
SỰ CHÔN CẤT

 Lạy Cha Thiên thượng Phước hạnh, với sự—sự Hiện Diện
củaĐức Thánh Linh ở đây rồi, chúng con đến gần Lời Thánh

của Cha. Và mặc dù với một giọng nói khó nghe cố gắng nén lại,
và nói những lời thật chậm và đều đều hết sức, con cầu xin sự
hướng dẫn Thiêng liêng của Cha và sự xức dầu của Đức Thánh
Linh vận hành giữa chúng con tối nay. Cầu xin Cha là Đấng vô sở
bất tại, xin Ngài lấy Lời Đức Chúa Trời ban phát Nó chomọi lòng,
đúng như chúng con cần. Nguyện xin tối nay Ngài nuôi chúng
con, dựa trên những điều tốt lành thuộc vềĐức Chúa Trời.

2 Và tối nay, trong lúc chúng con đang nói về Lời, xin cho lòng
chúng con đi nhiều dặm hướng về Đồi Sọ, nơi Chúa Jêsus đã trả
giá đầy đủ mọi sự bị đòi hỏi về sự phán xét lớn của Đức Chúa
Trời, từ vườn Ê-đen. Và ngày hôm nay xin cho chúng con nhận
biết rằng mình được xưng công bình cách nhưng không bởi sự
sống lại củaNgài, bởi sự chết, sự chôn, và sự sống lại củaNgài.

3 Và tối nay chúng con không thuộc về thế gian nữa, vì chúng
con đã được mua với giá bằng Huyết quí báu của Con Đức Chúa
Trời. Và xin cho chúng con, với tấm lòng biết ơn, quay lại vớiNgài
tối nay, bằng tất cả tâm trí và sức lực, và những gì có trong chúng
con, và hầuviệc Cha vớimột tấm lòng trong sạch, thuầnkhiết.

4 Xin nhậm lời tối nay, Cha ôi, nếu có người nào đó ở đây
chưa biết Cha, trong sự tha thứ tội lỗi của họ, cầu xin tối nay
họ đến cách khiêm nhường với thập tự giá, và xưng nhận tội
lỗi mình ở đó trước Đức Chúa Trời là đấng công bình, để được
tha thứ. Và nguyện xin đây là một đêm tuyệt vời cho hết thảy
chúng con. Chúng con cầu xin nhơn Danh của Con Ngài, là Chúa
Jêsus. A-men.

5 Giờ nầy chúng ta thật sự nhận biết rằng không có người nào,
trên đất, có thể thích đáng để nhận lấy Lời Đức Chúa Trời và bày
tỏ Nó, bởi vì Lời được chép ra bằng sự hà hơi soi dẫn. Đức Thánh
Linh là Tác Giả của Lời.
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6 Và khi một người được tìm kiếm, trên Nước Thiên đàng, để
nhận lấy Sách và mở các Ấn, không tìm thấy có người nào ở trên
Trời, hay trên đất, hay ở dưới đất, xứng đáng để mở các Ấn, hay
thậm chí ngước lên nhìn Sách. Và có Chiên Con Ở đó đã bị giết
từ khi sáng thế, và Ngài đến lấy Sách từ tay Đức Chúa Trời ngồi
trên Ngai, vàmở các Ấn vàmở ra Lời.
7 Và tối nay chúng ta tin và cậy trông nơi Ngài, rằng Ngài
sẽ mở Lời cho chúng ta, và bây giờ như tôi đọc trong Công vụ
chương thứ 2.
8 Như tôi đưa ra, đêm đầu tiên là Sự Đến Lần Thứ Hai, và…
của Chúa Jêsus, là thứ Tư. Và tối thứ Năm là về Của Tế Lễ Đầy Đủ
Mọi Sự. Và tối thứ Sáu là về Sự Đền Tội Đầy Đủ Mọi Sự; Sự Trọn
Vẹn. Anh em đã hiểu được điều đó tối qua không? Sự Trọn Vẹn,
thật chúng ta có thể hoàn toàn không chỗ trách được và trọn vẹn
trước mặt Đức Chúa Trời! Và tối nay là về Sự Chôn Cất. Và ngày
mai, Sự Sống Lại. Đúng theo thứ tự những ngày đó.
9 Bây giờ tôi đã chọn tối nay, dành cho việc đọc lời Kinh Thánh,
trong Sách Công vụ, chương thứ 2 và bao gồm, câu thứ 25, 26, và
27. Và Lời đọc như thế nầy, Phi-e-rơ đang giảng.

Đa-vít, vì vua Đa-vít đã nói về Ngài rằng, Tôi đã từng
thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi,
hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào:

Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ; và xác thịt
tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy:

Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, cũng sẽ
chẳng cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát.

10 Thật là một trích đoạn Kinh Thánh tuyệt vời cho tối nay, để
hiểu được tình huốngNgài đang ở trongmồmả.
11 Điều trước tiên chúng ta ước mong nhìn…thu hút sự quan
tâm của anh chị em, là tính không thể sai lầm về Lời Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời giữ đúng Lời Ngài, đến từng chữ. Và tối nay
chúng ta cần tập trung tư tưởng của mình về điều đó, rằng Đức
Chúa Trời giữ Lời Ngài. Chúng ta có thể yên nghỉ chắc chắn về
bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã phán trong Lời Ngài, là Lẽ
thật. Và đức tin không yên nghỉ trên cát chảy của những ý tưởng
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con người hay hệ thống thần học con người, nhưng nó có nơi an
nghỉ cuối cùng trên Vầng Đá không thể lay chuyển bằng Lời Đời
đời của Đức Chúa Trời.

12 Lời! Nếu Đức Chúa Trời đã nói điều đó, thì đó mãi mãi là Lẽ
thật. Ngài có thể không bao giờ lấy nó lại và phán, “Ta không
muốn nói điều đó.” Tôi có thể nói nhiều điều và quý vị có thể
nói nhiều điều, rồi chúng ta có khuynh hướng lấy lại nó, bởi vì
chúng ta đã nói bằng tất cả sự hiểu biết của mình và với tất cả
khả năng mình. Nhưng, thế thì, Đức Chúa Trời khác hẳn chúng
ta rất nhiều. Ngài là vô hạn, cho nên, Ngài không phán một điều
gì trừ phi nó tuyệt đối hoàn hảo. Ngài không bao giờ phải lấy lại
điều đó, không bao giờ phải xin lỗi về những gì Ngài đã phán. Nó
luôn luôn chứa đựng, Lẽ thật.

13 Ngay cả đối với Chúa Jêsus, trong những ngày trọng đại này
mà chúng ta làm lễ kỷ niệm, khi Đức Chúa Trời thật sự giết Con
Ngài vì tội lỗi của thế gian, có lẽ hàng ngàn năm trước khi ngay
cả nền trái đất được lập. Đức Chúa Trời đã phán Lời, và Lời ấy
là một sản phẩm hoàn tất trên Trời khi Đức Chúa Trời phán; nó
đã hoàn tất rồi. Ồ, nếu chúng ta có thể chỉ hiểu được điều đó có
nghĩa gì, dân sự chúng ta sẽ khác hẳn biết bao! Để thấy trong
những Sách Ngài, sự phán xét được đặt ở đây cho kẻ không vâng
lời, nó chắc hẳn khiến con người xem xét lại chínhmình, giờ nầy
qua giờ khác; và nó sẽ khiến cho người công bình vui vẻ, giờ nầy
sang giờ khác, để đọc những ơn phướcmà Đức Chúa Trời đã hứa
cho người trung tín. Và chúng ta có thể yên nghỉ đảm bảo rằng
mọi Lời sẽ được ứng nghiệm, cứ neo chặt linh hồn chúng ta trên
điều đó. Nó luôn luôn là cách ấy.

