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CỦA ĐẤNG CHRIST

 Anh chị em thật tử tế vô cùng, khi nói thế.

Tôi rất vui được ở trong nhà Chúa. Đó là một nơi duy nhất
tốt đẹp hơn, và đó là được ở với Chúa. Phải không? Khi nó thì…
Tất cả những sự gian khổ và thử thách và rắc rối của cuộc đời
sẽ hòa quyện vào thành một ngày mai vinh hiển, tuyệt vời. Và
chúng ta chắc chắn đang hướng tới thì giờ mà khi chúng ta sẽ
thấy Ngài.
2 Và người nào đó đã hỏi tôi, ngày nọ, nói, “Anh có nghĩ, Anh
Branham, rằng sựĐến của Chúa đã gần rồi không?”

Tôi nói, “Chắc chắn rồi.”

Nói, “Ồ, tôi nghe nói về điều đó đã lâu.”
3 “Nhưng,” tôi nói, “một ngày nào đó anh sẽ nghe điều đó lần
cuối cùng.” Hiểu không? Đúng thế, bởi vì Ngài—Ngài sẽ đến ngày
nào đó. Và bất cứ khi nào nó xảy ra, tôi chỉ muốn sẵn sàng.
Tôi…đó là…
4 Ngày nọ, chúng tôi đang nói, trước một số thương gia, là các
luật sư, và vân vân. Và—và họ nói…Một người nói, “Mục tiêu
chính trong đời sống của anh—của anh là gì?”

Tôi nói, “Tôi có một mục tiêu.”

Người đó hỏi, “Đó là gì?”
5 Tôi nói, “Cứu những linh hồn cho Đấng Christ.” Đó là điều—
điều duy nhất mà tôi…
6 Mong muốn mạnh mẽ lớn nhất của tôi, và tham vọng duy
nhất, là thấy Đức Chúa Jêsus Christ được vinh hiển. Tôi sống vì
điều đó.
7 Và tôi rất vui mừng, sự làm chứng của chúng tôi, ba mươi
mốt năm nay là trong quá trình thực hiện bây giờ, tôi đã hầu
việc Ngài cách khiêm nhu. Nếu tôi sẽ sống một triệu năm, tôi
được có nhiều sự sống đó để sống, tôi muốn sống từng phút đó
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cho Ngài. Vì tôi…Và nếu tôi biết mình sẽ bị gạt bỏ lúc cuối đời,
thật là đặc ân để sống như vậy cho Ngài! Ngài quá chân thật và
quá tốt lành!

8 Và tôi không bao giờ tìm thấy điều gì, trong tất cả các chuyến
đi lại của tôi trong đời, có thể so sánh với sự tương giaomà chúng
tôi có với nhau khi chúng tôi ở một mình, Ngài và tôi. Không có
sự thông công nào êm dịu hơn. Thật vĩ đại hơn là tình yêu dành
cho bất cứ điều gì, cho vợ, con, hay bất cứ điều gì, là tình yêu của
Đấng Christ. Thật rất tốt đẹp.

9 Bây giờ, chúng ta rất vui mừng thấy buổi nhóm phục hưng
này liên tục suốt tuần nầy. Và nghe rằng Anh Parnell, và những
người khác đã giảng tuyệt vời ở đây. Và chúng ta tin rằng trong
suốt buổi nhóm phục hưng nầy…

10 Buổi nhóm phục hưng đôi khi bị hiểu nhầm. Người nào đó
nghĩ rằng buổi nhóm phục hưng là đem những thuộc viên mới
vào trong giáo hội. Không. Những kết quả phục hưng là điều đó.
Nhưngmột buổi nhóm phục hưng là để phục hồi những gì đã có
tronghội thánh rồi. Hiểu không? Làđể—làđểmang lại điềuđó.

11 Cómột lần tôi đứng ở gần bờ biển, và tôi—tôi nghĩ tôi đã nêu
điều đó ra nhiều lần, nhưng là…điều đó xảy ra đã lâu, cách đây
nhiều năm. Và đó là lần đầu tiên tôi từng thấy một, ồ, nó không
phải là biển, nó là Hồ Michigan. Hope và tôi ở trên đó khi Hội
nghị Thế giới diễn ra ở đó. Điều đó đã xảy ra vào, tôi tin, khoảng
năm1922, AnhEgan, theo như tôi nhớ, khiHội nghị Thế giới diễn
ra ở—ở Chicago. Đó là lần đầu tiên tôi thấy vùng nước lớn như
vậy. Và tôi đã đứng ngoài đó ngày hôm ấy, và nhìn xem những
cơn sóng lớn kia. Nó đúng là…Buổi sáng Phục sinh, họ có buổi
nhóm sáng sớmởngoài đó. Và thấy những làn sóng lớn ấy xô giạt
vào bờ, và, ồ, trông giống như chúng rất sung sướng.

