm chí họ không tin có một Đức Chúa Trời.

77 Xin tha lỗi cho cách diễn đạt này. Nếu người nào có những cảm xúc bị tổn thương
bởi điều này, tôi không có ý nói như vậy. Cách đây 2 Chúa Nhật, tôi được con gái tôi mời
đến xem truyền hình, xem một chương trình ca hát tôn giáo. Đó là sáng Chúa Nhật. Tôi
muốn nghe chương trình của Oral Roberts. Tôi nói với chúng hãy cho tôi biết. Chúng nói,
“Bố nghe chương trình này nè, đây là một bản thánh ca tuyệt vời.” Con trai tôi đang
đứng đó cũng nói về nó nữa. Tôi vặn máy...

Chúng tôi đã thuê nhà một phụ nữ có cái ti-vi. Tôi không hề có ý định mua một cái
ti-vi để trong nhà tôi. Không, thưa quí vị. Tôi không muốn thứ đó trong nhà mình. Tôi sẽ
dùng súng săn bắn bể nó ra. Tôi không muốn có liên quan gì với thứ có hại đó. Không,
thưa quí vị.

78 Cho phép tôi nói với anh em về những anh em người Arizona ở đây. Anh em đã xem
bản phân tích đó ngày nọ về các trường học, phải không? 80% (phần trăm) những trẻ
em tại các trường Arizona đang bị bệnh thần kinh thiểu năng, 67% trong số đó là do
xem truyền hình. Điều đó thì sao?

Tốt hơn anh em nên sử dụng súng săn của mình. Hiểu không? Đừng để ma quỷ xịt
thuốc anh em bằng thứ đó. Không, thưa quí vị. Vậy thì, nhiều người, như tôi đã nói,
nhiều người hành động như thể họ không phải đi đến sự đoán xét.
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Những cậu cô này, họ có gia đình người da đỏ nào đó, và nhiều các thứ. Tôi nghĩ
một người tên là Pool là người đứng đầu của điều đó. Nếu tôi có từng thấy một sự nhạo
báng hiện đại về những bài thánh ca, đó là cách họ đã xử lý nó; Một nhóm Ricky đang
đứng đó, bắt tay tới lui.

79 Tôi chắc chắn biết ơn người thanh niên đó ở đây sáng nay đã hát, trông đứng đắn
như một người đàn ông chân chính. Tôi - tôi thích điều đó. Khi anh - anh em thương gia
tại đây đôi khi đem một nhóm những Ricky này đứng tại đây, hò la, trình diễn, giữ hơi lại
cho đến lúc xanh mặt; Đó không phải là ca hát, đó chỉ là tạo nên nhiều tiếng ồn khoa
học. Ca hát là giai điệu từ tấm lòng.

80 Tôi nghĩ, “Thật đáng thương. Thật là xấu hổ.” Dưới danh nghĩa tôn giáo, họ hành
động giống như không có Đức Chúa Trời. Ngày nọ có người nói, với một chàng trai đi với
con gái của tôi. Một thanh niên Cơ-đốc đã đưa ra một nhận xét sắc sảo về A-đam và Ê-
va, “Ê-va đi ngang qua vườn, nói, 'Các con ơi, có thấy cây đó không?” Cậu ta nói, “Đó là
nơi mẹ của các con bị đuổi ra khỏi nhà (eat us out of house and home.).'” Anh em có thể
tưởng tượng, được cho là một Cơ-đốc nhân trung kiên, anh ta sẽ nhận lấy một Lời hứa
và Lời Đức Chúa Trời, mà ném vào một chuồng heo. Họ hành động giống như thể họ
không phải đi đến sự đoán xét. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ mang mọi bí mật vào trong sư
đoán xét. Họ hành động giống như không có Đức Chúa Trời.

81 Tôi không muốn gọi họ là kẻ khờ dại, bởi vì Kinh thánh nói như vậy là không phải.
Chúa Jêsus đã Phán nói như vậy là không đúng. “Đừng mắng người nào là đồ điên!”
Nhưng trong Thi Thiên 14:1, “Kẻ ngu dại nói trong lòng mình, 'Không có Đức Chúa
Trời.'” Hiểu không? Tôi không muốn gọi họ là những kẻ khờ dại nhưng họ hành động
giống như là vậy. Hiểu không? Họ hành động giống như vậy.

Vậy anh em thấy chúng ta đang ở đâu ngày nay, giống như không có Đức Chúa
Trời. “Tôi thuộc về Hội thánh. Tất cả mọi thứ, Kinh thánh, là trò đùa lớn. Hội thánh của
chúng tôi biết họ đang đi đâu.” Đúng thế, thẳng đường đến địa ngục (Điều đó chính
xác.) ngay trên đường của họ, thẳng xuống địa ngục qua khoa học, giáo dục, các thần
học viện, cùng các thứ, chỉ thổi họ thẳng đường đến địa ngục. Đức Thánh Linh không có
cơ hội để có sự Khải Thị gì cả. Thần học viện đã cắt đứt nó rồi.

Đức Thánh Linh là Đấng dẫn dắt chúng ta, không phải thần học viện, không phải là
những Giám mục, Giám sát hay đại loại như vậy. Đức Thánh Linh là Đấng Lãnh Đạo của
chúng ta.

82 Ca-in là một người giống như thế. Thực sự ông đã rất sùng đạo. Vậy nếu tôn giáo là
tất cả những gì mà anh em phải có, thế thì Đức Chúa Trời là không công bình bởi việc
định tội Ca-in. Bởi vì, ông tin kính (Hiểu không?) tin kính và chân thành đúng như A-
bên. Hãy nhớ, ông đã nghĩ về Đức Chúa Trời; Ông có một Nhà thờ; Ông đã xây một Bàn
thờ; Ông đã dâng của tế lễ; Ông đã cầu nguyện; Ông đã thờ phượng; Nhưng ông đã bị
khước từ. Cho dù... Ê-sau cũng vậy. Hiểu không?

Tôn giáo (Hiểu không?), đó là công việc của Sa-tan, không phải giết hại toàn bộ
nhưng chỉ làm ô nhiễm nó. Chỉ thế thôi. Nó sẽ không giết hại cả mọi thứ. Ồ, không phải
những người cộng sản, không, không, kẻ nghịch lại Đấng Christ không phải là Chủ nghĩa
Cộng sản. Kinh thánh chép, “Nó sẽ lừa dối người được chọn nếu có thể được.” Đừng chú
ý bức màn sắt, nhưng bức màn màu tía. Ừm-m.

83 Nhưng, hãy để ý. Ca-in đã đến để thờ phượng nhưng ông có hạt giống sai trật ở
trong ông: Hạt giống của rắn. Tiếng huýt của rắn đã dội trên ông, vì ông là dòng dõi của
người nữ. Ông biết ý chỉ hoàn hảo của Đức Chúa Trời nhưng ông không chịu thực hiện
điều đó. Anh em có biết điều đó không? Sa-tan biết ý chỉ của Đức Chúa Trời nhưng
không chịu thực hiện.

Để ý, ông đã nhìn thấy Đức Chúa Trời chứng thực Sứ điệp của A-bên. Bây giờ, tôi
muốn anh em suy nghĩ, hãy sử dụng Đầu Lọc của người biết suy nghĩ của mình trong
một phút. Sứ điệp đúng đắn của A-bên, Đức Chúa Trời đã chứng thực là Lẽ thật... Anh
em có đang hình dung ra bây giờ được chưa? Sứ điệp của A-bên được nhận, Ca-in đã
thấy điều đó và biết rằng Đức Chúa Trời đã chứng thực Sứ điệp đó, đúng vậy. Nhưng
ông không thể là điều đó. Sự kiêu hãnh của ông đã ngăn cản ông. Ông đã thấy Đức
Chúa Trời chứng thực Sứ điệp.

84 Vậy điều đó dường như xảy ra bây giờ, thật khó cho nhiều người tự khiêm nhường
với Lời Đức Chúa Trời. Họ - họ thật sự không muốn làm điều đó. Họ chỉ tự hạ mình với
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những tín điều của Giáo hội, chắc chắn, nhưng không hạ mình với Lời Đức Chúa Trời.

Nếu anh em muốn tìm hiểu điều này, anh em... Tôi có những câu Kinh thánh ở đây
là những gì tôi đang liên hệ tại đây: Sáng Thế Ký 4:6,7. Đức Chúa Trời Phán với Ca-in,
“Cớ sao mặt người gằm xuống? Tại sao ngươi tràn đầy giận dữ? Ngươi đi vòng quanh?
Ngươi mới nghe một Sứ điệp làm cho ngươi bực dọc. Ồ, người làm điều đó để làm gì? Tại
sao mặt người gằm xuống? Bởi vì Ta đã không đi vào Nhà thờ của ngươi chăng? Vậy cớ
sao ngươi làm thế?”