14 Khi Đức Chúa Trời phán với Nô-ê, đã lâu trong thời tiền đại
hồng thủy; có thể có lẽ trước khi một Kinh Thánh đã từng được
chép, hay Kinh Thánh nầy, dù thế nào đi nữa, đã từng được chép;
Đức Chúa Trời đã phán cùng Nô-ê sẽ có một trận bão, và nước sẽ
bao phủ trái đất. Và không có một dấu vết của chứng cớ rằng nó
sẽ xảy ra, mọi thứ đều trái ngược, Nô-ê đã hành động với sự kính
sợ, và dựng một con tàu, sửa soạn cho điều đó. Nó được dùng để
cứu người nhà của ông và chính ông. Đức Chúa Trời không hề
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để ông thất vọng, bởi vì đó chính là Lời Ngài. Nó phải xảy ra khi
Đức Chúa Trời đã phán nó sẽ xảy ra.
15 Bây giờ, khi Gióp, Sách xưa nhất trong Kinh Thánh, mà có lẽ
đã được chép lại trước Sáng thế ký, và nó được bao gồm trong
Kinh Thánh. VàMôi-se đã chép Sáng thế ký. Gióp, trong Sách của
mình, ông yên nghỉ trang trọng trên lời hứa Đức Chúa Trời đã
phán với ông. Ông đã đứng bên cạnh của lễ thiêu của mình, với
sự kính sợ trong lòng; biết rằng, những gì Đức ChúaTrời đã phán,
Đức Chúa Trời có khả năng thực hiện. Và khimọi việc dường như
đi ngược lại, Gióp đã giữ vữngquanđiểmchắc chắnbởi vì lời hứa
của Đức Chúa Trời là chắc chắn. Đức Chúa Trời đã hứa với Gióp,
và Gióp yên nghỉ trên lời hứa ấy.
16 Ồ, ước gì hội thánh có thể đạt đến chỗ đó với nơi nó có thể
yên nghỉ trang nghiêm trên Lời Đời đời của Đức Chúa Trời là
Lẽ thật! Thật sẽ là sự khác biệt biết bao, sẽ có sự đúng đắn biết
bao, sẽ có sự cắt tỉa, sẽ có sự vui mừng biết bao, thật sẽ có quyền
năng, khi những người nam và người nữ nhận Đức Chúa Trời ở
mặt có giá trị, tin rằng điều Ngài nói là Lẽ thật. Cho dù hoàn cảnh
như thế nào, điều đó không liên quan gì với nó. Đức Chúa Trời
đã phán vậy; điều đó không có gì bàn cãi!
17 Và Gióp, khi đang ở trong thời gian thử thách nhất mọi kinh
nghiệm của mình; khi ông được tìm thấy, ở trong Sự Hiện Diện
của Đức Chúa Trời, nhưmột người công bình. Ngay cả Đức Chúa
Trời đã phán ông là một người trọn vẹn. Không có ai giống như
Gióp trên đất. Và Sa-tan đã được ban cho đặc quyền để thử
thách ông, nó nói, “Tôi sẽ làm cho người sẽ phỉ báng Chúa vào
mặt Chúa.”
18 Và nó hầu như đã lấy mạng sống của Gióp, và chắc hẳn làm
điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã dựng một dựng đường ranh
giới, phán, “Ngươi có thể làm bất cứ điều gì với người, nhưng
chớ tra tay vàomạng sống người.”
19 Thế rồi khi Gióp đã chịu đựng mọi thử thách của thời gian
chịu khổ hình, ông nói, “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, và
vào những ngày cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Dù những con
sâu da hủy diệt thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy
Đức Chúa Trời.” Cho dù dường như tối tăm thế nào đi nữa, và sự
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việc dường như có vẻ hão huyền đi nữa, có điều gì đó mà Gióp
đã neo chặt linh hồnmình, lời hứa Đời đời của Đức Chúa Trời. Ồ,
nếu như chúng ta có thể chỉ làm điều đó! Để ý, ông đã yên nghỉ
trên lời hứa, “Tôi biết rằngĐấng CứuChuộc tôi vẫn sống.”
20 Và tôi muốn anh em để ý, vì những lời sắp tới tôi muốn nói,
Gióp đã định rõ nơi chôn của mình. Và khi Gióp chết, ông đã
được chôn như vậy.
21 Có người khác, tên là Áp-ra-ham, đã nhận lấy Đức Chúa Trời
ở Lời Ngài. Và ông đã tin Đức Chúa Trời. Và ông đã coi những
việc thuộc về thế gian thì trái với lời hứa Đức Chúa Trời ban cho
mình, dường như là chúng đã không có. Ông đã nhận Đức Chúa
Trời ở Lời Ngài. Và khi ngày tháng trôi qua, và hết tuần hết tháng,
và ngay cả những năm trôi qua, mà Áp-ra-ham không hề bối rối
chút nào. Kinh Thánh nói, “Người chẳng có lưỡng lự, hoặc hồ
nghi, về lời hứa Đức Chúa Trời; nhưng càng mạnhmẽ trong đức
tin, dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời.”
22 Khi mọi sự dường như, mỗi ngày, chỉ tiến triển nhiều khó
khăn hơn mỗi ngày; nhưng thay vì trở nên yếu đuối, Gióp càng
mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Ồ, quả là sự đảm bảo phước hạnh mà
chúng ta có! Khi khó khăn dường như nổi lên khiến cho điều
mà, Đức Chúa Trời đã hứa có vẻ không có khả năng thực hiện
được; thay vì sợ hãi để quay lại, với thế gian, chúng ta nên đứng
vững vàng chiến đấu nhiều hơn bao giờ hết, dựa trên CHÚA
PHÁNNHƯ VẬY. Nên an tâm về điều đó, khi Đức Chúa Trời phán
điều gì đó.
23 Và Áp-ra-ham đã coi những điều đó mà đã có, dường như
chúng không có vậy, bởi vì chúng đi ngược với Lời. Và khi Áp-ra-
ham mất người yêu dấu và vợ của mình, Sa-ra, sau nhiều năm
chung sống, ông đã mua một phần đất gần nơi đã chôn Gióp, và
đã chôn Sa-ra. Tự hỏi tại sao à? Họ là những đấng tiên tri! Họ
đã thấy! Họ đã tiếp xúc với Đức Chúa Trời! Và bấy giờ khi Áp-ra-
ham chết, ông đã được chôn với Sa-ra.
24 Vậy thì, ông đã không muốn những người kia cho ông phần
đất đó. Ông đã mua nó, trước những người làm chứng. Thật là
một hình bóng đẹp đẽ về phép báp-têm. Ông đã mua nó, trước
những người làm chứng, đó là sở hữu của ông. Ồ, đó là đường
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lối mà tín hữu thật nên đến, không cởi bỏ trong góc, nhưng đứng
trước những người làm chứng, “Tôi là chứng nhân về Đức Chúa
Jêsus, và về Đức Thánh Linh, và về những công việc lớn lao của
Ngài,” và rất nhiều hơn nữa khi chúng ta thấy thì giờ tai ương
này đang đến gần.
25 Và sau đó khi con trai Áp-ra-ham, là Y-sác, lời hứa đã được
ban cho ông. Và khi Y-sác qua đời, ông được chôn với Áp-ra-ham.
Và Y-sác đã sanh Gia-cốp.
26 Và khi Gia-cốp đã…chết dưới xứ Ê-díp-tô. Nhưng để ý, trước
khi chết, ông đã nói với Giô-sép, con trai tiên tri của ông, “Hãy
đến đây, hỡi con, và đặt tay trên hông bị tật của ta.” Nên nhớ ông
đã bị tật như thế nào, là vì Thiên sứ của Chúa đã đánh vào sườn
ông, và ông đã đi khập khiễng từ ngày đó. Ông nói, “Hãy đặt tay
con trên hông ta, mà thề với ta bởi Đức Chúa Trời của tổ phụ
chúng ta, rằng con sẽ không chôn cha dưới xứ Ê-díp-tô nầy.” Tại
sao? Ồ, họ đã có Lời, họ đã có sự khải thị!
27 Và tôi xin ngừng ở đây, để nói rằng hội thánh của Đức Chúa
Trời hằng sống được xây dựng trên sự khải thị Thiêng liêng;
không phải trên giáo phái, những tổ chức, không phải trên
những giáo lý hay tín điều, nhưng trên Lẽ thật được mặc khải
thiêng liêng của Đức Chúa Trời hằng sống.
28 A-bên, trong vườn Ê-đen, đã có sự khải thị đó khi hội thánh
bắt đầu. Làm thế nào ông biết để mang đến chiên con? Tại sao
ông khôngmang đến trái cây như Ca-in? Nhưng điều đó đã được
khải thị với ông!
29 Chúa Jêsus đã từng phán, nói, “Người ta nói Ta Con Người
là Ai?”

“Một số nói Ngài là ‘Môi-se,’ và ‘Ê-li,’ vân vân.”

Ngài phán, “Còn các ngươi nói Ta là Ai?”
30 Anh em thấy, điều đó không dựa trên những gì người nào
khác nghĩ, mà chính là những gì anh chị em biết là Lẽ thật. “Còn
ngươi nói gì?” Câu hỏi đó sẽ đối diện với mỗi người chúng ta tối
hôm nay, “Còn ngươi nói gì?”
31 Và Phi-e-rơ nhanh chóng nói lên, không một chút do dự,
thưa, “Chúa làĐấngChrist, Con củaĐứcChúaTrời hằng sống.”
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32 Vì Chúa Jêsus Đấng biết những bí mật của mọi lòng, vì Ngài
không là ai khác hơn Đức Giê-hô-va được biểu hiện trong xác
thịt, và Ngài phán, “Ngươi có phước đó, hỡi Si-môn, con Giô-na,
vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là
Cha Ta ở trên Trời đã làm điều này. Và trên đá này, Ta sẽ lập Hội
thánh Ta, các cửa âmphủ chẳng thắng đượcHội đó.”