12 Nhưng tôi bèn suy nghĩ, “Các bạn biết đấy, không có nhiều
nước hơn trong hồ ấy, và nó sẽ cứ như thế, hơn là lúc nó hoàn
toàn yên tĩnh. Cùng một số lượng nước đó, chứ chẳng có thêm
giọt nào nữa.” Nhưng tôi nghĩ, “Thế thì, tại sao gió—gió lại thổi
xuống và—và khuấy độnghồnhư thế?”Nóphải dồnmọi rơmrác
ra khỏi hồ.Hiểu không?Nónémhết thảy thứđó lên bờ. Khi…
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13 Và rồi tôi nghĩ, “Điều đó giống như hồ đang có một cơn phục
hưng.” Hiểu không? Nó khuấy động hồ, và nhảy nhót, và đùa
giỡn khắp nơi, cho đến khi tống hết thảy rác rưởi ra ngoài. Đó
đúng là cách một cơn phục hưng xảy ra, là để chúng ta đi vào
trong ThánhLinh của Chúa, và vuimừng, và làm chonhững điều
sai trật thành ra đúng đắn, và một bước đi gần gũi hơn, và tái
dâng mình, và hiến dâng, cho đến khi mọi sự cùng những nỗi
nghi ngờ của thế gian hết thảy đều được ném lên bờ, anh em
thấy đấy. Lúc đó sự trong sạch, tốt lành vận hành, từ đó trở đi,
khi con tàu cũ của đời sống bắt đầu khuấy động qua đó. Ồ, anh
em không phải coi chừng quá nhiều, bởi vì mọi việc tốt đẹp hơn
từ cách đó. Thật tốt.
14 Ồ, tối nay, chúng tôi khôngmuốn giữ anh em lại quá lâu, đây
là tối thứ Hai, và đêm đầu tiên của tuần, đối với buổi tối nhóm
phục hưng của chúng ta. Và tôi rất vuimừng thông báo rằng buổi
nhóm phục hưng đang diễn ra.
15 Và tôi có nhiều bạn bè. Tôi thấy một số anh em đồng lao ở
đây, và những người đã nói cho tôi về những giấc mơ mà họ đã
mơ thấy, trong vài tuần qua. Và Chúa đã giúp tôi có sự thông giải
về những điều đó bây giờ. Tôi không biết ai trong số chúng ta,
bao nhiêu người lạ, hay điều gì nữa. Nhưng Chúa là Đức Chúa
Trời vẫn ban cho sự thông giải cho những giấc mơ. Chúng chính
xác và toàn hảo.
16 Và Ngài là Đức Chúa Trời giống như trong thời Giô-sép, khi—
khi nhà vua mơ thấy những giấc mộng. Và ông đã thông giải nó
cho vua, và nó thật chính xác. Vàmột số những giấcmơ kia thậm
chí còn kéo dài đến ngày hômnay. Những kết quả của chúng vẫn
tiếp tục. Và, Đa-ni-ên, trong thời Nê-bu-cát-nết-xa.
17 Vàmục sư trẻ tuổi, khiêm nhường, tuyệt vời của chúng ta đã
nói, cách đâymột lát, ồ, ông—ông ấy thật sự khôngmuốn nhờ tôi
giúp thêm một ít tuần nầy nữa. Ông nói, “Tôi biết anh mệt rồi,
Anh Branham à. Nhưng,” nói, “ồ,” nói, “chúng tôi chỉ đang chờ
đợi và muốn biết.” Tốt rồi.
18 Nhân đây, tôi phải hủy bỏ buổi nhóm ở Sydney, nước Úc, vì
lý do họ không muốn cấp thị thực cho tôi lần nầy, đấy, để rời
khỏi nước Mỹ vào lúc nầy. Và, vì thế, còn những việc khác, thế
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nên tôi không thể đi ngay vào lúc nầy. Tôi không biết khi nào tôi
có thể đi. Nhưng tôi sẽ đi ngay khi có thể được. Nhưng trong khi
chúng ta phải sắp đặt điều đó lại một chút, tôi sẽ đi đến Chicago
bây giờ, với buổi—buổi nhómở Chicago, sắp tới. Mà, họ đã thông
báo rằng tôi sẽ ở đó, nhưng tôi không biết. Thời gianmà tôi được
cho là ở đấy, thì tôi đã ở Đảo Fiji, tại đó họ nói sẽ có nhiều người,
cũng nhóm ngoài đó, ở những hòn đảo. Nhưng tôi sẽ không thể
đảm nhận buổi nhóm đó ngay bây giờ, ở đó, bởi vì tình trạng
thị thực nhập cảnh. Và, nhưng, tôi sẽ, đến ngay. Họ thật sự đang
chờ đợi.
19 Vậy thì tôi sẽ có mặt ở Chicago. Gene à, anh biết đó là ngày
nào chứ? Người nào biết điều được thông báo là gì không? Thậm
chí tôi không biết khi nào nó diễn ra. Tôi chỉ thấy nó trong tờ The
Herald Of Faith. Tôi tin rằng nó bắt đầu khoảng ngày 4 hay ngày
5 trong tháng, hay gần như thế. Hoặc, là tuần tới, khoảng một
tuần, mười ngày nữa. Và vì thế tôi bị căng thẳng rất nhiều, và tôi
muốn anh chị em cầu nguyện cho.
20 Bây giờ, tối nay, tôi đã chọn cho việc đọc một số lời Kinh
Thánh, nếu anh chị emmuốnđọc với tôi, từ ThánhGiăng chương
thứ 13, chỉ một phần. Anh chị em cứ để Kinh Thánh của mình ở
gần, và giống nhưđọc sau, trong khi chúng ta đang đọc.
21 Và ngay sau buổi nhóm nầy, tối nay, sẽ có một buổi diễn tập
lễ cưới ở đây. Vì thế, ngay sau khi chúng ta giải tán, nếu chúng
ta sẽ vội ra về thật nhanh, như có thể được. Không xô đẩy; vì
ngay khi mọi người ra về hết, thì họ muốn diễn tập cho lễ cưới.
Và sẽ có một đám cưới ở đây, tối mai. Hai con cái của chúng ta
trong sự thông công đền tạm nầy sẽ kết hôn vào tối mai, như các
bạn đều biết. Anh em yêu dấu của chúng ta, David Wood sẽ kết
hôn, cưới Marilyn Jefferies, tối mai, tại đền tạm này, ngay trước
các buổi nhóm. Và vì thế đám cưới nầy sẽ được diễn tập. Chỉ…Sẽ
không phải là nghi lễ; mà là một đám cưới theo nghi thức chung
vào tối mai.

Bây giờ, trước khi chúng ta đọc Lời Ngài, chúng ta hãy cầu
nguyện.
22 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha, khi chúng con cung kính đi
vào sự Hiện diện Ngài, đem đến trước chúng con Danh đầy đủ
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mọi sự của Chúa Jêsus, chúng con được đảm bảo rằng Ngài sẽ
nghe chúng con. Bởi vì, Ngài đã phán, “Hãy cầu xin Cha bất cứ
điều gì trong Danh Ta, Ta sẽ ban cho điều đó.” Do đó, chúng con
đến, như những tín hữu Cơ-đốc nhân, dạn dĩ đến trước Ngôi
ân điển, biết điều nầy, rằng, nếu lòng chúng con không lên án
mình, thì chúng con biết lời cầu xin của mình được Đức Chúa
Trời nhậm lời.

23 Và chúng con cầu xin rằng đời sống chúng con sẽ được thỏa
mãn với Ngài, qua sự xưng nhận những điều sai trật của chúng
con, và sự công bình Ngài tha thứ chúng con, để những sự ao
ước của chúng con sẽ được ban cho dẫy đầy tối nay. Và, Chúa ôi,
sự ao ước lớn nhất của chúng con là thấy ân điển lớn lao Ngài
tuôn đổ trên chúng con, và ấy—ấy là, tha thứ tội lỗi chúng con
và chữa lành bệnh tật giữa vòng chúng con. Và Ngài có thể phán
với chúng con trong đường lối mặc khải, hay nói tiên tri, hoặc
hoàn toàn bất cứ điều gì mà Ngài muốn nói với Hội thánh Ngài.
Cầu xin cho tấm lòng chúng con là những đồ để đựng cho Thánh
Linh Ngài. Xin cho chúng con cũng nối kết với đường lối chính
tối nay, hầu cho Đức Thánh Linh có thể phán với lòng chúng con,
và nhận sự vinh hiển từ sựHiện diện Ngài.