Anh em có đang sử dụng Đầu Lọc của một người biết suy nghĩ không? Hiểu không?

Hay là, “Cớ sao ngươi không... Cớ sao ngươi trông như thế? Nếu ngươi làm điều
lành; Hãy đi làm giống như em ngươi đang làm ngoài kia; Ta sẽ nhận ngươi và ban
phước cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi giống như vậy.” Nhưng ông thật sự không thể làm
điều đó. Ngài Phán, “Nào, nếu ngươi không làm, tội lỗi vô tín rình đợi trước cửa.”

85 Bây giờ, khi người ta bảo chúng ta, “Những ngày của những phép lạ đã qua rồi.” Họ
đã thấy điều đó được chứng thực một cách thật hoàn hảo và được chứng minh (Anh em
hiểu không?), tất cả những điều này mà Đức Chúa Trời đã Hứa Ngài sẽ thực hiện trong
những Ngày Sau rốt: Khải Huyền đoạn 10, Ma-la-chi 4, tất cả những điều đó được chứng
thực một cách rất hoàn hảo, các anh em, có chuyện gì vậy, hỡi anh em? Có chuyện gì
trục trặc? Hiểu không?

Nếu không, sự không tin là tội lỗi... Chỉ có một tội lỗi; Đó là sự vô tín. Đúng vậy.
Anh chị em không bị định tội vì say sưa, hút thuốc, nhai kẹo cao su, mặc quần ngắn,
làm bất kỳ điều gì. Không, những điều đó không định tội anh chị em. Chính là vì anh chị
em không tin. Nếu tin, anh chị em sẽ không làm điều đó. Hiểu không? Một tín hữu không
làm thế. Người đó nhận Đầu Lọc của người đàn ông biết suy nghĩ (Đấy, hiểu không?)
hay Đầu Lọc của một người nữ biết suy nghĩ. Được rồi. Nhưng anh chị em thấy đó, tội lỗi
nằm rình ở cửa.

86 Bây giờ chú ý những gì đã được làm với Ca-in, nó sẽ được làm y hệt như vậy hôm
nay. Nó khiến cho Ca-in đi xa khỏi, là một tội nhân cố ý. Ông đã bất tuân một cách cố ý.
Mỗi người cũng sẽ theo cách đó. Cố ý không vâng lời sau khi ông đã thấy Sứ điệp của A-
bên được Đức Chúa Trời chứng thực như vậy, đó là Lẽ thật, đã từ chối không chịu làm
theo. Đã làm y hệt như trước đó. Như thế thì ông đã vượt qua lằn phân cách.

Có một đường ranh giới anh em có thể vượt qua. Anh em biết điều đó, có phải
không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Nào, quí vị Mục sư Truyền đạo, cả tại đây và trên
hệ thống truyền thanh này phát ra khắp nước, anh em có nhận ra điều đó không? Khi
anh em thấy đó là Kinh thánh, anh em lại không làm theo, Đức Chúa Trời sẽ không luôn
luôn... Ngài sẽ... Anh em sẽ cứ tiếp tục đi, được ban phước. Cũng giống như vậy, mọi
người Y-sơ-ra-ên, họ đã sống trong đồng vắng, nuôi nấng con cái, làm nên mùa màng,
được ban phước, và mọi thứ nhưng hết thảy đã bị phân rẽ đời đời khỏi Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus đã Phán như vậy. Ồ, đúng thế. Đức Chúa Trời sẽ cứ ban phước cho anh em,
nhưng anh em đã bị chết mất rồi. Một cách chắc chắn. Đó là những gì Kinh thánh nói
bây giờ. Đó là những gì Ngài đã Phán. Chú ý, anh em có thể băng ngang đường phân
cách. Anh em có tin điều đó không? [“A-men!”] Ca-in đã tin.

87 Chúng ta hãy giở ở đây một chút. Tôi lấy Hê-bơ-rơ 10:26. Chúng ta hãy xem thử tôi
có thể tìm thấy điều đó nhanh chóng ngay không. Sách Hê-bơ-rơ chương thứ 10, tôi tin
là câu 26. Tôi đã viết ra ở đây. Chỉ trong một phút, nếu anh em cùng chịu khó với tôi,
chúng ta chỉ đọc Lời trong một phút. Tốt lắm, đây rồi.

Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi chúng ta đã nhận được sự hiểu biết Lẽ thật,
sẽ không còn có của lễ chuộc tội cho tội lỗi nữa. Nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về
sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.

Đó là VÌ ĐÓ LÀ LỜI THÁNH CỦA CHÚA PHÁN VẬY. Nếu chúng ta cố ý không tin sau
khi chúng ta đã thấy và nghe Lời, thế thì chúng ta đã băng qua lằn phân cách. Sẽ không
bao giờ có sự tha thứ thêm cho điều đó; Anh em đã vượt qua lằn phân cách.

Anh em nói, “Ồ, Đức Chúa Trời vẫn còn ban phước cho tôi.” Ồ, đúng thế.

88 Hãy nhớ Y-sơ-ra-ên, đường ranh giới... Khi Đức Chúa Trời đã ban cho họ Lời hứa,
vào khắp trong xứ thánh, đó là xứ tốt đẹp, đượm sữa và mật. Khi Môi-se sai phái Giô-
suê và Ca-lép, và các thám tử, đi qua do thám xứ, mang trở về những bằng chứng được
chứng thực, 10 người trong họ đã nói, “Chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta không
có khả năng. Hãy nhìn vào sự khó khăn tại đó. Chúng ta sẽ là những kẻ cuồng tín.
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Chúng ta có những thứ bé xíu này để chiến đấu với họ. Hãy nhìn những gì họ có. Chúng
- chúng ta không thể thực hiện điều đó. Chúng ta không có khả năng để làm điều đó.”

Giô-suê và Ca-lép nói, “Chúng ta có khả năng hơn để làm điều đó. Đức Chúa Trời
đã có Lời hứa.”

Nhớ rằng, họ đã thối lui. Đó là tại Ka-đê Ba-nê-a. họ đã thối lui và trở thành những
kẻ lang thang trong đồng vắng. Mỗi người trong họ đã chết và bị hư mất đời đời. Chúa
Jêsus đã Phán như vậy.

Đừng vượt qua đường phân cách đó. Hiểu không? “Cho nên, kẻ biết điều lành mà
không làm, thì phạm tội.”

89 Y-sơ-ra-ên đã làm giống như vậy. Sau khi họ đã thấy Môi-se được chứng thực, rồi
để cho Ba-la-am phun thuốc họ, hạt giống được chứng thực quý báu đó... Hỡi người
chăn bầy, anh em đừng bao giờ nói điều gì chống lại Lời nầy. Hãy nhìn Ba-la-am, ông là
một Tiên tri, ông đã thấy hạt giống của Đức Chúa Trời được chứng thực. Nhưng dưới ảnh
hưởng hệ phái lớn Mô-áp, của chính ông mà ông đang sống, ông đã nhìn thấy những
người lang thang đó đi qua xứ, ông đã phun thuốc họ và bảo, “Ồ, xin đợi một lát. Tất cả
chúng ta là những Cơ-đốc nhân. Tất cả chúng ta là những tín đồ. Ồ, tổ phụ chúng tôi và
tổ phụ của các anh là giống nhau. Chúng ta há chẳng phải là con cái của Lót sao? Chẳng
phải Lót là cháu của Áp-ra-ham sao? Chúng ta hãy kết hôn với nhau.” Y-sơ-ra-ên, như
Ê-va trong vườn Ê-đen, đã để cho Sa-tan phun thuốc nàng, nó cũng phun thuốc Y-sơ-ra-
ên qua một Tiên tri giả, trong lúc Tiên tri thật đã ở với họ, với Lời được chứng thực.
Nhưng bởi ý niệm tri thức trí tuệ, ông ta đã phun thuốc họ. Hãy nghĩ về điều đó. Vậy thì,
nó không bao giờ được tha thứ; Tội không bao giờ được tha thứ.
90 Những hạt giống đã bị thối rữa ngay trong lối mòn bổn phận trên con đường đến
miền đất hứa. Mỗi người trong họ đã bị chết và thối rữa ngay trong hàng thẳng nhiệm
vụ đi theo Chúa, để cho Sa-tan phun hơi thuốc trí tuệ đó trên họ, quan niệm học vấn, trí
tuệ, bảo, “Tất cả chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta là con cái của Đức Chúa
Trời.” Không phải. Nhưng nó đã để cho Giáo sư giả đó phun thuốc họ với ý niệm trí tuệ
đó mà nó đã có về điều đó.