33 Và chúng ta nhiều người khi chúng ta đi tới, tín đồ Lutheran
chúng ta muốn bước đi bằng đức tin, tín đồ Giám Lý chúng ta
muốn la lớn để có được Điều đó, anh em Ngũ Tuần muốn nói
tiếng lạ để có đượcĐiềuđó, nhưng cách xaNómười triệu dặm.

34 Đó là một sự mặc khải Thiêng liêng của Đức Chúa Jêsus
Christ, Thân vị của Bản thể Ngài được biểu hiện trong lòng, “Ta
sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng
được Hội đó.” Nó thực hiện trọn vẹn với Ma-thi-ơ :24, 5:24, hay,
Thánh Giăng 5:24, “Kẻ nào nghe Lời Ta, và tin Đấng đã sai Ta, thì
được Sự Sống đời đời; và không đến sự phán xét, nhưng vượt qua
sự chết mà đến Sự Sống.” Không phải vì anh em có hoạt động,
cảm xúc nào; nhưng bởi vì anh em có được đặc ân thuộc về Đấng
Christ đã bày tỏ cho anh em từ trên Trời, “Ta sẽ lập Hội thánh Ta
trên đá nầy.”

35 Và rồi, Gia-cốp, khi ông chết, con trai ông đã mang xác ông
về, và ông được chôn với Áp-ra-ham, Y-sác, Sa-ra, và Gióp, trong
Xứ Thánh, ở Palestine.

36 Sau đó, Giô-sép, là một tiên tri. Ông đã thịnh vượng dưới xứ
Ê-díp-tô. Ông đã biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã mặc khải
chính Ngài cho ông. Và khi ông chết, ông nói, “Đừng chôn hài
cốt tôi ở dưới đây, nhưng hãy đem…khi…Rồi đây Đức Chúa Trời
chắc chắn sẽ thăm viếng các anh!” Tại sao? Ông yên nghỉ trang
nghiêm trên Lời của Đức Chúa Trời với Môi-se, “Họ sẽ phục dịch
đất nước này trong bốn trămnăm, nhưng Ta sẽmang họ ra.” Ông
đã yên nghỉ trên Lời đó.

37 Và thật là một minh họa đẹp đẽ ở đây, nếu anh chị em để ý.
Mỗi người Hê-bơ-rơ vượt qua, với cái lưng bị đánh nát bét, bởi
những người đốc công nô lệ. Và khi họ ngước nhìn hài cốt của
Giô-sép, nhà tiên tri của mình, người đó biết rồi đây họ sẽ được
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đi ra. Vì, hài cốt đó được để lại làm kỷ niệm, rằng ngày nào đó
họ sẽ đi ra.
38 Cách đây khoảngmười lămhaymười támnămkhi Billy Paul,
cậu bé khoảng năm tuổi, hầu như rất nhiều…Chúng tôi có đặt
một bó hoa nhỏ trên mộ mẹ nó, lúc sáng sớm, vào ngày lễ Phục
sinh, ngay khimặt trời đến, ló dạng; hay ngay trước khi ánh sáng
ban ngày bắt đầu, lúc đó, rồi đi đến buổi nhóm. Và khi chúng tôi
đi đến mộ, cậu bé lấy mũ ra khi chúng tôi đến nơi chôn mẹ và
em gái nó. Và nó trở nên buồn bã và khóc, và nó nói, “Ba ơi, mẹ
ở trong cái hục dưới đó hả?”
39 Tôi nói, “Không, con à.Mẹ con không ởdưới cái hố đó.Mẹ con
ởmột chỗ tốt hơn con và ba gấp triệu lần.”

Nó hỏi, “Con sẽ gặp lại mẹ chứ?”
40 Tôi nói, “Bởi ân điển Đức Chúa Trời, nếu con muốn điều đó,
con có thể gặp lại mẹ con.”

Nó nói, “Thân thểmẹ sẽ đi lên từmộnầy không?”
41 Tôi nói, “Con yêu quí, hãy nhắm mắt lại, ba sẽ kể cho con
nghemột chuyện ngắn. Cách đây nhiều trămnăm, vào buổi sáng
nầy, có một ngôi mộ bỏ trống.” Tôi nói, “Đó là sự tưởng nhớ đến
‘những ai ngủ trong Đức Chúa Trời sẽ được Đấng Christ mang họ
đi với Ngài khi Ngài đến.’” Không cómột bóng dáng nghi ngờ, tôi
yênnghỉ trang trọng trên lời hứaĐời đời củaĐức ChúaTrời!
42 Như Gióp xưa, khi chúng ta nghe rằng “tro trở về với tro, và
cát bụi trở về với cát bụi,” điều đó làm tôi nhớ đến Longfellow,
người đã nói:

Đừng kể với tôi, bằng bài hát thê lương,
Cuộc đời chỉ là một giấc mơ trống rỗng!
Và linh hồn chết đi ngủ một giấc ngon lành,
Vànhững sựviệc khôngphải là những gì chúng
dường như có.

Ông đã nói:

Đúng thế, sống là thật! Sống là tha thiết!
Và mộ bia không phải là mục tiêu của nó;
Vì ngươi là bụi, phải trở về cát bụi,
Không được nói về linh hồn.
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43 Họ gọi nó là thân thể thuộc linh,mà khi chúng ta rời khỏi đây
đi vào nơi nào khác. Nó có thể là bất cứ điều gì, tôi lấy Lời của
các sứ đồ, khi họ nói, “Nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất nầy
hay nơi cư ngụ nầy bị đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đang chờ đợi
chúng ta rồi, để di chuyển từ nhà nầy vào nhàĐó.”

44 Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Gióp, hết thảy các đấng tiên tri,
họ tin cậy và tin rằng có một sự sống lại, rằng Đấng Cứu Chuộc
sẽ đến. Họ đã nói tiên tri về Ngài. Hê-nóc đã nói tiên tri về Ngài;
đã yên nghỉ trang trọng, đóng ấn lời chứng của mình với nó. Y-
sác, Gia-cốp, Đa-ni-ên, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, họ yên nghĩ trang
trọng trên thời gianmàĐấngMê-si sẽ đến.

45 Và họ đã chết và linh hồn họ đi vào Pa-ra-đi. Họ không thể
đi vào Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời, bởi vì (chúng ta đã nói
điều đó tối qua) rằng huyết bò đực và dê không thể tha thứ tội
lỗi; nó chỉ bao phủ tội, nói về một ngày khi Của Lễ trọn vẹn; bởi
vì huyết trong thú vật không thể trở lại với người thờ phượng, vì
lúc đó họ không ngừng dâng các của lễ về hình bóng đó.

46 Nhưng khi Con của Đức Chúa Trời đã chết, Sự Sống ở trong
Ngài không ai khác ngoài Đức Chúa Trời, để trở lại và tiếp nhận
chúng ta vào gia đình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta là
con cái của Đức Chúa Trời, Sự Sống từHuyết Ngài.

47 Bây giờ để ý nhanh, khi chúng ta đi tiếp. Khi trở lại trong
thời Cựu Ước, và những ai tin và thờ phượng, và đã chết trong
Đức tin, đang chờ đợi đến lúc đó. Lý do những đấng tiên tri đã
làm điều đó, và muốn được chôn ở xứ Palestine, họ biết rằng sự
sống lại sẽ không xảy ra ở xứ Ê-díp-tô. Nó sẽ chỉ xảy ra, tại xứ
Palestine.

48 Đó là điều tôi muốn nói tối nay: Tôi đã có hết thảy các danh
hiệu; tôi không quan tâm người ta gọi tôi là gì, điều đó không có
ý nghĩa gì với tôi. Điều duy nhất mà tôi muốn làm, là biết điều
nầy: rằng tôi đã chết, sự sống tôi đã được giấu trong Đấng Christ,
qua Đức Chúa Trời, và đã đóng ấn bằng Đức Thánh Linh; rằng
khi Ngài gọi từ giữa những kẻ chết, tôi sẽ trả lời về ngày đó. Hãy
chôn tôi trong Đấng Christ, vì những ai ở trong Đấng Christ sẽ
được Đức Chúa Trờimang đi với Ngài vào ngày đó.
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49 Làm sao chúng ta được ở trong Đấng Christ? Cô-rinh-tô Nhất
12:13, “Bởi một Thánh Linh tất cả chúng ta đều đã chịu phép
báp-têm chung một Thân, và trở nên những công dân của Nước
Đức Chúa Trời.” Chúng ta xưng nhận là những khách lữ hành
và khách lạ trên đất nầy, không còn, không tìm kiếm những
điều thuộc về thế gian nầy nữa, nhưng tìm kiếm sự đến của Vua
phước hạnhđể cai quản lãnh thổ, từ biển đếnbiển không bờbến,
khi Ngài đến trong sự vinh hiển Ngài. Chắc chắn vậy, chúng ta
trông đợi sự Đến của Ngài.