24 Bây giờ, Chúa ôi, chúng con cầu xin chohết thảynhữngngười
đau ốm và có nhu cầu. Vì, ngay trước khi đến, như thư ký của
chúng con mang đến bàn giấy của con, hai ngày qua, thật là
chuỗi dài những tên, ở khắp đất nước, đang đau khổ, sắp chết,
viết khẩn cấp bằngmàu đỏ. Và khi con chỉ ngón tay trênmỗi tên,
trên trang giấy, Ôi Chúa, trong sự hiện diện của hội thánh nầy, tối
nay, con khẩn xin ân điển và sự thương xót Ngài, cho mỗi người.
Ngài biếtmỗimột người trong họ, và những gì họ cần.

25 Và chúng con sẽ không quên những người đó, Chúa ôi, đang
được hồi phục, tối nay, mà đang ở nơi xa kia trong những ngôi
nhà của người lớn tuổi và già yếu. Ôi Chúa là Đức Chúa Trời,
nhiều người trong những người đó là con cái đã được thanh tẩy
bằng Huyết Ngài. Ồ, khi chúng con bắt đầu già, và những người
yêu dấu của chúng con đã quên lãng, thì chúng con có một sự
an ủi: Đức Chúa Trời không bao giờ quên. Tất cả những việc làm
của chúng con được báo cáo lại trong Sách Sự Sống, và chúng ở
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đó mãi mãi trong sự Hiện diện Ngài. Và chúng con sẽ khẩn xin
cho họ, tối nay, Chúa ôi.
26 Chúng con cầu xin sự thương xót cho dân tộc chúng con. Và
cho những ai đang phạm tội và đang làm điều sai trái, và cho
những ai ở trong các quán rượu, và—và những vị trí tội lỗi khác
nhau, tối nay, chúng con cầu xin ân điển tha thứ, Chúa ôi. Và
chúng con đang cầu xin rằng Ngài cũng sẽ nâng đỡ chúng con,
Chúa ôi, để lòng chúng con sẽ đầy dẫy tình yêu của Ngài, điều đó
sẽ là sự hammuốn cực kỳ của chúng con để hầu việc Ngài và để
thấy những người đó được cứu.
27 Xin ban phước cho việc đọc Lời, và hết thảy những gì chúng
con làm. Chúng con cúi đầu khiêm nhường và cảm ơn Ngài, vì
chúng con cầu xin nhơnDanhĐức Chúa Jêsus. A-men.
28 Bây giờ lật ra Sách của Thánh Giăng, chương thứ 13, chúng
ta sẽ đọc một phần.

Bấy giờ trước ngày lễ vượt qua, khi Đức Chúa Jêsus biết
rằng giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Cha đến
rồi, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ
yêu cho đến cuối cùng.

Và đương bữa ăn tối, ma quỷ bấy giờ đã để vào lòng
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai Si-môn, mưu phản Ngài;

Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong
tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, và sẽ về với
Đức Chúa Trời;

Ngài đứng dậy khỏi bữa ăn, và cởi áo ra; và lấy khăn,
và vấn ngang lưng mình.

Kế đó Ngài đã đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân
cho môn đồ, và lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.

Rồi Ngài đến với Si-môn Phi-e-rơ: thì Phi-e-rơ thưa
cùng Ngài rằng, Chúa ôi, Ngài lại rửa chân cho tôi sao?

Đức Chúa Jêsus đáp và phán cùng người rằng,Hiện nay
ngươi chẳng biết sự Ta làm…nhưng về sau ngươi sẽ biết.

29 Cầu xin Chúa gia ơn Ngài cho việc đọc Lời Ngài. Tôi muốn
lấy chomột—một đề tài, tối nay, chỉ trong thời gian ngắn, chủ đề
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về:NhữngHình Ảnh Của Đấng Christ. Và tôi muốn, dành chomột
chủđề, “Đây sẽ là gì? Điều gì để làmnênmột Cơ-đốc nhân?”

30 Bây giờ, tôi biết đây là, nói chung không phải một chủ đề
phúc âm, chút nào. Và, tuy nhiên, nó là một đoạn trích phúc âm,
bởi vì Hội thánh có thể không bao giờ tiến bộ cho đến khi Nó biết
Nó đang tiến bộ trên những nền tảng nào.

31 Và tôi tin rằng trước khi bất cứ ai có thể từng hành động hay
có đức tin chân thật đáng tin cậy, ấy là, trước tiên, họ phải biết
mình đang đứng ở đâu, và làm thế nào chịu đựng sau khi họ
tuyên bố quan điểm của mình. Tôi tin đó là điều cốt yếu. Vì, anh
em không thể chỉ lao đầu vào điều gì đó, bằng đức tin, khi mà
anh em không biết mình đang lao vào đâu. Anh em phải biết. Và
nếu đức tin của chúng ta được đặt để đúng đắn, và ở trong vị trí
thích hợp, nó đưa ramột sự thỏamãn không ngớt.

32 Thật giống như người ta nói về một người nữ mà, có lẽ, khi
nàng kết hôn, rằng nàng rất—rất nôn nóng được ôm đứa con
đầu tiên của mình, đến nỗi nàng hầu như không biết…có thể
chờ đợi. Nhưng nàng, dự đoán của nàng là vậy. Nhưng, đằng sau
đó, có một nỗi sợ hãi, nếu nó không nhanh chóng lộ diện, nàng
sẽ không có đứa con nầy. Thế thì điều đó đẩy nàng ra xa hơn,
mọi lúc.

33 Bây giờ, có một biện pháp mà họ làm trong thời đại nầy, và
nó đã được tiến hành chomọi lứa tuổi, nếu người đàn bà đó thấy
hay nghĩ rằng nàng sẽ không sanh được đứa con nầy. Nếu nàng
chỉ đi ra và nhận một đứa trẻ làm con nuôi, thế thì, điều trước
tiên các bạn biết, nàng sẽ có một đứa con của riêng nàng. Vậy
thì, điều đó đã được chứng minh đúng, chín trong mười lần. Bởi
vì trạng thái căng thẳng tự hỏi đó, “Ồ, có lẽ mình sẽ không sanh
được nó.” Nhưng điều đó lấy mất đi sự hài lòng thân thuộc ở đó,
và đó có thể là đường lối của Đức Chúa Trời để cho nàng ở trong
tình trạng đó. Rồi nàng sẽ có đứa con của chính mình, bởi vì sự
hoảng sợ và trạng thái đề phòng cuối cùng sẽ rời khỏi nàng.