Cũng giống như Đại  Hội  đồng Giáo hội  Thế Giới  đang làm ngay lúc nầy,  (Hiểu
không?), cùng một việc như vậy, “Ồ, tại sao, tất cả chúng ta hiệp cùng nhau trong một
tổ chức vĩ đại.” Cả hệ thống tổ chức của các người là thuộc về ma quỷ. Nó là dấu hiệu
của con thú, trong Kinh thánh. Ý Chúa, tôi sẽ có một quyển sách về đề tài đó ngày rất
gần đây.

91 Hãy chú ý, trong thời Nô-ê, họ đã nhìn thấy Lời được dựng lên để nổi trên... Bây
giờ, cho phép tôi có một nhận xét nhỏ tại đây. Lời đang được đặt với nhau để được biến
đổi từ đất lên trời. Thấy cấu trúc của sự vật; Nhưng những kẻ đó với những quan niệm
trí tuệ của họ, đã cười nhạo vào mặt nhà Tiên tri Nô-ê, khi ông đang nói tiên tri về Thời
kỳ Sau rốt. Cấu trúc ấy được tạo nên bởi Lời của Đức Chúa Trời, được cắm bên trong và
bên ngoài bằng lời cầu nguyện và đức tin. Khi những cơn mưa đến, tất cả những ý niệm
trí tuệ của các tôn giáo chết và thối rữa ngay trong những Nhà hội của họ, ngay trên
đất. Con tàu nổi lên trên tất cả. Hạt giống thuốc phun khoa học bị thối rữa ngay trong sự
phán xét.

92 Dầu sao chăng nữa chúng ta đang cố gắng để làm gì? Có phải chúng ta đang cố
gắng thiết lập Giáo hội của mình hay đang cố gắng thiết lập Lời của Đức Chúa Trời?
Chúng ta đang cố làm gì? Chúng ta đang làm việc ở đâu? Chúng ta đang cố gắng đem
con người quay trở lại trong Điều này? Ê-đen vĩ đại này đang cố gắng làm gì tại đây
trong những Ngày Sau rốt này, hỡi Ê-đen Giáo hội nầy?

Thưa anh em, tôi sắp phải đi ngay bởi vì trễ quá rồi. [Một anh em nói, “Cứ tiếp
tục!” - Bt] Hãy cho tôi thêm chỉ khoảng 15 phút nữa, tôi sẽ dừng lại trên những câu Kinh
thánh của tôi ở đây. [“Tất nhiên, cứ tiếp tục!” - Bt] Vâng. Được rồi. Tôi biết. Chúng ta
sẽ... Có lẽ nhiều người muốn đi vào ở đây và làm cho xong điều này. Nhưng tôi — thật
sự dường như thật khó cho tôi để bỏ đi. Tôi sẽ đi nhanh. Được rồi.

93 Hãy nhìn Ê-đen lai tạp, học vấn, khoa học ngày nay, gọi là là Giáo hội, nó đang cố
làm gì? Có phải nó đang cố gắng tôn cao Lời Đức Chúa Trời mà để cho dân sự làm theo
cách họ đang làm không? Họ đang không sử dụng một Đầu Lọc của con người biết suy
nghĩ, hay Đầu Lọc của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn những gì họ đang sản sinh ra. Họ đang
tôn cao chính mình. Giáo hội ở trong hạt giống bị biến dạng của nó thuộc về chương
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trình tri thức, đã gây cho cả dòng dõi sự ngu dại về Lời của Đức Chúa Trời một cách
khoa học. Tôi sẽ bắt lấy những nhận xét nầy, và để kết thúc, sẽ không giữ lấy chúng
quá lâu bây giờ. Sự ngu dại một cách khoa học... Khi Đức Chúa Trời, ngay tại nay trên
đất, làm những điều mà Ngài đang làm bởi Lời đã Hứa của Ngài, họ đã làm ngơ Lời và bỏ
đi bởi vì họ ngu dại một cách khoa học: Sự ngu dại có tính khoa học.

94 Lúc ấy, tôi đang mỉm cười vì Anh William ở đây, đã viết trên một mẩu giấy tại đây,
“Anh ở lại suốt cả buổi chiều,” điều gì đó. Nhưng tôi biết ơn điều đó, điều đó thật sự tốt
đẹp.

95 Nhưng dân sự đang cố ý phạm tội. Họ đã mang — cả một hệ thống thuộc thế giới
Giáo hội ngày hôm nay vào một tội cố ý chống lại Đức Chúa Trời. Ồ, khuynh hướng
thông thường sẽ chứng minh với anh em điều đó là đúng. Được rồi. Một tấm khăn voan
tư dục đã làm loà mắt họ, với Lời Chúa, họ tìm thấy chính mình bị trần truồng một lần
nữa. Anh em biết, Đức Chúa Trời trong Khải huyền đoạn 3, đã nói, “Hãy đến mua thuốc
xức mắt của Ta để mắt của các ngươi sẽ được mở ra.” Hiểu không? Thuốc xức mắt là Lời
Ngài.

96 Anh em biết, họ nói, “Ồ, người nầy đã học 40 năm để có được các tấm bằng của
ông ta. Ông ấy là Tiến sĩ Luật, Tiến sĩ Thần Đạo (DD), và hết thảy cái nầy.” Nó...

Anh em biết Chúa Jêsus đã nói gì về điều đó? Ngài Phán, “Hãy tự bỏ mình đi.”
Phao-lô đã làm như vậy.

Anh em nói, “Điều đó không có nghĩa vậy.”

Ồ, thế tại sao Phao-lô đã đi theo sau đó? Ông nói, “Tôi không hề đến với anh em
với những lời mê hoặc khôn ngoan của con người, bởi vì anh em xây những niềm hy
vọng của mình trên điều đó. Nhưng tôi đến với anh em trong quyền năng và những sự
bày tỏ của Đức Thánh Linh, để đức tin anh em sẽ được xây trên Lời của Đức Chúa Trời,
không phải là sự biểu hiện của khôn ngoan.”

97 Dường như thể nhiều người đã mất đi sự đứng đắn và khiêm nhường thông thường.
Họ không giống như đã thường có trước đây; Khi một nhà Tiên tri nói VÌ ĐÓ LÀ LỜI
CHÚA PHÁN VẬY, dân sự run rẩy. Vâng, đúng như vậy. Người ta cảm động bởi vì họ sợ
hãi. Nhưng bây giờ, họ đã mất đi mọi sự sợ hãi của mình về điều đó. Họ không kính sợ
Chúa.

Sa-lô-môn nói, “Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan,” chỉ là sự
bắt đầu của điều đó.

Nhưng nhà Tiên tri có thể nói VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, người ta nói, “Vô lý.” Xem
đấy, không có một hy vọng cho họ... Họ nói, “Ồ, chúng ta lịch lãm. Chúng ta trí thức.
Chúng ta không phải nhận lấy thứ ấy. Chúng ta biết mình đang nói về điều gì.”

Cũng có một câu châm ngôn cổ, rằng những kẻ ngu dại sẽ bước đi bằng đôi giày
gắn đinh mà ngay cả những Thiên Thần cũng e sợ bước lên. Chắc chắn vậy.

98 Bây giờ, sự biến đổi là gì? (Nhanh lên.) Làm thế nào chúng ta có được điều đó?
Điều gì tạo nên sự biến đổi? Đức Chúa Trời thực hiện điều đó bởi Thánh Linh của Lời
Ngài. Ngài biến đổi. Ngài trồng Hạt Giống của Ngài, phủ Thánh Linh của Ngài trên Lời,
Lời sanh ra sản phẩm. Thánh Linh của Ngài làm biến đổi Lời Hạt Giống để được chứng
thực loại của nó.

Anh em là loại hạt giống gì, điều đó tỏ cho thấy điều gì trong ở anh em. Anh em
không thể che giấu nó. Bất cứ điều gì bên trong anh em, nó đều tỏ ra bên ngoài, không
thể ngăn lại được. Anh em không thể tạọ nên cây đó điều gì ngoài những gì nó có. Đấy,
nó phải theo cách đó. Đức Thánh Linh biến đổi những hạt giống ở bên trong nó. Cho dù
loại hạt giống gì đi nữa, Thánh Linh sẽ biến hoá nó. Nếu là gian ác, sẽ sinh ra gian ác.
Nếu là giả hình, sẽ sinh ra giả hình, nếu là Lời Chúa chân thật, sẽ sinh ra con trai con gái
chân chính của Đức Chúa Trời, thông qua Đầu Lọc của người biết suy nghĩ. Khi Hạt
Giống đến, nó sẽ đi qua Đó, Lời sản sinh con trai, con gái của Đức Chúa Trời.