50 Và thế thì không có sự nghi ngờ trong tâm trí tôi, nhưng đó
là điều Chúa Jêsus đã có trong trí Ngài khi Ngài ở trên đất nầy, là
Lời Đời đời không thể sai lầm đó của Đức Chúa Trời. Vì, chúng ta
biết rằng trong Ngài đầy dẫy Thân thể Thần tánh Đức Chúa Trời.
Thần tánh Đức Chúa Trời hoàn toàn ở trong Ngài. Ngài là cả Cha,
Con, và Thánh Linh, nhưng ở trong hình thể con người; thân thể
thuộc linh của Đức Chúa Trời, hình ảnh vĩ đại của Đức Chúa Trời
mà Ngài đã làm nên bên trong con người, rồi đặt con người ấy
trên trái đất. Ngài có một thân thể. Đức Chúa Trời không phải
là không có thân thể. Đức Chúa Trời đã có một thân thể, và nó
giống như một con người. Môi-se đã thấy điều đó, những người
khác đã thấy nó, và nó giống nhưmột con người.

51 Và đó chỉ là một ấn tượng, đây là, thuộc về những gì Điều đó
có. Và mọi vật trên thế gian, vẻ đẹp, sự êm dịu, vẻ đẹp của trái
đất, không là gì khác trên thế gian ngoài một câu trả lời khá tốt
hơn cho điều đó, mà nó chờ đợi chúng ta khi lìa khỏi thế gian
nầy. Vì, mọi vật trên thế gian chỉ là một khuônmẫu về điều gì có
trên Trời. Mọi thứ đều tốt lành, mọi thứ đều công bình, mọi thứ
đều đẹp đẽ, cây cối, chim chóc, mọi thứ, chỉ là một hình bóng về
những gì có trên Thiên đàng.

52 Đời sống của chính chúng ta chỉ là một khuôn mẫu. Nó chỉ
là một bóng dáng, mà không phải là điều có thật. Nó ở mặt âm
bản. Phải mất cái chết để rửa ra bức hình, đặt chúng ta trở lại
nơi chúng ta đến từ thân thể thuộc linh. Rồi trong sự sống lại
chúng ta đi vào sự giống như Ngài, một thân thể sống lại. Thật là
đẹp đẽ biết bao; không chỉ đẹp mà thôi, nhưng còn là Lẽ thật, uy
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nghi của Lời Đời đời của Đức Chúa Trời, rằng chúng ta sẽ giống
như Ngài.
53 Để ý bây giờ, Chúa Jêsus, được đầu tư tất cả quyền năng
của Đức Chúa Trời, nhưng, khi Ngài đương đầu với Sa-tan, Ngài
không hề sử dụng bất cứ quyền phép nào củaNgài. Ngài chỉ nhắc
đến Lời! Ngài đã làm thế. Ngài phán, “Có lời chép rằng, ‘Người ta
sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra
từ miệng Đức Chúa Trời.’”
54 Thế thì làm thế nào các bạn nói mình có thể ở nhà mà thật
tốt nhưmột Cơ-đốc nhân ở nhà thờ? Các bạn không thể làm điều
đó được. Hãy đọc Lời! Đức Thánh Linh nuôi dưỡng dựa trên Lời.
Kinh Thánh là đồ ăn thuộc linh thường ngày của Đức Chúa Trời
dành cho Hội thánh Ngài. Và Đức Thánh Linh là Đấng Mà mang
Lời đến cho anh chị em và đặt Lời trong lòng, và với sự tạ ơn anh
chị em tưới nước cho Lời. Và mọi lời hứa Thiêng liêng sẽ sanh ra
hoàn toàn chính xác những gì Đức Chúa Trời đã phán sẽ có. Nó
phải có. Đó là Lời Ngài, và Lời là Sự Sống.
55 Bây giờ, tôi đã quên rằng tôi chỉ được cho có nửa giờ đồng hồ.
Tôimất quánhiều thì giờ để đến với những gì tôimuốnnói.
56 Nhưng để ý Chúa Jêsus trong một, hay hai giờ cuối cùng, của
đời sốngNgài, nhiều, nhiều lời tiên tri đã đượcứngnghiệm.
57 Có người đã nói với tôi, “Anh Branham ơi, điều nầy phải xảy
ra, và điều kia phải xảy ra.”

Tôi đã nói, “Nó có thể xảy ra trongmột giờ.”
58 Nếu anh chị em đọc trong Thi thiên thứ 22, và rồi xem giờ
hấp hối của Ngài trên thập tự giá, tôi thật sự quên lúc nầy có bao
nhiêu lời tiên tri nổi bật đã được ứng nghiệm trong hai hay ba
giờ cuối cùng của đời sống Ngài! Tất nhiên, “Chúng nó đâm lủng
chân Tôi và tay Tôi. Đức Chúa Trời Tôi ôi, Đức Chúa Trời Tôi ôi,
saoNgài lìa bỏ Tôi?” và vân vân, nhưĐa-vít đã kêu khóc.
59 Và rồi điều khác tôi muốn các bạn để ý, Lẽ thật, phần không
thể sai lầm của Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, “Ngài giữ
tất cả các xương Ngài, chẳng một cái xương nào trong chúng bị
gãy.” Vì trong hình bóng, chiên con của lễ Phục sinh là một hình
bóng về điều đó. Chiên con phải là không tì vết, không gãy một



12 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

cái xương nào mới là chiên con đó. Và vào giờ Ngài đã…Ngài đã
chết, họ đi đến để đánh gãy ống chân Ngài bằng cái búa. Và ngay
trước khi…Hãy nhìn xem điều đó chính lúc chịu đóng đinh trên
thập tự giá! Con người với cái búa, sẵn sàng đánh vào ống chân
Ngài, nhưng Lời Đức Chúa Trời nói, “Sẽ chẳngmột cái xương nào
trong thân Ngài bị gãy.”

“Điều đó sẽ xảy ra như thế nào?” Chúng ta hãy đi nhanh.

60 Lời Đức Chúa Trời là Đời đời! Nếu Lời Đức Chúa Trời là sự
trọn vẹn đó, thì những ai ở trong Đấng Christ chắc chắn sống lại
khi có sự phục sinh. Đức Chúa Trời thật sự bắt buộc giữ Lời Ngài,
để chữa lành anh chị em, khi Ngài hiện diện để cứu rỗi anh chị
em. Vì, Ngài, chính Lời Ngài đã hứa điều đó. Chính là Lời của
Đức Chúa Trời, và chúng ta không có quyền bỏ đi khỏi Điều đó.
Nhưng chỉ nói, “Đó là Lẽ Thật.” Hãy tin Nó! Cho dù điều gì xảy
ra đi nữa, hãy tin Lời ấy, dù thế nào. Đó là cách những người còn
lại phải tin, và chúng ta không ai loại trừ khỏi điều đó. Đức Chúa
Trời đã ban xứ Palestine cho Y-sơ-ra-ên, nhưng họ phải chiến
đấu cho từng tấc đất họ có. Lời hứa dành cho anh chị em, nhưng
anh chị emphải chiến đấu chomỗi tấc đấtmình yêu cầu;ma quỷ
sẽ thấy điều đó, chắc chắn nó sẽ hiểu.

61 Nhưng để ý khi họ sẵn sàng để đánh gãy ống chân của Đức
Chúa Jêsus chúng ta, nếu cái búa đó đụng vào ống chân và làm
vỡ nó, Đức Chúa Trời sẽ bị bắt lỗi sai lầm. Nhưng không có đủ
ma quỷ trong tất cả sự dằn vặt tối tăm để cái búa đó đập vào
thân thể quí báu ấy. Vì Đa-vít, trước đó tám trăm năm, đã nói,
“Sẽ không có một cái xương nào của Ngài bị gãy.” Lời Đức Chúa
Trời phải đứng với Lẽ thật.

62 Nhưng rồi họđã làmgì?Họ lấyngọn giáo đâmvàohôngNgài,
và Huyết và nước chảy ra, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã
nói, “Chúng nó đâm lủng tay Tôi và hông Tôi.” Lời đã được ứng
nghiệm.

63 Vậy thì khi Ngài chết, ồ, thật là một giờ kinh hoàng! Tôi nghĩ
đến bài hát đó, và, chân thật, nó làm tôi cảm thấy kinh khủng,
khi tôi nghĩ bài hát đómànhà thơđã viết cách đâynhiềunăm.
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Giữa những tảng đá đang vỡ ra và bầu trời tối
sầm lại,

Chúa Cứu Thế của tôi gục đầu và chết;
Bức màn đã mở ra để lộ một con đường
Đến sự vui sướng Thiên đàng và ngày bất tận.