34 Đó cũng là cách gần như đối với những người muốn được
chữa lành, họ, nếu họ có thể chỉ có một chứng cớ nhỏ có thể
thấy được.
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35 Giống như Ê-li, khi ông nói…Ghê-ha-xi nói, “Tôi thấy một
đámmây cỡ bằng bàn tay con người.”
36 Ê-li nói, “Ta đãnghe tiếngmưa lớn.” Ôngđã thấy chứng cớ.
37 Đó là lý do, nhiều lần, tôi nói với dân sự, “Cứ tiến hành đi,
khởi sự ngợi khen Chúa.” Hiểu không? Bởi vì, đó là đứa con nuôi,
bởi vì điều đó ở trong trí tuệ họ cho đến nỗi nó đi vào linh hồn
họ, để họ được chữa lành, rồi đức tin làm chonó thích hợp.
38 Anh em phải biết mình đang làm gì. Anh em phải có sự tin
quyết vào những gì mình đang làm.
39 Do đó, rất nhiều lần, chúng ta nghe câu nầy, “Ồ, Cơ-đốc
nhân là gì?”
40 Một số người giới hạn điều đó với việc gia nhậpmột giáo hội.
Người nào đó nói, “Ồ, một Cơ-đốc nhân là một—một thuộc viên
giáo hội, người nào đó chọn sự gia nhập của họ với giáo hội.”
Tôi tin rằng hết thảy Cơ-đốc nhân nên làm điều đó, nhưng tôi
không tin đó là Cơ-đốc giáo. Hiểu không? Đó là điều một Cơ-đốc
nhân làm sau khi anh ta đã trở nên Cơ-đốc nhân. Nhưng điều đó
không có nghĩa, rằng, bởi vì người ấy làm điều đó, mà người đó
là một Cơ-đốc nhân.
41 Rồi một số người nói, “Không. Chính là việc đi nhà thờ và
tuân giữ những tín điều, và trung tín với những việc mà trong
giáo hội dạy dỗ.”
42 Và rồi có những người khác mà nói, rằng, “Có lẽ mangmột—
một cái gì nhỏ bé trên họ, một—một thập tự giá nhỏ trên người
hay điều gì đó, rằng đó là dấu hiệu củamột Cơ-đốc nhân.”
43 Ồ, và rồi có những người khác tin, rằng, “Có lẽ, có thể, nếu
họ đốt cháy một cây nến, hay làm một hành động sám hối nào
đó, thì đó là Cơ-đốc nhân. Nếu họ chỉ dầmmình trong nước, hay
họ sẽ dângmột số của lễ, hay làm điều gì đó tốt đẹp cho giáo hội,
hoặc—hoặc giúp đỡ người lân cận, mua một ít than cho bà góa,
hay một số giày cho trẻ mồ côi.” Đó là những hành động màmột
Cơ-đốc nhân nên làm, nhưng đó vẫn chẳng làm cho họ trở nên
một Cơ-đốc nhân.
44 Và rồi một số người nói, rằng, “Nếu bạn dán hình ảnh của
Đấng Christ trên xe hơi của bạn, hay trên tường, rằng đó là
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dấu hiệu của một Cơ-đốc nhân.” Ồ, những việc đó thì được thôi,
nhưng tôi không tin rằng mang một hình ảnh khiến bạn trở
thànhmột Cơ-đốc nhân.
45 Tôi tin đó là một hình ảnh của Đấng Christ làm cho bạn trở
thành một Cơ-đốc nhân. Không phải là những gì chúng ta làm,
bề ngoài. Mà chính là những gì đã xảy ra, bên trong, mà khiến
cho chúng ta là gì. Thế thì, cho nên, nếu Ngài là hình ảnh của
chúng ta, và chúng ta ở trong sự giống như Ngài và là những
chi thể của Thân Ngài, chúng ta sẽ là những hình ảnh giống như
Ngài. Rồi đời sống chúng ta sẽ phản chiếu hình ảnh của Đấng
Christ, không phải trong sự gia nhập giáo hội của chúng ta, hay
là trong việcmang hình cây thánh giá của chúng ta, hay là những
cảm xúc của chúng ta, nhưng nó sẽ là trong sự Hiện diện sống
động củaĐứcChúaTrời hằng sốngđượcphản chiếuquađời sống
chúng ta.
46 Tôi được kể lại, bởi những chuyên gia, rằng…trước khi họ
đã có những ngày luyện kim, để lấy những—những chất xỉ ra
khỏi vàng, lấy sắt và khoáng chất pyrit ra. Khoáng chất pyrit thì
rất gần giống như vàng thật, đến nỗi nó được gọi là “vàng lừa.”
Nhưng phương cách mà họ lấy nó ra hết, là họ đập nó bằng một
cái búa. Những người da đỏ Anh-điêng thường làm điều đó. Và
những người thợ kim hoàn lão luyện thường làm điều đó, đập
nó ra bằng một cái búa, và lật qua lật lại, và đập cho tới khi tất
cả những chất xỉ rơi hết ra ngoài. Và cách duy nhất mà họ biết
đó là vàng, là khi người đập có thể thấy mình phản chiếu trong
nó. Người đang đập có thể thường xuyên nhìn vào đó, cho đến
khi người ấy hầu như có thể cạo râu, bằng sự phản chiếu chính
mình trong vàngmà người ấy đang đập.
47 Và khi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời bắt đầu đánh đập
trên chúng ta, bằng cái búa Phúc âm, cho đến khi hết thảy những
thứ thuộc về thế gian bị đập ra ngoài, và chúng ta có thể phản
chiếu hình ảnh của Chúa là Đức Chúa Trời, lúc đó tôi tin chúng
ta trở nên những Cơ-đốc nhân. Vì, chữ Cơ-đốc nhân có nghĩa là
“giống nhưĐấng Christ, và phản chiếu Ngài.”
48 Bây giờ điều đó không có nghĩa là chúng ta phải mọc râu dài,
như những họa sĩ vẽ những bức tranh Ngài. Và cũng không có
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nghĩa chúng ta để tóc dài, như những bức tranh họa sĩ vẽ Ngài,
hay là mặc chiếc áo dài như Ngài đã mặc, vì chúng ta đang sống
trong thời khác. Chúng ta không cần phải làm thế, để phản chiếu
hình ảnh thể chất Ngài.
49 Nhưng chúng ta phải, trong linh hồn mình, phản chiếu hình
ảnh Thánh Linh Ngài và tính cách đời sống của Ngài. Tôi không
tin rằng Cơ-đốc nhân bao gồm việc gia nhập những giáo hội hay
những tín điều. Tôi tin đó là sự phản chiếu Đức Chúa Jêsus Christ
trong một con người, vì chúng ta là những chi thể của Ngài,
những chi thể của Thân Ngài, và chúng ta mang hình ảnh Ngài,
lời Kinh Thánh nói vậy.
50 Bây giờ, Ngài là loại hình ảnh gì? Ngài đã đến không phải là
một người vĩ đại nào đó; tuy nhiên, Ngài đã đến như vậy. Nhưng
Ngài đã đến như một người đầy tớ. Ngài đã đến không phải để
được hầu việc,mà để hầu việc. Chủ đề của chúng ta, tối nay, phản
ánh Ngài là gì. Đó là điều khiến cho Ngài vĩ đại, trong sự đánh
giá của tôi. Tuy nhiên, là chính Đức Chúa Trời Đời đời, chính Đức
Chúa Trời Đấng đã tạo dựng trời đất; và khi Ngài đến đây, Ngài
đãmang lấy địa vị thấp hèn nhất, công việc không đáng được ưa
thíchmàbất cứ ai có thể có, đó là làmngười hầu rửa chơn.
51 Trong hết thảy các công việc trả lương, của thời xưa, trong
thế giới Đông phương, người hầu rửa chơn là người được trả
công thấp hơn hết. Vì, trong thời đó thú vật đi lại trên những
con đường lớn, mà, ở những lối đi nhỏ mà chúng đã đi qua. Và
dọc đường, nó bốcmùi hôi thối, suốt dọc đường, nơi thú vật ở đó.
Và bụi đất bay lên và bám vào đôi chân và trong bàn chân họ. Và
thật là mùi hôi kinh khủng, khi ở đó! Và ngay khi có người nào
đó thăm viếng nhau, người đó không thể vào nhà trong bộ dạng
như vậy. Anh ta bốc mùi kinh khủng, từ mùi hôi thối của con
đường, và bụi bặm, giống như ở chung quanh chuồng—chuồng
nuôi ngựa.
52 Vì thế, điều đầu tiên người đó làm, là anh ta có một căn lều
nhỏ, phòng tiếp tân nhỏ, và một người được thuê với giá rẻ nhất
ở đó, thật giống y như một kẻ nô lệ nào đó, ở lại trong đó, để rửa
chân cho người khách nầy đang đến, và đưa đôi giầy khác cho
ông ta mang vào, một đôi dép nhỏ, để người đó mang. Và sau đó
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người đó được xức dầu, và, rồi, với chai dầu. Và người đó có thể
đi vào rồi là khách của bạn người đó. Bởi vì, người đó cảm thấy
tất cả các nơi đi vào, đều đầy mùi khó chịu của những—những
conđường, vàmồhôi, và vân vân. Vàngười đầy tớ rửa chơnđược
trả tiền ít hơn bất cứ người làm công nào ở đó.