99 Một ngày kia khi thế giới nằm trong bóng tối hỗn độn, Đức Chúa Trời... Bây giờ, hãy
lắng nghe kỹ càng, bởi vì chúng ta sẽ không giảng, chỉ nói thêm chút nữa. Hãy xem. Một
ngày khi thế giới lại ở trong tất cả các loại tôn giáo, rửa tay, nồi, mặc những áo bào
khác nhau, đội mão, đại loại như vậy, nó nằm giữa một sự hỗn độn khác. Y-sơ-ra-ên
chân chính của Đức Chúa Trời đã bị lầm lạc khỏi những luật pháp và các luật lệ của Đức
Chúa Trời, Chúa Jêsus Phán, “Các ngươi với những truyền thống của mình làm cho Lời
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Đức Chúa Trời không còn tác dụng đối với dân sự.” Ngài cũng đã nhìn họ, những Thầy Tế
lễ thánh, Chúa Jêsus Phán, “Các ngươi thuộc về cha các ngươi, là ma quỷ, các ngươi làm
các công việc của nó.” Xem đấy, đó chính xác là những gì Ngài đã Phán.

100 Khi thế giới nằm trong kiểu sắp đặt đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời lại vận hành
trên Hạt Giống đã được định trước. Ngài đã dịch chuyển và biến đổi Ê-sai 9:6 về Lời hứa
ở đó: Ngài, Đức Chúa Trời, đã trở nên xác thịt con người để cứu vớt thời đại hỗn loạn đó.
Khi con người được tạo nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đến, bởi
nhà Tiên tri thấy trước điều đó... Bây giờ, hãy nhớ Lời, nhà Tiên tri đã thấy trước điều
đó, cũng giống như nhà Tiên tri đã thấy trước Sa-tan trong những Ngày Sau rốt này.
(Hiểu không?), về chương trình giáo dục này, các thứ nó có, chương trình tôn giáo. Cũng
nhà Tiên tri ấy, Ê-sai 9:6 đã nói, “Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, Danh của Ngài sẽ
được gọi là Đấng Mưu Luận, Hoàng Tử Hoà Bình, Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha Đời
Đời. Sự cai trị của Ngài sẽ không cùng.” Lời đó là Lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh
vận hành trên Lời đó, Lời đã hình thành trong tử cung một nữ đồng trinh (A-men!); Một
người, “Một Con trẻ được sinh ra,” không phải được 'tạo ra', [mà là] “sinh ra.”

101 Sa-tan cố gắng và cố gắng một lần nữa để phun thuốc Lời. Nó đã đem Ngài lên và
nói, “Nếu ngươi là những gì mình nói, vậy thì hãy làm vài sự chữa lành ở đây cho ta. Hãy
tỏ cho ta thấy ngươi có thể làm điều đó như thế nào. Hãy biến những hòn đá này thành
bánh. Hãy cho chúng ta xem ngươi nhảy xuống, vì Kinh thánh nói Ngươi sẽ làm điều đó.”

Đúng thế, nhưng thấy họ những người quỷ quyệt sùng đạo ngày nay vẫn nói giống
như vậy không? “Nếu có một việc như là sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] như
thế; Có Anh A hay B đang nằm ở đây, hãy cho chúng ta xem ngươi chữa lành cho anh
ta.”

Cũng ma quỉ đó đã đứng cạnh Chúa Jêsus, bên cây thập tự, nói, “Nếu ngươi là Con
Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi.”

Lời nói rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đã chứng minh Ngài là Con
Đức Chúa Trời. Ê-sai 9:6 đã được ứng nghiệm. Đêm nọ, nhiều người trong các anh em
đã nghe buổi phát thanh chúng tôi đã đưa ra gần 60 mấy câu Kinh thánh, tôi tin vậy, về
việc chứng minh rằng Kinh thánh nói rằng Đó là Ngài.

102 Ồ, Sa-tan cố gắng, cố gắng nhiều lần để làm mọi thứ. Một đêm nọ, nó thấy Ngài
nằm ngủ ở phía sau con thuyền. Nó nói, “Ta sẽ huỷ diệt Người bây giờ.” Nhưng nó đã
không thể.

Nó cố để cám dỗ Ngài vào việc làm điều sai trái nhưng nó không thể làm điều đó.
Tại sao? Ngài đã được rưới bằng chất không thể thấm qua của sự định sẵn rồi. Lời không
thể bị lừa dối. Không, không. Lời nói Ngài sẽ có mặt tại đây. A-men! Sẽ không còn có
ma quỷ quấy rầy Ngài, không một con trai nào khác của Đức Chúa Trời được định trước
để thay chỗ của Ngài. Ngài đã được rưới bằng chất tẩy. Chất độc của Sa-tan, những Tiến
sĩ hệ phái thậm chí không đụng đến Ngài gì cả. Ngài hành động ngay, không gì sẽ quấy
rầy được Ngài. (Hiểu không?) Nó đã không có một tác dụng nào trên Ngài.

103 “Ồ, Ta sẽ làm cho Người cai trị cả đất. Ta có quyền cai trị trên đó. Nếu Người tôn
thờ ta, đến gia nhập nhóm của ta, ta sẽ làm cho Người là người cai trị. Ta sẽ xuống, để
Người lên.”

Ngài Phán, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta. Có Lời chép rằng, 'Ngươi nên thờ phượng
Lời là Đức Chúa Trời, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.'” Rồi một ngày...

Về Con Người vĩ đại nầy, tôi muốn lưu lại một lát.

Nhưng một ngày kia, Đức Thánh Linh hành động trên Ngài một lần nữa; Bởi vì có
Lời đã được viết về Ngài, đến từ Đức Chúa Trời, qua nhà Tiên tri, “Người như Chiên con
bị dẫn đến hàng làm thịt.” Đức Thánh Linh vận hành trên Ngài, đã dẫn dắt Ngài, đưa
Ngài đến thập tự giá Gô-gô-tha. Ngài đã chết tại đó. Mọi điều được nói về Ngài trong sự
chết của Ngài, đã được ứng nghiệm để mang Ánh Sáng và Sự Sống cho tất cả hạt giống
được định trước của Đức Chúa Trời có trên đất. Ngài đã mang đến cách làm điều đó. Đây
là Hạt Giống. Thánh Linh mang đến Sự Sống, biến đổi các con trai, con gái của Đức Chúa
Trời từ trong thế giới hỗn độn tối tăm trở thành những con trai, con gái của Đức Chúa
Trời.

104 Đừng vấp phạm ở từ “Sự định trước” đó. Tôi biết anh em vấp phạm. Nhưng, hãy
lắng nghe, Lời không phải từ ngữ của tôi, Lời là một trong những Lời của Chúa. Anh em
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muốn, hãy đọc Ê-phê-sô 1:5, “Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta
được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ.” Hiểu không?

Hãy cho tôi một phút để lộ điều này, chỉ trong một phút tỏ lộ điều nầy ra trong tâm
trí anh em. Hãy xem. Cũng như anh em ở trong Cha mình vào lúc ban đầu, một hạt
giống... Anh em biết điều đó không, mỗi người trong anh em? Anh em cũng ở trong ông
tổ của anh em nữa, anh em có biết điều đó không?

Hãy đọc sách Hê-bơ-rơ, ở đó chúng ta thấy rằng Lê-vi đã nộp các 1/10 (phần mười)
khi còn ở trong lòng của Áp-ra-ham, 4 thế hệ sau ông. Khi Áp-ra-ham nộp các 1/10 cho
Mên-chi-xê-đéc, nó được tính đến chít của ông, lúc đó ông ở trong lòng của Áp-ra-ham.
Anh em đấy. Hiểu không?

105 Anh em ở trong lòng của cha mình, nhưng ông không thể có sự thông công nào với
anh em cho đến lúc anh em biến hoá trong một thân thể xác thịt.

Con trai tôi đã có ở trong tôi. Tôi muốn có một con trai nhưng nó đã ở trong tôi lúc
đó. Hiểu không? Nó đã ở trong tôi vào lúc đó. Nhưng qua cuộc hôn phối, nó đã được biến
hoá thành một người giống như tôi.

Anh em trở nên giống cha mẹ của mình, (Hiểu không?) bởi vì nó đã ở trong anh em
từ đầu. Nếu chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời, chúng ta có những thuộc tính của
Ngài... Anh em là thuộc tính của cha mình, không phải là mẹ, cha anh em. Hạt giống
nằm trong người cha. Hiểu không? Người mẹ là bộ phận ấp, sanh ra anh em, sanh ra hạt
giống của cha. Hiểu không?

106 Quả đất, về xác thịt cũng là bộ phận ấp, sanh ra hạt giống của Đức Chúa Trời. Xem
đó, hoàn toàn chính xác. Không phải là thế giới, thế giới vĩ đại biết bao; Chính là Đức
Chúa Trời đã tạo nên nó vĩ đại như thế. Hiểu không?