64 Khi Ngài bị treo trên đó, máu chảy và chết, khi Ngài gục đầu
xuống, mặt trời trở nên hổ thẹn về chính mình, khi nhìn xuống
những con người phàm trầnmà Đức Chúa Trời đã tạo dựng theo
hình ảnh Ngài, sẽ phải trả giá như thế để cứu chuộc nó, mặt trời
đã khước từ nhìn xuống thế gian vào giờ đó. Mặt trăng quá bối
rối đến nỗi nó rút lui khỏi chỗ của mình. Và các ngôi sao quay
lưng lại với trái đất. Thật là một tội lỗi khủng khiếp đã phạm
phải! Thật Đức Chúa Trời phải giải quyết với nó!
65 Và để thấy các thầy tế lễ nhạo báng kia, đã nhổ vàomặt Ngài.
Một người đã đánh vào đầu Ngài, bằng một cây sậy, và nói, “Nếu
Ngài làmột Tiên tri, hãy nói cho chúng ta biết ai đánh Ngài.” Một
trong những kẻ đó đã nắm râu từ mặt Ngài, và vả vào mặt Ngài,
vàmuốnNgài tự gánh lấy cho chính Ngài.
66 Ngài phán, “Nếu Vương quốc của Ta thuộc về thế gian nầy,
Ta sẽ gọi tức khắc cho Cha Ta, Ngài sẽ sai đến cho Ta mười hai
đạo quân Thiên sứ.”
67 Điều đó đã có thể được thay đổi, nhưng làm sao Ngài có thể
làm được? Ngài thật sự không thể làm điều đó, vì chính con cái
Ngài đang kêu khóc đòi Huyết Ngài. Anh chị em có thể tưởng
tượng một ông bố, một người cha, với con cái chính mình (ở
trong sự tối tăm) kêu khóc đòi huyết của chính cha của chúng
không? Đó là lý do Chúa Jêsus không thể làm điều gì khác hơn
là chết. Nếu Chúa đã không, thì đó là ngày tận thế dành cho con
cái Ngài, đó là sự tận thế đối với mọi tạo vật. Nhưng Ngài đã phải
chết, để cứu dân Ngài.
68 Và khi Ngài chết, khi Ngài cúi đầu, trái đất cũ kỹ nầy rùng
mình trên khắp sống lưng của nó. Nó phải có một sự phủ phục
vì run sợ, vì Kinh Thánh đã nói rằng “cả trái đất, từ giờ thứ sáu
cho đến giờ thứ chín, bị tối tăm, bao phủ trên khắp trái đất.” Và
trái đất rúng động, và những hòn đá lớn bể ra. Màn trong đền
thờ bị xé ra từ trên xuống dưới; những khối lớn của lễ bị đổ nhào.
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Con của Đức Chúa Trời hằng sống đã chết. Ngài chết thật rồi đến
nỗi mặt trời nhận biết điều đó. Ngài đã chết đến nỗi mặt trăng
nhận biết điều đó. Ngài đã chết đến nỗi những ngôi sao nhận
biết điều đó. Ngài đã chết đến nỗi trái đất đã nhận biết điều đó.
Ngài đã chết đến nỗi sức mạnh thiên nhiên nhận biết điều đó,
khí quyển nhận biết điều đó. Mọi vật phải nhận biết đó là Con
của Đức Chúa Trời! Vì, Lời Đức Chúa Trời không thể qua đi, Ngài
đã hứa, từ vườnÊ-đen, “Dòng dõi đó sẽ đạp đầu con rắn.”
69 Vậy thì điều gì đã xảy ra với Ngài? Ngài đã đi đâu khi Ngài lìa
khỏi thập tự giá và đi vàomộ củaGiô-sép A-ri-ma-thê?
70 Ngài quá đáng thương đến nỗi Ngài không có chỗ gối đầu
Ngài. Ngài đã sinh ra trongmột máng cỏ, với cái tên xấu xa đằng
sau Ngài, như “một đứa con hoang.” Ngài đã bị cười nhạo, bị
làm trò hề, chế giễu, trên trái đất. Ngài đã bị làm đùa cợt, và bị
chối bỏ. Và khi Ngài chết, Ngài phải chết qua hình phạt vô cùng
độc ác, ở giữa hai tên trộm cắp. Thậm chí không có chỗ để chôn
Ngài, và Ngài đã bị chôn trong mộ của người khác. Chính Đức
Chúa Trời trên Trời đang đến với trái đất! Chúng ta nghĩ mình
là ai, mà phải trải qua một sự đau khổ nhỏ nhoi? Thật những gì
Ngài đã làm cho chúng ta! Hãy suy nghĩ về điều đó, thưa bạn,
hãy học hỏi về điều đó.
71 Người lính La-mã đã nói, “Quả thật, đó là Con của Đức Chúa
Trời.” Tội nhân phải nhận biết điều ấy. Giu-đa nói, “Tôi đã phản
bội Huyết vô tội.” Ông phải nhận biết nó. Cả thế gian phải nhận
biết điều đó.
72 Sau đó Ngài đã đi đâu? Khi một người chết, điều đó đã xong
không? Không, thưa quý vị. Ngài phải chết cách ấy bởi vì Kinh
Thánh của Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ chết cách ấy. Và
Ngài đã tin cậy Lời Đức Chúa Trời. Đó là lý do Ngài có thể nói,
trong đời sống Ngài, “Hãy phá hủy đền thờ này đi, và Ta sẽ dựng
nó lại trong ba ngày.”
73 Vì Đa-vít đã nói, một chỗ, duy nhất, trong Kinh Thánh, dưới
sự hà hơi, khi Đa-vít, người của Đức Chúa Trời, đấng tiên tri được
xức dầu bằng Lời, đã nói, “Ta sẽ chẳng để Đấng Thánh của Ta
thấy sự hư nát đâu, Ta cũng sẽ chẳng để linh hồn Người nơi
âm phủ.”
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74 Đức Chúa Jêsus phán, “Các ngươi hãy phá hủy thân thể nầy
đi, và Ta sẽ làm cho nó sống lại trong ba ngày.” Ngài đã biết rằng
Lời Đức Chúa Trời không thể qua đi. Ồ, chao ôi!
75 Nếu Ngài có thể yên nghỉ uy nghiêm trên điều đó, tin rằng
Lời Đức Chúa Trời không thể qua đi, huống chi là chúng ta càng
phải yên nghỉmột cách trang trọng vì chúng ta được sanh lại bởi
Đức Thánh Linh, và Đó là lời chứng trong lòng chúng ta ngay bây
giờ rằng chúng ta biết Đấng Cứu Chuộc của mình sống và sẽ trở
lại ngày nào đó. Cứ quả quyết rằng những ai ở trong Đấng Christ,
sẽ đượcĐức Chúa Trờimang đi với Ngài! Bây giờ để ý.
76 Ngài đã ở đấy. Ngài đã biết rằng không một tế bào nào trong
thân thể đó sẽ bị hư nát. Bảymươi hai giờ, sự hư nát đi vào. Đó là
lý do Ngài không hề ở lại trong ba ngày. Ngài chết vào chiều thứ
Sáu, và đã sống lại vào sáng Chúa nhật. Nhưng, điều đó đã xảy
ra trong ba ngày. Trong vòng ba ngày đó Ngài đã sống lại, bởi vì
Ngài tin cậy vào Lời Đức Chúa Trời.
77 Ngài đấy! Ngài đã đi đâu khi Ngài đã rời khỏi? Kinh Thánh
nói, “Ngài đã lên nơi cao. Ngài đã đi và giảng cho các linh hồn
ở trong tù, tức là kẻ đã không ăn năn trong sự nhịn nhục chờ
đợi trong thời Nô-ê.” Linh hồn Ngài, Thánh Linh Ngài, thân thể
thuộc linh Ngài của bản thể Chính Ngài, đã đi xuống. Chúng ta
hãy đi theo Ngài. Anh chị em có muốn, đi theo Ngài vài phút, tối
nay không? Chúng ta hãy xemNgài đã đi đâu.
78 Ngay dưới những lãnh vực của sinh vật phàm trần bày ra
lãnh vực của quyền lực ma quỷ; dưới điều đó…ngay trên đó bày
ra những linh hồn của những kẻ không công bình; dưới nó bày
ra chính lãnh thổ của Sa-tan, địa ngục. Thế thì ngay phía trên
chúng ta đặt để Đức Thánh Linh; rồi dưới Bàn thờ bày ra những
linh hồn của những kẻ công bình; kế đến là ChínhĐức Chúa Trời.
Một đi xuống, một đi lên; hai linh ở trên trái đất nầy, đang chi
phối dân sự của trái đất này.
79 Và khi Chúa Jêsus chết, Ngài đi lên, đi xuống nơi đó. Tôi có thể
thấyNgài vào chiều thứ Sáu đó, sau khi Ngài chết, [AnhBranham
gõ—Bt.] gõ vào cái cửa của nhữngmiền của người hưmất. Chúng
ta hãy đi theo Ngàimột phút. Cái cửamở ra. Có những người đàn
bà, có những người đàn ông, có các cô còn trẻ, có những người
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già, tất cả họ ở với nhau trong nơi ẩn náu đó gọi là ngục tù của
những linh hồn hưmất.