53 Và Đức Chúa Trời của Thiên đàng, tự hạ Mình xuống, là…
Đấng vĩ đại nhất đã trở thànhngười hènhạnhấtmàđã có.

54 Thật là khác biệt, với cái gọi là, sự phản ánh Cơ-đốc nhân
ngày nay! Thật khác biệt! Tại sao, cái gọi là Cơ-đốc nhân ngày
nay muốn được phục vụ. Ồ, người đó bắt đầu nghĩ rằng mình là
người nào đó.

55 Thật khác biệt với, đã có, khi Ngài phản chiếu Ngài. Ngài
không bao giờ đến để được hầu việc. Nhưng Ngài là…Ngài đến
để hầu việc. “Hãy để người lớn nhất trong các ngươi làm đầy tớ
cho hết thảy họ.”

56 Và chúng ta đã thấy, ngày nay, rằng khuynh hướng hiện đại
của Cơ-đốc giáo chúng ta là, “Tôi là người nào đó, còn anh chẳng
là gì cả.” Ồ, đó là một…Nó sai. Không nên có cách đó. Chúng ta
đang cố gắng phản chiếu Cơ-đốc giáo trong đường lối sai trật.
Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm cách đó. Ngài…Chúng
ta đã hát bài Được Giống Như Chúa Jêsus, nhưng khi đụng đến
sự kiêu hãnh của chúng ta, và phải hạmình nhưNgài đã làm, thì
chúng ta không bao giờ làm như vậy.

57 Và trong việc làm như vậy, con người đã hình thành những
giáo phái, mà họ tự phân rẽ, “dường như không có Thánh Linh,”
như lời Kinh Thánh nói. Họ tự phân rẽ. “Chúng tôi thuộc về giáo
hội nào đó-nào đó. Nó là một—một giáo hội lớn hơn. Nó là nhà
thờ đẹp hơn. Giáo phái của chúng tôi là giáo phái lớn hơn.” Điều
đó không hành động giống như Chúa Jêsus. Điều đó không phản
chiếu tình yêu của Ngài và tính cách của Ngài.

58 Ngài đã đến với con người hèn hạ nhất, với gái đứng đường,
với người ăn xin, với những kẻ vô công rồi nghề, và đã đi ngay
xuống bụi đất với họ. Đó là đời sống Cơ-đốc nhân. Đó là cách nên
có, để phản chiếu Ngài trong cách đó.
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59 Ồ, tôi biết nhiều người nói, “Đó là—đó là thời đã qua rồi.”
Không phải.

60 Nếu Đấng Christ vẫn tồn tại là Đấng Christ, nếu Thánh Linh
Ngài vẫn làĐức ThánhLinhmàđãở trongNgài, có trong anh em,
Nó cũng sẽ khiến anh em, nắm lấy địa vị đó.

61 Nhưng, ngày nay, chúng ta cố gắng suy nghĩ mình khác biệt.
Điều đó xa cách với lời cầu nguyện của Ngài, khi Ngài đã cầu
nguyện, rằng, “Điều nầy sẽ khiếnmọi người biết chúng ta làmôn
đồ Ngài, khi chúng ta yêu thương nhau.”

62 Và thay vì thế, chúng ta làm ầm ĩ với nhau. Chúng ta khinh
miệt nhau, bởi vì chúng ta bất đồng với nhau về những việc nào
đó. Và chúng ta đi ra và—và kết tội nhau, đấy, nơi mà…và tuy
nhiên vẫn tuyên bố mình là Cơ-đốc nhân. Tôi biết nhiều người
tuyên bốmình đầy dẫy Thánh Linh, phạm tội về những việc như
vậy, đi ra và—và thật sự nói những điều xấu về những Cơ-đốc
nhân khác. Khi mà, họ không nên làm những việc đó. Bây giờ,
hỡi anh, chị em, khi chúng ta có thứ linh đó, chúng ta có thể nhận
ra trong tâm trí chúng ta rằng chúng ta chưaphải là Cơ-đốcnhân.
Cho dù chúng ta xưng tội bao nhiêu, chính những gì chúng ta sở
hữu mới được kể đến. Hiểu không? Chúng ta không thể là Cơ-
đốc nhân và không yêu hết thảy những người khác. Chúng ta có
thể khác biệt với nhiều người.

63 Nhưng, Chúa Jêsus không đưa vào và nói, “Ồ, bây giờ, ở đây,
hết thảy người Pha-ri-si các ngươi, tất cả các người sẽ xuống địa
ngục. Và không có cơ hội cho các ngươi, bởi vì điều nầy, điều kia,
hay điều nọ, bởi vì ngươi là người Pha-ri-si.” Nhưng Ngài đi đến
với họ, và Ngài đã hầu việc họ, và Ngài giúp đỡ họ. Ngài đã làm
mọi việcmà Ngài có thể, để giúp đỡ họ.