Nếu anh chị em là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, lúc ấy anh chị em ở trong
Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Anh chị em là thuộc tính của Ngài. Nếu như anh em
không ở đó vào lúc ấy, anh chị em đã không bao giờ và sẽ không bao giờ là thuộc tính
của Ngài.

Bởi vì, tôi không thể sanh, từ lòng của tôi, con của người này hay người kia ở đó, tôi
chỉ có thể sanh những con trai của chính tôi, chúng sẽ mang nét giống tôi. Ha-lê-lu-gia!
Anh em hiểu điều đó không?

107 Các con trai con gái đã ở trong Đức Chúa Trời vào lúc ban đầu. Nào, hãy xem. Anh
chị em nói mình có Sự sống Đời đời, chúng ta tin điều đó, rằng chúng ta có Sự sống Đời
đời. Ồ, chỉ có một hình thức của Sự sống Đời đời đó là Đức Chúa Trời. Điều duy nhất đời
đời là Đức Chúa Trời. Vậy nếu anh chị em có Sự sống Đời đời, Sự Sống ấy ở trong anh
em đã luôn là như vậy, anh em ở trong lòng của Đức Chúa Trời trước khi thậm chí có
một thế gian. Rồi khi Chính Lời... Chính Chúa Jêsus được gọi là Lời, trong Phúc Âm theo
Thánh Giăng chương 1, đã chép, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức
Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.” Thế thì anh chị em ở trong lòng của
Chúa Jêsus, đã đến Gô-gô-tha với Ngài. Anh chị em đã chết với Ngài, được sống lại với
Ngài. Hôm nay, chúng ta đang ngồi trong các nơi trên trời ở trong Ngài, được đầy dẫy
Thánh Linh Ngài, các con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Chết với Ngài, sống lại với
Ngài. Chắc chắn vậy.

108 Vậy thì, Anh chị em có thể thông công với Ngài bây giờ. Anh chị em không thể quay
trở lại đó bởi vì anh chị chỉ là một Lời trong Ngài, một hạt giống. Nhưng bây giờ, Ngài
được tỏ bày anh chị em, Ngài muốn anh chị em thông công với Ngài. Rồi Ngài đã giáng
thế, được trở nên xác thịt để Ngài có thể thông công một cách hoàn hảo với các bạn.
Anh chị em có thấy sự thông công hoàn hảo không? Ôi, sâu nhiệm thay những sự mầu
nhiệm của Đức Chúa Trời, tuyệt vời biết bao. Xem đó, Đức Chúa Trời không thể thông
công trong Thánh Linh, cho nên Đức Chúa Trời trở nên con người với chúng ta.

Đức Chúa Jêsus Christ là chính Đức Chúa Trời được bày tỏ, bởi vì, Ngài là Con Độc
Sanh, nhưng đó chỉ là một “Đền Tạm” [Thân Thể] để cho Ngài sống trong đó. “Không ai
đã nhìn thấy Đức Chúa Trời vào bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ Con Một từ trong lòng Cha đã
tuyên bố Ngài.” Đức Chúa Trời đã xây nên cho chính Ngài một Ngôi Nhà, một thân thể
để sống bên trong, đã giáng xuống để anh em có thể chạm đến Ngài. I Ti-mô-thê 3:16,

“Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm:

Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình,
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Được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại,

Được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển.“ Hiểu không? Vậy thì Ngài...

109 Anh em là xác thịt và Ngài trở nên xác thịt, thế thì anh em có thể thông công với,
bởi  vì  Ngài  là thuộc tính yêu thương của Đức Chúa Trời.  Đức Chúa Trời  là tình yêu
thương. Đúng thế không? Chúa Jêsus là thuộc tính yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi
thuộc tính yêu thương được bày tỏ, đó chính là Đức Chúa Trời, tất cả các thuộc tính ở
trên Ngài, đến với Ngài, “Tất cả những kẻ Cha đã ban cho Ta, sẽ đến với Ta.” Chắc chắn,
họ phải được định trước. Nếu không phải như vậy, anh em sẽ không có mặt tại đó. Chỉ
thế thôi. Chắc chắn vậy.

Giờ đây, chúng ta có thể thông công, qua những sự phong phú của Lời Ngài, trong
đó anh em là một phần của Lời. Bởi vì Ngài là Lời vào lúc ban đầu, anh em là Lời bây
giờ. Hiểu không? Đêm nay, tôi sẽ giảng, hay Chúa Nhật, hay một trong những ngày này
khi nào tôi đến được, về Lời là gì. Hiểu không? Và bây giờ, anh em là một phần của Lời.

110 Hãy lắng nghe. Có một điều tôi không thể làm. Tôi không thể khoe khoang về ông
bà của tôi. Không, tôi đã đi qua một mớ hỗn độn khiếp sợ, cha tôi là người Ai-len. Mẹ tôi
là một người đàn bà da đỏ, lai da đỏ; Bà ngoại tôi là phụ nữ da đỏ, ăn lương hưu. Tất cả
họ đều say sưa, hầu hết họ chết bất đắc kỳ tử (died with their shoes on*) đánh nhau,
đấu súng, đại loại như vậy. Tôi không có gì để khoe khoang về điều đó, bởi vì những ông
bà của tôi và gia phả của gia đình tôi thật là khủng khiếp.

Nhưng, thưa anh em, có một điều tôi có thể khoe khoang, tôi có thể khoe khoang
về Chúa Jêsus của tôi, Đấng đã cứu chuộc tôi. Với quyền phép biến đổi của Ngài đã cấy
một hạt giống bởi sự định trước, tôi đã thấy Nó. Tôi là con trai của ai bây giờ? Vâng, tôi
có thể khoe khoang về Ngài. Tôi đã trải qua 33 năm cuộc đời mình khoe khoang về Ngài.
Nếu Ngài cho tôi thêm 33 năm nữa, tôi sẽ cố gắng khoe khoang nhiều về Ngài. Hiểu
không? Tôi có thể khoe khoang về Tổ tiên của tôi (Ha-lê-lu-gia!), Ngài là Đấng đã cứu
chuộc tôi và đã trồng hạt giống Sự Sống vào nơi này, đã cho phép tôi nhìn lên Lời này,
đã sai Thánh Linh của Ngài đến và Phán, “Lời đây nầy. Hãy nói điều này; Nó sẽ xảy ra.
Hãy làm điều đó.” Ồ, chao ôi, tôi có thể khoe khoang về Ngài. Ngài đã làm điều đó như
thế nào? Qua sự rửa sạch của nước bằng Lời, Nước Thanh Tẩy, ước mong chúng ta có
thể giải thích điều đó.

111 Những người tin thực sự được định trước sẽ ở lại sống với Lời bởi vì họ là một phần
của Lời.

Ồ, những vì sao lang thang, các bạn sẽ còn lang thang bao lâu nữa? Những anh em
Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, những người bên ngoài, bất kể là gì, những vì sao lang
thang Giáo hội nầy đến Giáo hội khác, từ cột trụ đến nơi kia, truyền hình đến truyền
hình, thế gian đến thế gian, tại sao anh em không về nhà? Ngài mong mỏi có sự thông
công với anh em. Ngài đang mong mỏi anh em. Ngài muốn biến đổi anh em bởi sự đổi
mới của tâm trí mình, không phải với một Giáo hội hay hệ phái nhưng với Lời Ngài, mà
anh em là một phần nếu niềm mong ước đó ở trong anh em.

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.” (Hiểu không?)

Ngài đã ban cho quyền phép biến đổi của Ngài để mang anh em ra khỏi sự biến
dạng của tôn giáo nầy mà anh em đang ở trong. Trong sự hỗn loạn biến dạng này mà
chúng ta ở trong, Đức Chúa Trời đã ban đến quyền năng biến đổi của Ngài, Lời Ngài,
được chứng thực, được minh chứng, để mang anh em ra khỏi tình trạng biến dạng tôn
giáo ngu dại nầy mà anh em đang bước đi trong đó, “Bị trần truồng, mù loà, khốn khổ
mà không biết!” Thưa anh em, hãy suy nghĩ về điều đó.
112 Anh em biết, Đức Chúa Trời đã ban quyền phép biến đổi của Ngài đến để làm ứng
nghiệm Lời Ngài, đã thay đổi toàn bộ thân thể của Sa-ra và Áp-ra-ham: Đã biến đổi một
ông già và bà già, bởi vì Ngài đã Hứa Ngài sẽ làm điều đó.

Những gì Đức Chúa Trời Hứa làm, thì Ngài sẽ làm. Không có điều gì Ngài Hứa mà
không làm. Bất cứ điều gì.. Bất cứ điều gì bị hư hỏng, Đức Chúa Trời không thể làm với
nó. Nhưng Ngài sẽ giữ Lời Ngài, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh của Ngài. “Ta, Đức Giê-hô-
va, đã 'trồng' Lời. Ta sẽ 'tưới nước' cho Lời ngày đêm, để không kẻ nào sẽ giật nó khỏi
tay Ta.” Kinh thánh đã nói thế.