80 Nếu tôi có thì giờ, tôi sẽ nói cho các bạn biết. Và nó có thể chỉ
là một khải tượng. Nhưng một lần nọ tôi đã thăm viếng nơi đó,
và la lên kêu xin sự thương xót, khi tôi là một tội nhân đang ở
dưới một ca mổ. Khi tôi đi ra, tôi đang đứng ở miền Tây, với đôi
tay giơ lên Trời, vàmột thập tự giá đang chiếu sáng trên tôi.

81 Nhưng trong nơi than khóc đó, Chúa Jêsus đã bước đến cửa.
Mọi thứ phải làm chứng rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời, bởi
vì họ đã được rao giảng cho trong sự nhịn nhục chờ đợi của thời
Nô-ê. Gõ vào cửa, Ngài phán, “Ta là Đấng Mà Hê-nóc đã nói đến.
Ta là Dòng dõi của người nữ, mà đã đạp đầu con rắn. Mọi Lời
Đức Chúa Trời phải được ứng nghiệm; Ta vừa chết nơi Đồi Sọ
xa kia, và Ta đã mua chuộc Hội Thánh Ta. Và Đấng mà Hê-nóc
đã nói về, Ta chính là Đấng ấy.” Và họ đã không có sự thương
xót, không có hi vọng, bởi vì họ đã phạm tội. Và cửa đã đóng lại
trước mặt họ.

82 Đi xuống trên những vùng của ma quỷ! Xuống tận những
cánh cửa của âmphủ!Ngài gõ cửa. [AnhBranhamgõ—Bt.]

83 Đây là khi Ngài ở trong mộ, Thân thể Ngài, đang chờ đợi sự
sống lại. Ngài đã thăm những nơi mà người công bình và người
gian ác ở; nơi các bạn sẽ đi đến vào một trong những ngày nầy,
tới một hay những chỗ khác.

84 Và Ngài gõ [Anh Branham gõ—Bt.] vào cửa âm phủ. Và, khi
Ngài gõ, ma quỷ đi ra. Và tôi có thể nghe nó nói, “Ồ, vậy là cuối
cùng Ngươi đã đến. Ta nghĩ tất nhiên ta phải thắng Ngươi khi ta
đã giết A-bên.”

85 Anh em biết đấy, khi Dòng dõi đó đã được hứa trong vườn Ê-
đen, ma quỷ đã liên tục cố gắng để hủy phá Dòng dõi ấy. Và sự
chết của A-bên, và sự đến của Sết, chỉ là một sự chết, chôn, và
sống lại của Đấng Christ. Dòng dõi đó phải tiếp tục. Và nó đã cố
phá hủy Điều đó.

86 Nó nói, “Ta nghĩ ta đã có được Ngài khi ta hủy diệt A-bên. Ta
nghĩ ta đã thắng Ngài khi hủy diệt các đấng tiên tri. Ta đã hoàn



SỰ CHÔN CẤT 17

toàn thắng Ngài khi ta chặt đầu Giăng. Nhưng bây giờ, rốt cuộc,
Ngài đã đến. Ta có đượcNgài bây giờ.” Ồ, chao ôi!

87 Tôi có thể nghe Ngài phán, “Ớ Sa-tan, hãy đến đây!” Ngài là
Chủ lúc nầy. Vươn tới, chụp lấy chìa khóa đó của sự chết và âm
phủ phía bên hông nó, treo nó vào hông Chính Ngài. “Ta muốn
thông báo cho ngươi. Ngươi đã lừa gạt quá lâu. Ta là Con sinh
ra đồng trinh của Đức Chúa Trời hằng sống. Huyết Ta vẫn còn
đẫm ướt trên thập tự giá, và món nợ đã được trả đầy đủ! Ngươi
không có quyềnnữa. Ngươi bị tước lột. Hãy đưanhững chìa khóa
kia cho Ta!” Đúng thế. Quay lại và cho nó một cú đá nên thân,
và đóng sầm cánh cửa lại, và phán, “Hãy ở lại đó! Ta là Chủ từ
giờ trở đi.”

88 Lúc ấy, Ngài không cónhững chìa khóa củaNước Thiên đàng,
bởi vì Ngài ban chúng cho Phi-e-rơ; chúng ta hiểu điều đó sáng
nay trong phép báp-têm bằng nước. Nhưng Ngài đã có những
chìa khóa của âmphủ và sự chết, Ngài đã lấy chúng; sau khi Ngài
sống lại, Ngài phán, “Ta có những chìa khóa của sự chết và âm
phủ.” Phi-e-rơ đã có những chìa khóa của Nước Thiên đàng. Sa-
tan đã có chìa khóa của sự chết và âm phủ; nhưng bây giờ Chúa
Jêsus đã có chúng, Ngài là Chủ.

89 Tại đây Ngài đứng dậy. Điều đó bắt đầu vào sáng Phục sinh;
thì giờ đang trôi qua nhanh. Nhưng có một nhóm người khác.
Gióp ở đâu? Áp-ra-ham ở đâu? Họ ở đâu? Những môn đồ tin vào
Lời Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài đã quên họ chăng? Sự chết đã
hủy diệt họ chăng? Đó là hết thảy về nó chăng? Không bao giờ,
không bao giờ; Đức Chúa Trời phải giữ Lời Ngài.

90 Tôi có thể thấy Ngài. Chúng ta hãy liếc nhanh vào trong Pa-
ra-đi, và nhìn khắp nơi đó. Tôi thấy Sa-ra và Áp-ra-ham đang đi
dạo ở đó, và sau một lúc [Anh Branham gõ—Bt.] tiếng gì đó trên
cửa. Áp-ra-ham đi đến mở cửa, nói, “Em yêu, lại đây. Nhìn đây
này! Nhìn đây này, đó là chính là Người đã đứng với ta dưới cây
sồi ngày ấy.” Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.

91 Ngay lúc ấy tôi thấy Đa-ni-ên nhìn lướt qua vai người, và nói,
“Đó là Vầng Đá được đẻo ra từ trong núi, thật chắc chắn như tôi
đang đứng đây.”
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92 Tôi thấy Gióp đứng lên, nói, “Đó là Đấng Cứu Chuộc tôimà tôi
đã nói tôi biết rằng vẫn sống, và ngày nào đó Ngài sẽ đứng trên
đất. Thân thể tôi không là gì ngoài một muỗng tro bụi, nhưng
trongmười lămphút nữa tôi sẽ ở lại trong nó. Đó làNgài.”
93 Ê-xê-chi-ên nhìn lên đỉnh, và nói, “Tôi thấy Người đó như
một Bánh Xe ở giữa Bánh Xe, đang quay, giữa không trung.” Ồ,
chao ôi!
94 Rồi đến Hê-nóc. Hê-nóc nói, “Tôi thấy Ngài đến với hàng vạn
thánh đồ của Ngài, để xét đoán thế gian.”
95 Có các thánh đồ Cựu Ứơc đang chờ ở đó, chắc chắn là họ,
dưới sự đền tội của huyết. Họ không thể đi vào Sự Hiện Diện của
Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời trên Thiên đàng, bởi vì huyết của
chiên và dê không thể cất tội lỗi đi.
96 Nhưng Ngài phán, “Hỡi anh em Ta, Ta là Đấng mà các ngươi
nghĩ Ta là. Ta làDòngdõi người nữ. Ta là Con củaĐa-vít. Ta là Con
của Đức Chúa Trời. Ta là Đấng được sinh ra đồng trinh. Huyết Ta
đã đền tội cho nó. Các ngươi đã chờ đợi dưới huyết chiên và dê,
nhưng bây giờ Huyết Ta đền tội, và các ngươi được tự do. Chúng
ta hãy đi lên, sắp bắt đầu lễ Phục sinh.” Cứ suy nghĩ đi, điều đó
hầu nhưđã xảy ra tối nay, cách đây hơnmột ngàn chín trămnăm
trước đây.
97 Tôi có thể nghe Áp-ra-ham nói, “Chúa ôi, khi con đứng dậy
trong thân thể chúng con lần nữa; và Sa-ra và con thật sự ưa
thích điều đó rất nhiều; Ngài có phiền không nếu chúng con làm
một trạmnghỉ nhỏ, hầu như, trên đường củaNgài?”
98 Ồ, tôi có thể nghe Ngài phán, “Ồ, không, chắc chắn không. Ta
sẽ ở lại với các môn đồ Ta trong khoảng bốnmươi ngày. Nhìn đo
đây và thấymọi việc như thế nào!”
99 Vào buổi sáng Phục sinh đầy vinh hiển ấy (Chúng ta sẽ được
cất lên vào buổi sáng, ý Chúa) khi Ngài sống lại từ trong kẻ chết,
Kinh Thánh nói, theo Thánh Ma-thi-ơ 27, rằng “Nhiều thánh đồ
ngủ trong bụi đất, đã sống lại và đi ra khỏi mồ.” Ai thế? Áp-
ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Gióp, những người mà bởi sự khải thị
thuộc linh biết rằng rồi đây Đấng Cứu Chuộc sẽ đứng trên đất.
Họ đấy, những trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Tại đó họ đã đi
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vào thành phố. Tôi có thể thấy Sa-ra và Áp-ra-ham, trẻ trung, và
đầy…và đẹp trai, và—và đầy sức sống, không bao giờ già nữa,
không bao giờ đau yếu nữa, không bao giờ đói nữa, đang bước
đi trong thân thể họ.
100 Cai-phe đang đứng đó, nói, “Các ông biết gì không? Có điều gì
đó đã xảy ra ngày nọ, cứ nhìn đám hỗn loạn trong đền thờ nầy!
Có…Chúng ta sẽ kiếm người nào đó để may lại bức màn ấy. Hãy
nhìn những đống của lễ kia, bị đổ nhào. Điều gì đã xảy ra vậy?
Cái Gã chiêm tinh gia đó phải không? Hắn là gã phù thủy à? Nếu
không thì, điều gì đã xảy ra? Nói đi! Hãy đến đây, Josephus, cặp
đôi trẻ đang đứng đó là ai?”