64 Nhưng, ngày nay, các nền giáo dục, và tư cách thuộc viên
giáo hội, và những sự trói buộc của thế gian đã mang giáo hội
lại với nhau trong cách như vậy đến nỗi tri thức đã thế chỗ của
thuộc linh.

65 Anh em không thể đến được với Đức Chúa Trời ngoại trừ
bởi Thánh Linh. Có một con đường duy nhất mà con người có
thể đến với Đức Chúa Trời, và đó là qua Đức Thánh Linh. Chúa
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Jêsus đã phán, “Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha Ta không
kéo người ấy đến, trước hết.” Điều đó thật đúng hết sức, hỡi Cơ-
đốc nhân.
66 Chúng ta cầnmột cuốn sổ tay nhỏ, tối nay, vào lòngmình, tối
nay, và tính đến những việc nầy bây giờ. Chúng ta hãy suy nghĩ
điều nầy.
67 Ồ,một số người chúng ta tuyên bố cómọi sự hiểu biết. Chúng
ta có những người họ nói, “Bây giờ hãy đợi!” Họ thích là “những
tiến sĩ” và “những cha thánh,” và vân vân. Nhưng biết hết về
điều nầy, nếu anh em có mọi sự hiểu biết, điều đó sẽ không làm
cho anh em ích lợi gì trừ khi anh em (đã) có Thánh Linh trong
mình, về tình yêu thương. Kinh Thánh nói, “Dầu tôi có đủmọi sự
hay biết,mà không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.”
68 Và kiến thức của chúng ta có ích lợi gì, khi người nào đó
nói, “Tôi sẽ không đi đến buổi nhóm phục hưng như thế, bởi
vì những người đó không có học vấn. Tôi—tôi không muốn cộng
tác với họ”?
69 Cho dù họ không biết những kiến thức cơ bản ABC đi nữa,
hay không, họ có thế biết Đấng Christ. Chắc chắn không bao giờ
có thể có được quá thấp. Cầu xin Đức Chúa Trời luôn luôn giữ
Thánh Linh đó trong tôi. Cho dù thấp thế nào—thế nào đi nữa,
những gì người đó tin, những gì người đó không tin, tín điều gì,
màu da gì, hay gì đi nữa, tôi muốn đưa tay ra giúp đỡ người ấy.
Tất nhiên. Tôimuốn Thánh Linh đó ở trong tôi. Tôi sẽ không nghĩ
tôi tốt hơn người nào khác; tôi có thể ưỡn ngực ra, và nói, “Tất cả
mọi người đứng dậy khi tôi bước vào,” hoặc, “Tôi có một chiến
dịch lớn hơn hết thảy họ.” Tôi là ai, dù sao đi nữa, ngoài đất sét
màĐức Chúa Trời đã làmnên?Hãy để tôi tự hạmình, hầu cho sự
sống Ngài sẽ được phản ánh. Chúng ta hãy, hết thảy những Cơ-
đốc nhân, đều cảm thấy như thế. Kiến thức không đem chúng ta
đến đâu cả.
70 Chẳng hạn, điều gì sẽ xảy ra nếu có cái chuồng đầy chim
hoàng yến, và cái chuồng cỡ bằng đền tạmnày? Vàmột con chim
hoàng yến nhỏ bé bay vào trong chuồng, và nói, “Chào quí ông,
tôi muốn nói với ông mọi điều. Tôi ngẫu nhiên mà giỏi hơn hết
thảy quý vị một chút. Quý vị thấy đấy, tôi là—tôi là chim hoàng
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yến mà biết mọi sự về con người. Ồ, tôi có thể giải thích tất cả
điều đó. Tôi đã thấy quý bà ấy đi qua nhà. Tôi đã thấy những
đứa trẻ chơi đùa. Tôi biết hết thảy điều đó. Bây giờ hết thảy quý
vị hãy lắng tai nghe tôi.”
71 Và gần như lúc nó đang khoe bộ óc nhỏ bé của mình, một
sinh viên Đại học Princeton bước lên, với văn phạm chải chuốt.
Và anh ta bắt đầu thực hiện buổi nói chuyện với con chim nhỏ
bé đó, sử dụng ngữ pháp cao cấp nhất mà anh ta có thể, và nói
với chim hoàng yến nhỏ bé nầy. Tôi hình dung chú chim bé nhỏ
ấy quay đầu về một bên. Nó muốn lắng nghe từ phía nầy sang
phía khác, nhưng nó không biết anh ta nói về điều gì. Tuy nhiên,
nó có thể nghe anh ta. Tuy nhiên, nó có thể thấy anh ta. Nhưng
sự hiểu biết của nó lên đến đâu? Chẳng có gì cả. Bởi vì, nó không
biết con người đó đang nói về điều gì. Tại sao? Nó có bộ óc chim
hoàng yến. Nó không có bộ óc con người. Nó chỉ hiểu như chim
hoàng yến hiểu.
72 Và đó là cách con người hiện có. Tôi không quan tâm anh
em trí thức như thế nào. Chúng ta vẫn có bộ óc chim hoàng yến,
bởi vì chúng ta chỉ là con người. Đức Chúa Trời được biết bởi
Thánh Linh, và bởi sự mặc khải bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta
sẽ không bao giờ có thể hiểu được Ngài bằng tri thức. Anh em
có thể nói chuyện, và đi vào và có những buổi nhóm trí thức, và
tâm lý học nhiều như anh emmuốn, và nhiều người sẽ không hề
biết Đức Chúa Trời. Họ không thể biết.
73 Anh em có thể giải thích, và nói với dân sự rằng khóc và quay
má kia hoàn toàn kiểu xưa, nhưng người đó đang phản chiếu
Đấng Christ trong đời sống mình. Một người mà khiêm nhường,
một người sẽ bước đi với Đức Chúa Trời, sẽ hành động giống như
Chúa Jêsus.
74 Nhưng, anh em thấy, con chim nhỏ không thể hiểu được, tuy
nhiên nó nghĩ nó có thể hiểu. Bởi vì, nó không được dựng nên
cách đó. Trí óc nó sẽ không so sánh với trí tuệ của sinh viên thông
minh nầy.
75 Và trí tuệ chúng ta cũng không sánh được với Đức Chúa Trời.
Làm sao trí óc giới hạn, nhỏ bé của chúng ta có thể so sánh với
với trí óc vô hạn; hay trí óc hữu hạn của chúng ta có thể so sánh



NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA ĐẤNG CHRIST 15

với trí óc vô hạn của Đức Chúa Trời? Trí óc vô hạn đó của Đức
Chúa Trời thì vượt xa ngoài giới hạn tri thức con người cho đến
nỗi sẽ không bao giờ con người có được.

76 Cách duy nhất mà con chim sẽ từng biết con người đang nói
về điều gì, là bằng sự tự đầu phục của nó và chấp nhận điều đó,
và làm theo bất cứ điều gì nó nghĩ conngườimuốnnó làm.