113 Ồ, hỡi những vì sao lang thang, anh em có sự ham muốn trong lòng mình. Anh em
phải có điều đó, nếu không thì anh em sẽ không ngồi tại đây sáng nay. Anh em sẽ
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không ở trong những Nhà thờ và những thính phòng kia, và những chỗ anh em sống,
bên trong, bên ngoài, trên toàn xứ, nếu Điều gì đó thậm chí đã không mang anh em vào
đó. Người nào đó nói với anh em. Đừng đi xa thêm nữa. Có sự rửa sạch nước bởi Lời,
làm cho anh em trắng như tuyết. Ồ, hỡi các con trai của Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe.
Đừng ở trong tình trạng biến dạng đó. Hãy ra khỏi. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và đã
gọi bất cứ điều gì trái ngược...

Anh em bảo, “Làm sao tôi kiếm sống? Tôi sẽ làm điều này thế nào?” Đó là công
việc của Đức Chúa Trời. “Các hiệp hội tôi sẽ khước từ tôi.”

Đức Chúa Trời Phán, “Ai từ bỏ cha, mẹ, vợ, chồng, nhà cửa của mình, Ta sẽ ban
cho họ nhà cửa. Ta sẽ ban cho họ cha, mẹ, anh, chị em trong trần gian này, và Sự sống
Đời đời trong thế giới sắp đến.” Đó là một Lời hứa, thưa các bạn. Ồ, điều đó phải được
tưới nước. Mọi Lời hứa Đức Chúa Trời làm cho ứng nghiệm. Mỗi hạt giống của Đức Chúa
Trời là một Lời hứa.

114 Thưa các chị em, hãy ngừng uốn tóc đó đi, bởi vì đó là một điều bất thường trước
Đức Chúa Trời. Bỏ mặc những bộ quần áo đó đi, đó là sự gớm ghiếc đối với Ngài.

Hỡi anh em nam giới, đừng cam kết với những hệ phái này và những điều đó, đừng
để vợ mình làm những việc như thế. Điều đó không không xứng hợp với những Cơ-đốc
nhân.

Hãy trở lại với Lời. Hãy nắm lấy Lời đó. Lời sẽ lớn lên. Lời phải lớn lên. Quyền năng
biến đổi của Đức Chúa Trời đã mang Lời lớn lên đầu tiên, Ngài thật sự đang trên con
đường trở lại của Ngài, đem Lời trở lại lần nữa bây giờ. Ngài sẽ quay lại nơi Lời đã có
trước đó.

115 Hê-nóc đã được cất khỏi sự chết bởi quyền phép biến đổi của Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời đã làm điều đó để làm gì? Cho một “hình bóng” về “Hội thánh được cất lên”
(the rapturing church) sẽ đến. Vâng, Ê-li cũng giống như vậy.

Thân thể của Chúa Jêsus được làm cho sống động sau khi Ngài chết. Trong phần
mộ, thân thể của Chúa Jêsus được làm cho sống động bởi Lời Đức Chúa Trời, được biến
hóa, từ một hình ảnh đã chết lạnh thành Con của Đức Chúa Trời đã sống lại vinh hiển;
Bởi vì nhà Tiên tri (Thi-Thiên 16:10, nếu anh em muốn ghi, 16:10) “Ta sẽ không để linh
hồn Người trong âm phủ, cũng không để cho Đấng Thánh của Ta thấy sự hư nát.” Ồ, lạy
Chúa.

Lời đó phải ứng nghiệm, Đó là Lời của Đức Chúa Trời. Ngài trồng Lời trong lòng anh
em, nếu anh em muốn đi trong sự Cất lên. Nếu anh em muốn trở thành những Cơ-đốc
nhân chân chính, hãy đưa vào Lời này. Như tôi tin trong Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời đã
Phán, “Hãy lấy cuộn sách đó và ăn nuốt nó,” Tiên tri và Lời sẽ trở nên giống nhau. Mỗi
Lời hứa ở trong đó phải bày tỏ chính nó, bởi vì đó là Hạt Giống nguyên thuỷ của Đức
Chúa Trời. Anh em đừng để Nhà Thần học nào đó ở bên ngoài đây cố bơm Lời ra khỏi
anh em. Đừng để họ phun thuốc bằng khoa học xác thịt, tri thức, học vấn. Hãy tin Đức
Chúa Trời.

116 Áp-ra-ham đã không vin vào khoa học thời ông, nói, “Tôi quá già không thể có con.
Tôi đã đi xa quá. Tôi đã làm điều này, điều đó, điều kia.” Nhưng ông đã không kể những
điều trái nghịch với Lời Chúa, ông không hồ nghi hoặc lưỡng lự về Lời hứa Đức Chúa Trời
qua sự vô tín nhưng mạnh mẽ dâng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Ông biết rằng Đức
Chúa Trời có thể thực hiện những gì Ngài đã Hứa.

117 Ồ, hỡi những con trai lang thang bị biến dạng bởi những dây leo của trái đất này,
những người chị em đi dông dài các nơi và những thời trang của thế gian này đã lôi kéo
chị em... Chị em yêu dấu ơi, chị em có thể xem tôi như một lão già lập dị, nhưng rồi một
trong những ngày này khi chị em gặp những gì mà Florence Shakarian đã gặp đêm nọ,
chị ấy cũng ngồi trong căn phòng này, trong nơi này, như chị em biết... Khi chị em gặp
điều ấy, chị em sẽ thấy rằng đó không phải là tôi nhưng Lời này là đúng. Hãy tránh xa
hiệu uốn tóc kia, những tiệm thời trang đó. Tránh xa những điều đó.

Anh em bảo, “Tại sao Anh không dạy họ những điều vĩ đại, là thế nào để trở thành
điều này?” Cứ bắt đầu với sự hiểu biết cơ bản của mình, và rồi chúng ta sẽ đi đến môn
đại số. Hiểu không? Cứ bắt đầu học, “Là sự hầu việc phải lẽ của anh em.”

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng
thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là Sự Thờ phượng
phải lẽ của anh em.
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118 Anh em cứ làm sự hầu việc phải lẽ của mình, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc phần còn
lại (Hiểu không?) Cứ suy luận những gì anh em có thể lý luận với chính mình và làm.
Liệu có phải lẽ không với một người phụ nữ chính mình để trần, đi ra, hành động giống
như thế, khi Kinh thánh lên án điều đó? Có hợp lẽ không cho một người nam kéo chính
mình vào trong một giáo điều như vậy ngày nay, tất cả các thứ này tại đây, khi nó hoàn
toàn trái nghịch với Lời Chúa? Hiểu không?
119 Môi miệng của Ê-sai, ông chỉ là một người bình thường với môi miệng không trong
sạch, ông nói, “Lạy Chúa, tôi ở giữa vòng dân sự dơ dáy, tôi có môi dơ dáy. Khốn nạn
cho tôi vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời.” Một Thiên sứ đã giáng xuống, tạo nên một Ngọn
Lửa, Lửa thánh ra từ Bàn thờ của Đức Chúa Trời, đã biến đổi môi miếng của ông, từ môi
của một người đi dông dài thành môi miệng của một nhà Tiên tri với LỜI CHÚA PHÁN
VẬY, quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời.

120 người đánh cá, những con người bán hàng tầm thường nhỏ bé, các món hàng
sắc tía của phụ nữ, đã tập hợp chính họ trong một căn phòng cao, đóng cửa lại, vài
người trong họ không có đủ học vấn để ký những tên riêng của họ, Đức Chúa Trời đã
biến đổi họ từ những người đánh cá trở nên những tay đánh lưới người, từ những người
nam, người nữ trên đường phố thành những vị thánh đồ của Đức Chúa Trời, bất tử.
Quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời...
120 Phao-lô, một thành viên của một Giáo hội địa phương — Giám Lý, Trưởng Lão, Báp
tít, Ngũ Tuần, hay cái gì đó; Ông đã đi xuống đường phố với linh đầy thách thức lớn
trong ông, rằng ông hiểu biết nhiều hơn bất cứ người nào. Ông đã đến học dưới chân
Ga-ma-li-ên, một trong những Giáo sư giỏi nhất trong xứ. Điều gì đã xảy ra trên con
đường đi xuống Đa-mách của ông, đến với một nhóm người tin Lời Đức Chúa Trời? Trên
con đường đi xuống đó, ông đã bị đánh ngã xuống, và ông đã nghe một Sứ điệp. Sứ điệp
đó đã làm biến đổi ông từ một thuộc viên Giáo hội và một người đi Nhà thờ thành một
Tiên tri của Chúa, người đã viết Lời Chúa trong Tân Ước, trở thành một vị Thánh...