Áp-ra-ham nói, “Sa-ra, chúng ta bị nhận ra. Tốt hơn là chúng
ta đi ra thôi.”
101 “Đã hiện ra với nhiều!” Đó không phải là tất cả về điều đó.
Để kết thúc, hãy theo dõi. Ngày kia sau khi Ngài đã…họ đã thăm
viếng; Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và hết thảy những người ấy đã
thămviếng quê nhà. Khi Chúa Jêsus đã thăng thiên…
102 Các bạn nói, “Anh Branham, đó có phải là chuyện hoang
đường không?” Không, thưa quý vị! Tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy
vài câu Kinh Thánh, trong giây lát.
103 KhiNgài bắt đầuđi lên, họ chỉ thấyNgài, nhưngnhững thánh
đồ Cựu Ước đã đi với Ngài, vì Kinh Thánh nói rằng “Ngài đã dẫn
muôn vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người.” Và tôi có thể
thấyNgài khi Ngài đi lên, và gia nhập với hội thánhNgài.
104 Hai Thiên sứ ở ngoài nhóm đang chơi âm nhạc, quay lại nơi
đó, và nói, “Hỡi các người Ga-li-lê kia, sao các ngươi còn đứng
ngóng lên trời làm chi? Vì Jêsus nầy, đã được cất lên trời, cũng sẽ
trở lại.” Chắc chắn vậy! Họ vội vàng trở lại để gia nhập vào đám
người diễn hành.
105 Và Chúa Jêsus và thánh đồ Cựu Ước đi qua bầu trời. Họ bay
qua mặt trăng, họ bay qua mặt trời, họ đi qua các ngôi sao. Và
khi vào trong cảnh Thiên đàng trắng đẹp đẽ, vĩ đại đó, các thánh
đồ CựuƯớc la lên, trích dẫn lời Kinh Thánh, “Hãy cất cao lên, hỡi
các cửa đời đời, và hãy nhấc cao lên! Hãy nhấc cao lên, hỡi các
cửa đời đời, và hãy cất cao lên! Và đểVuaVinh hiển vào!”
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106 Hết thảy các Thiên sứ nhómnhau lại trên đỉnh cầu thang của
Thiên đàng, và hỏi, “Vua Vinh hiển nầy là Ai?”

107 Các thánh đồ Cựu Ước nói, “Ấy là Chúa vạn quân, mạnh dạn
trong chiến trận! Ngài là Đấng Chinh Phục!”

108 Thiên sứ nhấn cái nút lớn, và những cánh cổng bằng ngọc
bật mở ra.

109 Đi thẳng qua Thành Giê-ru-sa-lem Đấng Chinh Phục đầy
quyền năng, vĩ đại mang theo những thánh đồ Cựu Ước. Ban hát
Thiên sứ đang trổi nhạc, khi các Thiên sứ la lớn. Ngài là Đấng
Chinh Phục đầy quyền năng! Ngài đã có các chìa khóa của sự
chết và âm phủ đeo bên hông Ngài, đi thẳng qua các cung điện
của Sự Vinh hiển cho đến khi Ngài đến trước Ngai. Và Ngài nói,
“Cha ôi, họ đây nầy. Họ đã tin, bằng đức tin nơi Lời Cha, rằng Con
sẽ đến ngày nào đó. Con đã chinh phục cả sự chết và âm phủ.”
Điều gì thế, thưa anh em? Ngài có những vết sẹo trong bàn tay
Ngài, để cho thấy rằngNgài đã ở trong trận chiến. Vinh hiển thay
Đức Chúa Trời Chí Cao! Ngài là Đấng Chinh Phục quyền năng đó!
“Họ đây nầy, Cha ôi; Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.”

110 Tôi có thể nghe Ngài phán, “Hỡi Con, hãy lên đây ngồi bên
cạnh Ta, và ngồi xuống cho đến khi Ta đặt mọi kẻ thù ở dưới bệ
chơn Con.” Thưa anh em, rồi đây Ngài sẽ đến, và đó sẽ là một
ngày tuyệt diệu!

111 Ngài đã không để thì giờ trôi qua vô ích khi Ngài ở trong mộ.
Chúng ta nghĩ Ngài chỉ nằm đấy, chết. Nhưng Ngài ở dưới đó
vẫn đang chinh phục, Ngài đã đi xuống lấy các chìa khóa từ Sa-
tan, Ngài đã có các chìa khóa của sự chết và âmphủ, tối nay. Ngài
phán, “Bởi vì Ta sống, các ngươi cũng có thể sống.”

112 Tôi tự hỏi tối nay, anh, chị em yêu dấu của tôi, anh chị em có
suy nghĩ về điều đó cách chân thành chưa? Anh chị em có nhận
biết rằng mình chỉ được sống bởi vì Ngài sống không? Anh chị
em có biết ơn sâu sắc điều đó đủ để dâng chính mình, và thưa
rằng, “Đức Chúa Trời ôi, con đây, một tội nhân, xin thương xót
con”? Anh chị em đã bao giờ tin nhận Của Lễ hi sinh đầy đủ mọi
sự đó không? Anh chị em đã bao giờ nói với Ngài mình yêu Ngài
chưa? Nó có làm anh chị em tổn thương khi làm điều sai trật
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không? Nếu anh chị em chưa bao giờ đến với kinh nghiệm đó
giờ nầy, trong sự chôn cất nầy! Khi mà, thì giờ chúng ta đang trôi
qua. Thật cảm thấy tốt đẹp! Nhưng, tôi đang tự hỏi, nếu anh chị
em chưa từng tin nhận Đấng Christ như Đấng Cứu Rỗi cách cá
nhân củamình, tôi tự hỏi anh chị em cómuốn làmđiều đó không
trong khi chúng ta cúi đầu chỉmột lát để cầu nguyện.

113 Chơi bài đó, Giữa Kẻ Đá Vững An, nếu chị muốn, Chị Gertie,
nếu chị muốn. Được rồi, tùy ý chị.

114 Với đầu chúng ta cúi xuống, tôi định hỏi các bạnmột câu hỏi
chân thành thật sự. Các bạn nên nhớ, tội nhân hay thánh nhân,
các bạn không ra khỏi sự tồn tại khi chúng ta chôn các bạn. Linh
hồn các bạn ở đâu đó. Vậy thì, Chúa Jêsus đã thăm viếng cả hai
nơi, theo lời Kinh Thánh. Ngài tìm thấy các bạn ở đâu nếu đêm
nay các bạn qua đời? Các bạn có muốn cửa thương xót đóng lại
trướcmặtmình, bởi vì đã khước từ không? Nên nhớ, Ngài không
chỉ là Đấng Cứu Rỗi, Ngài còn là Đấng Phán Xét. Các bạn là người
xét đoán bây giờ, các bạn xét đoán Ngài thế nào? Hãy để Ngài là
Đấng Cứu Rỗi của bạn bây giờ.

115 Câu chuyện ngắn đến với tâm trí tôi. Cách đây một thời gian
một cậu bé đang ngồi trong một—một chiếc xe ngựa. Một khẩu
súng bắn xuống phố, và những con ngựa chạy nhanh, cậu đang
đi trên vách núi. Một thanh niên chăn bò chạy đến chận những
con ngựa lại ngay trước khi xe ngựa đi qua vách núi, bởi vì có
đứa bé ở trong đó. Anh chàng đó đã cứu sống một đời sống
nhỏ bé.

116 Nhiều năm sau đó, đang đứng trong trụ sở tòa án. Cũng cậu
bé này đã phạm tội, đi theo con đường sai trật, đã phạm tội. Anh
ta uống rượu, đánh bài, bắn một người; và phạm tội, bị kết tội.
Và quan tòa đứng lên và nói, “Tôi tuyên án treo cổ anh cho đến
khi đời sống phàm trần của anh chết.”

117 Người trẻ tuổi đó nói, “Thưa quan tòa!” Và anh cắt ngang
phiên tòa, khi anh nhảy qua chấn song và sấp mình nơi chân
quan tòa xin thương xót. Anh nói, “Thưa quan tòa, hãy nhìnmặt
tôi! Ông không biết tôi sao?”