77 Đó là cách duy nhất chúng ta biết Đức Chúa Trời, là đi theo
sự ldẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đó là khuôn mẫu điển hình
thuở xưa. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Nó luôn luôn
là chương trình của Đức Chúa Trời. Luôn luôn sẽ là chương trình
Đức Chúa Trời. “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải
là bởi năng lực, bèn là bởi ThầnTa, Chúaphán.”Đó là nơi nóđến.

78 Longfellow từng nói điều nầy, “Phương cách để thành công
là tìm ra một cứu cánh đáng trân trọng mà đang được nói về,
một cứu cánh xứng đáng đang được nói đến, và rồi nắm giữ nó.”
Chắc chắn. Điều gì đómà đang được nói đến, quay lưng bởi—bởi
khoa học, và, nếu nó xứng đáng, thì cứ nắmgiữ nó.

79 Anh em có biết, vào năm 1872, Hiệp hội Y khoa của Hoa Kỳ
đã bác bỏ bồn tắm không? Họ nói, “Chúng hoàn toàn không hợp
vệ sinh.” Và nói, “Chúng sẽ gieo rắc bệnh tật.” Những cái bồn
tắm; cuối cùng họ đến với nó.

80 Và Phúc âm điển hình thuở xưa nầy mà chúng ta đang nói
về, đã được tẩy sạch trong Huyết Chiên Con! Nó có lẽ dường như
lỗi thời, nhưng họ sẽ phải đến với Nó, sớmhaymuộnmà thôi. Nó
là cứu cánh đáng trân trọng. Cứ nắm giữ Nó, với tất cả những gì
anh em có. Nó là một cách được rửa sạch bằng Huyết để thanh
tẩy con người; không phải đi ra ngoài đây, uống rượu và hút
thuốc, và lái xe dạo quanh và tự xưng mình là “Cơ-đốc nhân” vì
họ thuộc về một giáo hội. Chính là Đức Thánh Linh thuần khiết,
thanh sạch đó trong đời sống con người, phản chiếu Đức Chúa
Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời.

81 Đó là lý do nhiều người ngày nay chối bỏ sự Sanh ra mới. Ồ,
họ đã có điều mà họ gọi là sự Sanh ra mới, một cách bắt tay với
mục sư, nhưng đó không phải là sự Sanh ra. Lý do họ…Họ không
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muốn chấp nhận Nó. Đó là lý do tại sao họ gia nhập các giáo hội,
bởi vì họ có thể đi vào đường lối tri thức nào đó.
82 Đức Chúa Trời phán, “Nếu một người không được sanh lại,
người đó thậm chí không thể thấy Nước Đức Chúa Trời.” Cho dù
có thể anh em trí thức đến đâu đi nữa, hay là anh em tuyên bố
mình là Cơ-đốcnhân tốt như thếnào, anh emphải được sanh lại.
83 Anh em nói, “Thế thì, Anh Branham, tôi sẽ phải đến với một
sứ mệnh nhỏ nào đó không?” Điều đó không có nghĩa thế. Nó có
nghĩa là anh em phải nhận được sự Sanh ra mới. Anh em phải
được sanh lại.
84 Đây là hội chúng nhiều thành phần, nhưng tôi sẽ nói điều gì
đó. Sự sanh ra là gì? Nếumột sự sanh ra trên đống rơm, hay nếu
nó xảy ra trên nền nhà, hay trong bệnh viện mà các phòng được
bài trí bằng lụa hồng, cách nào đi nữa, đó là một tình trạng hỗn
độn anh em nhận lấy. Đúng thế.
85 Và sự Sanh ra mới cũng vậy. Đó là một tình trạng lộn xộn,
bất cứ cách nào anh em nhận Nó, nhưng Nó sanh ra Sự sống.
A-men. Nó sanh ra Sự sống. Loại Sự Sống gì? Sự Sống hầu việc,
tự hạ mình, từ bỏ chính mình. Đó là loại Sự sống ấy. Ồ, họ nói,
“Nhưng tôi thấy họ đang kêu khóc và la ó chung quanh bàn thờ
và cứ như thế.” Chắc chắn. Họ được đang được sanh ra. Đó là
một tình trạng hỗn độn, tôi không quan tâm anh em đi đâu. Anh
em có thể đứng dậy, gương mặt anh em đầy nước mắt, và cặp
mắt đỏ hoe, và bàn tay trầy trụa vì đập vào tòa giảng, nhưng đó
là sự Sanh ra. Nó làm điều gì đó cho anh em. Nó làm cho anh
em trở nên người hầu việc. Nó lấy cách cư xử gượng ép ra khỏi
anh em. Nó làm nên một hình ảnh, hun đúc một Sự sống mới,
một con người mới. Anh em có thể bị rối tung lên hết thảy, khi
anh em đứng dậy, nhưng anh em được tái sanh. Cho dù anh em
ở đâu đi nữa, nó tạo nên Sự sống mới. Nó mang lại một Đời sống
hình ảnh, mới. Nó khiến cho anh em trở nên người đầy tớ. Rồi,
anh em muốn hầu việc. Chúa Jêsus muốn chúng ta hầu việc lẫn
nhau, yêu—yêu thương nhau. Và khi chúng ta hầu việc lẫn nhau,
là chúng ta hầu việc Ngài.
86 Bây giờ, nên nhớ, chỉ có người đau ốm mới cần phải được
quan tâm, phục vụ. Chỉ người đau, họ đòi hỏi được quan tâm.
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Và khi anh em thấy một thầy giảng…Và có lẽ tôi không chỉ giới
hạn điều đó với thầy giảng, nhưng có lẽ tôi giới hạn điều đó với
mọi thuộc viên giáo hội muốn quan tâm, “Tôi là người nào đó,”
chỉ nên nhớ, đó làmột người đau yếu thuộc linh. Họ đang cần sự
quan tâm. Họ cần sự chăm sóc của Thánh Linh Đức Chúa Trời,
để ban cho họ điều gì đó mà sẽ làm mất đi thái độ ấy của họ, và
chữa lành họ khỏi những ý tưởng ích kỷ và kiêu căng của họ, và
“tôi lớn còn anh nhỏ.” Đức Thánh Linh làm cho tất cả chúng ta
đều như nhau.
87 Quá nhiều sự đau ốm thuộc linh, xanh xao vì thiếu máu!
Anh em biết bệnh thiếu máu là gì không? Đó là người nào đó
không có chút máu nào. Họ bước đi buồn cười. Họ bước đi loạng
choạng, lảo đảo, luôn mọi lúc. Và đó là nan đề của nhiều thuộc
viên giáo hội chúng ta ngày nay. Họ bị bệnh thiếu máu. Họ cần
được chuyền Huyết, của Đồi Sọ, mà sẽ cho họ Huyết hoàng gia,
dồi dào, khiến họ có thể bước đi trongĐức ThánhLinh, điển hình
thuở xưa đục ra từ đường lối Đức Chúa Trời. Mà sẽ ban cho họ
điều gì đó để sống, ban cho sự tự tin khiến họ bước đi trong hình
ảnh Chúa của họ.
88 Đối với bản thân tôi, nếu tôi phải đưa ra sự lựa chọn, tôi
muốn được giống như Ngài. Ngài đã đến làm đấng chăn chiên,
và Ngài là đấng chăn giữ. Người chăn chiên là người đi theo sau
chiên mình.
89 Một bức tranh nổi tiếng, tôi không nghĩ chúng ta có treo nó
trên bức tường ở đây, nhưng tôi đặt trong phòng tôi và ngắm nó.
Tôi hoàn toàn không thể nhớ tên của họa sĩ vào lúc nầy. Nhưng
khi người đó đã lạc mất con chiên ghẻ, nhỏ bé đó, và người đã
để lại chín mươi chín con để đi kiếm nó, người làm gì? Người đi
lang thang khắp đồng vắng. Người bị cây thạch nham cứa đau
đớn. Người xoay xở thoát những nỗi hiểm nguy. Người đi vơ vẩn
suốt đêm. Cho đến khi, cuối cùng, đi xuống bên sườn núi, mắc
vào bụi cây, nguy hiểm đến tínhmạng, người chăn đã đến và lấy
chú chiên bé nhỏ ấy ra khỏi tình trạng sa ngã của nó, rồi người
mang nó về với chínhmình.
90 Và họa sĩ khác đã vẽ bức tranh về ngườimang nó về nhà. Bây
giờ, điều đó có vẻ rằng người chăn chiên sẽ bảo vệ nó trong cánh
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tay mình, và bắt đầumang nó như thế . Nhưng anh em để ý cách
linh nắm bắt cây cọ của người họa sĩ không? Người không đặt
nó dưới cánh tay mình. Người vác nó trên vai mình. Bây giờ tôi
muốn anh em thấy sự chăm sóc của người chăn chiên này.
91 Vậy thì, Chúa Jêsus, khi Ngài đuổi quỉ ra, Ngài phán Ngài đã
làm điều đó dưới sự chỉ dạy của Đức Chúa Trời. Hiện giờ, nếu
ma quỉ đang quấy phá anh em, điều duy nhất nó lấy đi, của Đức
Chúa Trời, nó—nó chỉ—nó chỉ lấy đi điều thật không đáng kể đến
nỗi Ngài chỉ đưa ngón tay Ngài ra và đuổi nó đi.