Ồ, hỡi vì sao lang thang, chúng ta hãy dừng lại. Hỡi người con đi lang thang, Hạt
Giống lang thang đi từ nơi nay đến nơi kia trong tình trạng biến dạng này, các con ơi,
hãy quay về sáng nay. Xin hãy nghe tôi như một người đang cố gắng đứng giữa những
người đang sống và chết.

121 Ngoài kia trên toàn xứ nơi buổi phát thanh truyền tới nếu anh em vẫn còn đang
nghe, anh em đã đi vào nơi đó, xin ngồi lại thêm một phút nữa thôi. Tôi biết trời đã trễ
tại Tucson đây hay xin lỗi, Phoenix, đã 12 giờ kém 20. Tôi đã giữ những người này ở đây
cả buổi sáng. Tôi đã tách anh em khỏi công việc của mình và các thứ. Nhưng, bạn thân
mến, hãy nhìn, các bạn có thể bị xa cách Chúa mãi mãi. Sáng nay, xin mời các bạn trở
lại. Có chỗ tại Nguồn Suối.

Trong một máng cỏ cách đây lâu rồi, tôi biết thật như vậy.

Một Con Trẻ được sinh ra để cứu con người khỏi tội.

Giăng đã thấy Ngài trên bờ biển, Chiên Con đời đời.

Ồ, Đấng Christ, Thống Khổ Nhân trên Gô-gô-tha

Ồ, tôi yêu mến Người Khách xứ Ga-li-lê đó,

Người đã làm thật nhiều cho tôi.

Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của tôi,

Đặt Đức Thánh Linh ở trong tôi

Ồ, tôi yêu mến Con Người xứ Ga-li-lê đó.

Một người thâu thuế đến cầu nguyện trong đền thờ một ngày nọ,

Ông kêu lớn, “Ồ, Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót tôi!”

Ông được tha thứ khỏi mọi tội lỗi,

Sự an bình sâu xa đã đến với ông;

Ông nói, “Hãy đến, xem Con Người xứ Ga-li-lê.” (Đúng như vậy.)

Kẻ què được bước đi, kẻ câm được nói,

Quyền năng đó được Phán bằng tình yêu thương trên biển cả;
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Kẻ mù được thấy,

Tôi biết đó chỉ có thể là sự thương xót của Con Người xứ Ga-li-lê.

Hình bóng điều đó với chức vụ ngày hôm nay.

Người phụ nữ bên giếng, Ngài đã nói tất cả tội lỗi bà,

Làm thế nào bà đã có 5 đời chồng vào lúc đó

Bà được tha mọi tội.

Sự an bình sâu xa được đặt trong lòng bà:

Bà kêu lớn, “Hãy đến xem Người xứ Ga-li-lê!”

122 Hỡi quí bà, Ngài...?... phạm tội, Ngài hiểu lòng của chị em sáng nay. Hỡi quí ông,
Ngài hiểu lòng của anh em. Ồ, người thu thuế, chúng ta hãy cầu nguyện.

Ồ, tôi yêu mến Con Người xứ Ga-li-lê đó.

Người đã làm thật nhiều cho tôi.

Ngài đã tha thứ mọi tội tôi.

Đặt Đức Thánh Linh ở trong tôi.

Ồ, tôi yêu mến Con Người xứ Ga-li-lê đó.

Sáng nay mời anh chị em có yêu Ngài với tôi. Ồ, hỡi người tội bướng bỉnh, đi dông
dài, tại đây hay có thể ở bên ngoài, mời bạn tin nhận Chúa của tôi sáng nay. Ngài là Lời,
Lời đã được mang đến cho anh em. Mời anh chị em tiếp nhận Ngài. Anh chị em đưa tay
lên, đứng lên, hay làm điều gì đó, cầu nguyện nói, “Tôi muốn tin nhận Ngài ngay bay
giờ. Anh ơi, tôi sẵn lòng, tôi muốn tin nhận Ngài ngay bây giờ.” Mời các bạn đứng lên,
bất kỳ người nào muốn được cầu nguyện cho, hãy nói, “Tôi là kẻ có tội...” Xin Chúa ban
phước cho ông. Có người nào khác không? Mọi người cầu nguyện giờ nầy, chỉ một phút.

Ồ, trong máng cỏ ấy đã lâu (thế giới lúc đó, anh em biết, đang ở trong sự hỗn
loạn.), tôi biết thật như vậy.

Một Hài Nhi được sinh ra cứu con người khỏi tội.

Khi Giăng thấy Ngài trên bờ biển,

Ngài là Chiên Con đời đời, (vẫn Đấng ấy hôm nay.)

Ồ, Ngài là Đấng Christ, Thống Khổ Nhân trên đồi Gô-gô-tha.

123 Anh chị em có yêu mến Ngài hôm nay hết lòng không, để có thể bước ra khỏi tình
trạng thế gian mà mình đang ở trong không? Anh chị em ơi, những người nam, người
nữ, ồ, anh chị em đã ngồi đây suốt cả thì giờ này vì điều gì? Chính là để chỉ ra có điều gì
đó lắng sâu ở bên trong, có điều gì đó đang đói khát. Anh chị em chắc hẳn không ngồi ở
đây 2 hay 3 giờ đồng hồ, trong một toà nhà giống như thế này, có điều gì đó. Anh em có
thật sự để ý điều đó hôm nay không? Hãy để cho thời trang và khoa học, tất cả các thứ
của thế gian đi qua khỏi đầu óc của anh em ngay bây giờ, hỡi anh chị em yêu dấu.

Các Giáo hội đang liên hiệp,

Các nước lớn đang tan vỡ, Y-sơ-ra-ên đang tỉnh thức,

Những dấu hiệu mà nhà Tiên tri đã báo trước;

Những ngày của Dân Ngoại đã được đếm với những sự kinh hoàng bối rối.

“Hỡi những kẻ bị tan lạc, hãy trở về.”

Ngày cứu chuộc đã gần.

Lòng người thất kinh vì sợ hãi;

Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh,

Hãy khêu những đèn lên, làm cho sạch!

Các tiên tri giả đang nói dối,

Họ đang chối bỏ Lẽ thật của Chúa

Jêsus, Chúa Cứu Thế, là Đức Chúa Trời của chúng ta.

124 Bây giờ, đúng thế. Tất cả chúng ta, anh em biết điều đó, về ngày mà chúng ta đang
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sống... Nhưng Ngài đã Phán.

Sẽ có Ánh Sáng vào lúc chiều tối,

Con đường đến vinh quang, chắc chắn anh em sẽ tìm được...

Đó là ngày mà chúng ta đang sống trong ngay bây giờ.

Ánh Sáng sẽ toả rạng vào lúc chiều tối khi bóng tối đang ở đó, lúc chạng vạng và
sao Hôm.

Lúc chạng vạng và sao Hôm.

Và sau đó là đêm tối!

Cầu xin không còn buồn rầu chia cách nữa,

Khi cuối cùng tôi đã được đặt chân lên;

Vì tất cả không còn giới hạn thời gian và không gian,

Những cơn lụt có thể mang tôi ra xa,

Nhưng tôi muốn thấy Đấng Hoa Tiêu của tôi mặt đối mặt.

Khi tôi vượt qua thanh chắn.

Đừng nói với tôi những con số thê lương,

Rằng đời sống chỉ là một giấc mộng trống không!

Linh hồn chết, là ngủ,

Sự việc dường như không phải như những gì chúng có.

Vâng, sự sống là có thực! Sự sống là tha thiết!

Phần mộ không phải là mục tiêu của nó;

Vì cát bụi phải trở về cát bụi,

Không phải Phán với linh hồn.

Những cuộc đời của các vĩ nhân đều nhắc nhở chúng ta,

Chúng ta có thể làm cho đời sống mình thành tuyệt tác,

Những sự chia lìa, để lại phía sau,

Những dấu chân trên bãi cát thời gian;

Những dấu chân, có lẽ những dấu chân khác,

Trong lúc chèo qua biển khơi trang trọng cuộc đời,

Một anh em bị đắm tàu, tuyệt vọng,

Lúc trông thấy, sẽ khắc ghi lòng lần nữa,

Chúng ta hãy đứng dậy, hành động.

Với một tấm lòng cho bất kỳ sự tranh chiến nào;

Đừng giống như kẻ câm, những gia súc bị dắt dẫn,

Hãy là anh hùng trong cuộc tranh chiến!