Quan tòa nói, “Không, anh bạn à, tôi không biết.”
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118 Anh nói, “Ông còn nhớmạng sống của cậu bémà ông đã cứu
thoát, khỏi xe ngựa lồng lên, cách đây nhiều nămkhông?”

Quan tòa nói, “Vâng, tôi nhớ rồi.”

119 Anh nói, “Tôi là chàng trai ấy.” Anh nói, “Thưa quan tòa, ông
đã cứu tôi ngày đó. Ngày hômnay xin cứu tôi!”

120 Quan tòa nhìn xuống anh, và nói, “Anh bạn, ngày đó tôi là
người cứu của anh. Ngày hômnay tôi là quan tòa của anh.”

121 Ngày hôm nay Ngài là Đấng Cứu Rỗi của các bạn, hỡi tội
nhân, ngày mai Ngài có thể là Quan Án của bạn. Chúng ta hãy
suy gẫm về điều đó giờ nầy, khi đàn dạo. Và mọi người đang
cầu nguyện, những người đó đang cầu nguyện trên đất với Đức
Chúa Trời.

122 Tôi tự hỏi tối nay giờ nầy, nhanh lên, những ai là ngườimuốn
tin nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi của mình cách cá nhân,
hãy nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót con, một tội nhân.
Con muốn đến gần Dòng Huyết đổ. Con mệt mỏi vì gia nhập các
giáo hội và chạy từ nơi nầy đến nơi khác. Con muốn được tái
sanh. Con cần có kinh nghiệm trong lòng mà con biết rằng Đấng
Christ đã bày tỏ Chính Ngài cho con, bằng sự mặc khải thuộc
linhmà anh vừa nói về, Anh Branham ơi. Tôi cần có sựmặc khải
thiêng liêng, Đức Thánh Linh ở trong lòng tôi, khiến cho tôi sống
động, mang Đấng Christ đến thật sự nhiều với tôi hơn là tôi đối
với chính mình. Tôi ước ao có kinh nghiệm đó, Anh Branham ơi.
Anh sẽ cầu nguyện cho khi tôi đưa tay lên chứ?”Mời bạn đưa tay
lên giờ nầy, người nàomuốn được nhớ đến. Xin Chúa ban phước
cho bà, quí bà. Xin Chúa ban phước cho bà ở phía sau đó, thưa
bà. Tốt lắm. Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Tốt lắm. Hãy
đưa tay lên, giờ nầy tiếp tục đưa tay lên.

123 Các bạn sẽ bị hổ thẹn như thế nào? Các bạn có thể khước từ
Đấng đó sao, thưa các bạn? Hãy nhớ.

124 “Ồ,” các bạn nói, “Anh Branham ơi, những thầy giảng đã
giảng trong nhiều năm rồi.” Tôi biết, nhưng một trong những
ngày nầy họ sẽ ngừng giảng. Các sự việc trông giống như vậy,
nó có thể xảy ra ngay lập tức. Các bạn sẽ nghe bài giảng cuối
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cùng của mình. Thành thật mà nói, đây có thể là bài cuối cùng
của bạn.

125 “Ồ,” các bạn nói, “tôi còn trẻ.” Điều đó không thành vấn đề.
Sự chết không kiêng nể ai, hay tuổi tác, hoặc khảnăngnào.

126 Mời các bạn giờ nầy tin nhậnNgài làmĐấng Cứu Rỗi cá nhân
không, bằng cách giơ tay lên, nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin thương
xót tôi”? Hãy giơ tay lên với những người còn lại đây, và nói, “Bây
giờ tôimuốn tin nhậnĐấng Christ.”Mời các bạn giơ tay lên?

127 Người nào đó sa ngã, hãy nói, “Chúa ôi, xin thương xót con.
Con muốn trở lại với Đấng Christ tối nay, ngày mai đó có thể là
một sự sống lại, mới, đối với con.” Mời bạn giơ tay lên? Hãy đưa
tay bạn lên, nói, “Xin thương xót con. Con muốn đến giờ nầy.”
Các bạn sẽ làm điều đó chứ? Đưa tay lên, nói, “Con đã sa sút,
nhưng tối nay…” Cầu xin Chúa ban phước cho cho bà, thưa bà.
Cầu xin Chúa ban phước cho chị. Tốt lắm. “Tôi muốn tin nhận
Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi cá nhân của tôi. Tôi muốn tin
nhận Ngài tối nay. Tôi đã đi lang thang, nhiều năm cách xa Đức
Chúa Trời, nhưng bây giờ tôi đang trở về nhà.” Mời các bạn tin
nhận Ngài tối nay, đây có thể làmột sự sống lại mới dành cho các
bạn, sự sống cũ của các bạn có thể đã xong không?

128 Quý bà nầy đang đến bên tòa giảng, để xưng tội của mình,
để đứng. Người nào khác muốn thay thế họ ở đây, hãy lên đây
với bà, trong sự xưng nhận của họ không?Mời các bạn đứng lên,
và cũng đến với bàn thờ chứ? Bàn thờ đang mở. Chắc chắn vậy.
Hãy đến ngay, ngay bây giờ. Nếu các bạn muốn đứng đây cầu
nguyện, điều đó sẽ rất tốt. Mời tiếp tục. Các bạn sẽ đến chứ? Dựa
trên sự xưng nhận đức tin của mình, dựa trên niềm tin vào Con
Đức Chúa Trời, các bạn sẽ đếnngay giờ nầy chứ? Tốt lắm.

129 Các bạn nên nhớ, tùy các bạn. Các bạn là người đó. Bạn là tội
nhân phải chăng? Bạn là người sa ngã chăng? Bạn sa sút nguội
lạnh và cách xa Đấng Christ chăng? Bạn muốn đứng dậy làm
mới lại với Ngài giờ nầy không, bắt đầu một cuộc sống mới? Còn
bạn thế nào, vợ chồng đã—đã xung đột trong một thời gian dài,
làm ầm ĩ trong gia đình? Bạn chẳng muốn đến giải quyết điều
đó với Đức Chúa Trời và với nhau giờ nầy sao? Hãy làm cho lễ
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Phục sinh thật sự là lễ Phục sinh với các bạn, bắt đầu một gia
đình mới.
130 Còn các bạn chưa bao giờ, chưa hề cầu nguyện ở nhà mình,
các bạn chỉ đi về nhà và cố gắng sống tốt hết sức, mà không hề
mang gia đình đến với nhau và cầu nguyện? Đó là lý do chúng ta
có những tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên và những điều khác.
Đó là lý do những gia đình ngườiMỹ bị đổ vỡ. Các bạn chẳng đến,
bắt đầu làm mới lại tối nay sao? Các bạn sẽ làm điều đó không?
Các bạn được mời. Nên nhớ, tôi là mục sư của các bạn bây giờ;
tôi là người làm chứng vào ngày đó.

Trong khi chúng ta cúi đầu, thế thì, bây giờ là để cầunguyện.
131 Lạy Cha Thiên thượng Phước hạnh của chúng con, tối nay
chúng con mang đến cho Cha cử tọa nầy, trong sự trang nghiêm
thiêng liêng nhất mà chúng con biết như thế nào. Chúng con
khiêm nhường đến gần Ngôi của Ngài. Và sau Sứ điệp tối nay,
mà, sự chôn cất vĩ đại đó, Ngài không hề nằm yên, linh hồn Ngài
đi thẳng vào trong những miền và làm xong công tác của Đức
Chúa Trời, mà Ngài được định trước để làm. Và sáng mai, chúng
con thấy nơi Ngài đi qua những lãnh vực trên, đang chiến thắng
mọi thứ, trong sự sống lại của Ngài. Nhưng Ngài xuất hiện vào
buổi sáng Phục sinh để xưng công bình cho chúng con. Và chúng
con thấy Ngài đã sai Đức Thánh Linh trở lại, để tuyên án những
con người tội lỗi.
132 Và tối nay chúng con cầu xin, Chúa ôi, rằng những ai đã giơ
tay lên có thể được nhớ đến trước Ngài. Xin cho họ có sự quyết
định từ trong lòng họ tối nay, rằng họ đã tiếp nhận Ngài, và tin
Ngài, và xin cho họ được niêmphong bằngẤn của lời hứa tối nay,
là Đức Thánh Linh. Xin nhậm lời, Cha ôi. Vì, chúng con giao phó
họ cho Cha, với Sứ điệp nầy tối nay. Nguyện Nó đem lại phước
hạnh chongười ngheNó, nhữngngườimà, Chúa ôi, nhữngngười
sẽ nhận lấy Nó cho gia đình họ, và để Nó lắng sâu trong lòng họ.
Nguyện họ sống bám vào Lời Đức Chúa Trời. Xin nhậm lời, Cha
ôi, vì chúng con cầu xin nhơn Danh Đấng Christ. A-men. 
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