125 Lạy Chúa kính yêu, họ thuộc về Ngài. Con đã thấy 2 người đứng lên, Cha ôi. Đức
Chúa Trời ôi, con cầu xin Cha tiếp nhận họ giờ nầy. Họ muốn làm con của Ngài. Họ đã
thức tỉnh từ sự không biết gì về cuộc sống mà họ đã sống, bây giờ, họ muốn được làm
mới lại lần nữa, với phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh trên Hạt Giống đã được trồng
trong lòng họ hôm nay. Lạy Chúa Đời Đời, Đấng Sáng Tạo mọi vật, Đấng đã làm nên Lời
Ngài, con tin rằng Ngài biết những người này sẽ làm điều này sáng nay. Lạy Chúa, con
cầu xin Chúa sẽ tưới nước Lời đó ngày đêm, và đừng bao giờ để cho Sa-tan giật nó khỏi
tay của Chúa. Cầu xin đó là một cây, lúc nào đó, đã ở trong Thiên đàng của Đức Chúa
Trời, khi tất cả sẽ được mang trở lại lần nữa, bởi vì Lời Ngài không thể qua đi, Lời sẽ trở
lại cho thế giới này. Vì thế gian nầy...

126 Sẽ không còn có kiểu nền văn minh này trong thế giới sắp đến. Không còn có ô-tô
hay bất kỳ điều gì mà khoa học từng thực hiện. Không còn những thứ như vậy nữa trong
thế giới sắp đến. Nhưng sẽ là “hình bóng” nền văn minh riêng của Đức Chúa Trời mà
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Ngài sẽ thiết lập trong sự cai trị vinh quang. Bởi vì trong nền văn minh này có đau ốm,
chết chóc, buồn phiền, mồ mả, thiếu thốn. Nhưng trong Vương Quốc sắp đến, sẽ không
còn sự chết, buồn rầu, đau ốm, bệnh tật, tuổi già nữa. Ồ, Chúa ôi, tất cả sẽ mới mẻ tại
đó trong nền văn minh của Ngài.

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con hôm nay, bằng quyền phép của Ngài, bởi sự đổi
mới của tâm thần chúng con, xoay lại từ những phần tử gầy còm của thế giới nầy giờ
đây, với Lời Đức Chúa Trời. Nguyện chúng con được đổi mới bằng quyền năng biến đổi
của Đức Chúa Trời trên Hạt Giống ở trong lòng chúng con, mà chúng con tin, vào những
thọ tạo được gọi là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Đây là lời cầu nguyện của
con cho dân sự với Ngài, Cha ôi, nhơn Danh Chúa Jêsus. A-men!
127 Với những anh chị em bên ngoài đang nghe buổi phát thanh, dù anh em ở đâu, tôi
muốn anh chị em tin nhận Đấng Christ ở đó, làm Cứu Chúa cá nhân mình và được đầy
dẫy Thánh Linh Ngài. Những lời đã được nói ra sáng nay, cầu xin chúng gieo vào trong
lòng anh chị em. Xin cho tại đó, anh chị em tin nhận Chúa Jêsus. Anh chị em quan sát
đời sống của mình, thấy những gì mình sống sau đó. Hãy nhận lấy Đầu Lọc của người
biết suy nghĩ tại đây. Khi thấy chính mình đang làm điều gì đó nghịch lại với Lời này, hãy
di chuyển ra khỏi nó thật nhanh. Hiểu không? Bởi vì, có một Đầu Lọc ngăn không cho sự
chết đến gần anh chị em; Đó là Lời Đức Chúa Trời. Lời của Ngài là Sự Sống, sẽ giữ cho
anh chị em khỏi sự chết.

128 Với những anh chị em tại đây trong thính phòng nầy, tôi đã giữ anh chị em ở lại
một thời gian lâu. Cảm ơn anh chị em đã đến tham dự. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ
không bao giờ để cho Hạt Giống này chết. Hy vọng anh chị em không nghĩ là tôi đứng
đây nói điều đó khác biệt. Tôi nói ra bởi vì tình yêu thương và biết rằng trong khi mình
hay chết, như tôi hiện giờ, là lúc duy nhất tôi từng có thể giảng cho dân sự. Tôi yêu mến
Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài là Cứu Chúa tôi. Hãy nhớ, tôi đã từng ở ngoài đường phố
kia nếu tôi đã không vì Ngài. Tôi đã ở ngoài đó; Tất cả bố mẹ của tôi, những người của
tôi đều là tội nhân. Nhưng Đức Chúa Trời với quyền năng biến đổi của Ngài, tôi biết, đã
tạo nên tôi là một con người mới khác hẳn. Tôi có thể giới thiệu Lời cho các bạn tốt. Điều
đó sẽ giữ gìn trong những giờ gian truân. Thậm chí, cái chết rình ở cửa, anh chị em
không phải sợ. “Chẳng điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa
Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” Cầu xin
Chúa ban phước trên mỗi một anh chị em và ban cho anh chị em Sự sống Đời đời.
129 Có bao nhiêu người tại đây không có Hạt Giống của Đức Chúa Trời, phép báp-têm
bằng Thánh Linh? Hãy đưa tay lên, nói, “Anh Branham, hãy nhớ tôi, rằng tôi sẽ nhận
lãnh Đức Thánh Linh đó.” Bây giờ, anh em lấy Lời trong lòng và tin Lời. Anh em có thể
nhìn vào mình... Hãy đi lên, nhìn vào gương soi, anh em có thể thấy mình ở đâu. Xem
đó, anh em có thể biết.

Anh em nói, “Ồ, tôi đã không đưa tay lên, bởi vì tôi tin tôi có...”

Hãy nhìn chính mình ở trong gương, lúc ấy, anh em thấy loại linh gì đang dối anh
em (Hiểu không?) ý nghĩ lừa dối, “Có một con đường coi dường như chính đáng cho loài
người nhưng cuối cùng là nẻo của sự chết.” Đúng vậy không?

130 Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình,

Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh.

Bởi Huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình.

Kính ngợi Chúa Jêsus.

Bây giờ, nhắm mắt lại giây lát, và cứ hát với Ngài. Chúng ta hãy giơ tay lên.

Vinh thay Danh Jêsus, Vinh thay Danh Jêsus!

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình.

Kính ngợi Chúa Jêsus.

Tôi muốn anh em những người Cơ-đốc bắt tay nhau và nói...

Chúa cứu tôi ôi ơn sâu rộng muôn trùng,

Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung.

Chúa với tôi nơi thập tự kìa nghinh phùng,

Kính ngợi Chúa Jêsus.
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Vinh thay Danh Jêsus!

Vinh thay Danh Jêsus! (Danh quí báu thay!)

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình.

Kính ngợi Chúa Jêsus.

131 Dòng Huyết có mầm Sự Sống trong Lời, anh em biết đó. Điều nầy là dành cho
những người không biết Ngài.

Hãy đến nơi mạch huyết Jêsus tuôn tràn,

Đem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan,

Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Chúng ta hãy cúi đầu bây giờ trong khi chúng ta hát bài đó.

Vinh thay Danh Jêsus!

Vinh thay Danh Jêsus!

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình.

Kính ngợi Chúa Jêsus!

132 Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Phao-lô nói, “Tôi sẽ
hát trong Thánh Linh. Tôi sẽ thờ phượng trong Thánh Linh.” Chúng ta hãy hát bài đó
thật êm dịu lần nữa với đôi tay đưa lên.

Anh chị em biết, sự rắc rối của điều đó, những người Ngũ Tuần chúng ta đã mất
niềm vui của mình; Chúng ta đã đánh mất những xúc cảm của chúng ta. Như Billy
Graham đã nói đêm nọ, “Những Thầy giảng, cổ áo dựng lên, hoạt động phía Nam, vỗ
tay, nhịp chân trên đất lên xuống, giậm chân, họ có điều gì đó hạnh phúc.” Ồ, đúng thế,
tôi có điều gì đó hạnh phúc. Đấy, hiểu không? Đúng thế, chúng ta đã đánh mất những
xúc cảm của mình.

Bây giờ, chúng ta hãy đưa tay lên. Đừng lo lắng về những giọt nước mắt. Chúng sẽ
không làm tổn hại gì. Hiểu không? Điều đó không... Anh em biết Người đã đi ra gieo
trong nước mắt, sẽ chắc chắn trở về gặt hái gấp đôi, mang những bó lúa quý báu. Được
rồi.

Vinh thay Danh Jêsus,

Vinh thay Danh Jêsus! (Danh quí báu thay!)

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình.

Kính ngợi Chúa Jêsus, (Ồ, Đức Chúa Trời ôi. Ngợi khen Chúa!)

Vinh thay Danh Jêsus!

Chúa ôi, xin gieo sâu Hạt Giống vào lòng!

...Bởi Huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình.

Kính ngợi Chúa Jêsus!
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Giảng bởi
William Marrion Branham

"...trong những ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả]
Thứ bảy cho nghe Tiếng mình..." (Khải 10:7)