Nhưng khimột con chiên về đến nhà…
92 Phầnmạnh nhất trong con người là ở đâu? Từ phía nầy sang
phía kia của đôi vai. Anh em để ý cách màmột người, luôn luôn,
đôi vai của người là lớn nhất không? Người đó có thểmang hàng
hóa lớn nhất ở đâu? Ngang qua vai người ấy. Người đó có thể
mang hàng hóa ở đâu? Khi hàng hóa chất lên ngang qua vai
người ấy.
93 Thế nên người mang chiên, đặt nó vòng quanh lên trên vai
mình, vàmang nó đi về. Mọi quyền năng của Đức Chúa Trời, bao
bọc trong con chiên đi lạc, nhỏ bé đó, để mang nó trở về. Nhưng
maquỉ, rất dễ dàng, Ngài chỉ đuổi nó đi, bằng ngón tayNgài. Ngài
là người chăn chiên.
94 Người chăn chiên phải đi ra, để tìm chiên đi lạc. Và mục sư
giỏi làmột người chăn chiên. Nói đúng hơn, chữ—chữmục sư có
nghĩa là “người chăn chiên.” Và đôi khi, trong hội thánh, một—
một sự sùng bái cá nhân nhỏ, hay một phe phái nhỏ sẽ nổi dậy
trong hội thánh; một bên sẽ hiểu một đường, còn bên kia hiểu
một nẻo. Người chăn bầy tốt, chân chính sẽ đi với phe phái nhỏ
đó, (Để làm gì?) để mang họ trở về. Một người chăn bầy thật,
chân chính, người đó sẽ làm gì? Chính người đó, sẽ rời khỏi chỗ
mình (Để làm gì?) để mang chiên lạc mất trở về. Người ấy đang
làm gì? Người đang phản chiếu hình ảnh của Người Chăn Chiên
hiền lành, đang cố giành cho được linh hồn đó lại. Tuy nhiên, họ
đi ra đến chỗ nào đó, thưa anh em, giống như họ sẽ kêu khóc,
suốt đêm. Mục sư đó sẽ đi ngay đến, để làm cho họ đúng, thu
phục họ về ngay lối nầy lần nữa. Đó là người chăn bầy tốt. Người
đó đang phản ánh hình ảnh của Chúa Jêsus.
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95 Thưa anh em, tôi biết điều đó sẽ bị gọi là dị giáo. Nó đã bị
gọi là sự cuồng tín. Nhưng nếu tôi phải lựa chọn, tối nay, sự lựa
chọn của tôi sẽ được giống như Ngài. Tôi muốn, bất cứ điều gì
trong đời sống tôi, đều phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Jêsus,
đời sống tôi.

96 Tôi sẽ, sau tối ngàymai, sau lễ cưới nầy, tôi sẽ vào đồng vắng.
Tôi muốn nói tôi ở lại đó, bởi vì, tôi muốn linh hồn mình lắng
đọng xuống, tôi cảm thấy tôi cần một bước đi gần gũi với Đức
Chúa Trời, hơn là những gì mà tôi hiện có. Tôi không muốn chỉ
bước đi. Tôi cố gắng bước đi đúng đắn, trước mặt Ngài, nhưng
tôi—tôi muốn một bước đi gần gũi hơn với Ngài. Trong khi Đền
tạm Branham đang có buổi nhóm phục hưng, tôi muốn, chỉ một
mình tôi. Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra trong tòa nhà
này. Tôi muốn điều đó xảy ra ở trong tôi. Tôi cần một bước đi
gần gũi hơn. Tôi muốn có Đức Thánh Linh nhiều hơn ở trong
tôi, để phản chiếu Đấng Christ trong tôi. Tôi muốn được giống
như Ngài. Tôi biết rằng mọi Cơ-đốc nhân chân—chân thật đều
muốn được giống như Ngài. Đó là sự mong muốn của lòng tôi,
được giống như Chúa Jêsus. Ngài…Ồ, tôi muốn Ngài là của tôi…
TôimuốnNgài là…Ngài là gươngmẫu chonhững gì tôimuốn là.

97 Và, hãy xem, sẽ cần có Đức Thánh Linh để làm điều đó. Đó là
điều duy nhất có thể thực hiện điều đó. Tôi không quan tâm đến
những thần học viện và những gì người nào đó phải nói với tôi.
Tôi không quan tâm về sự hôn hít mô hình cây thánh giá, hay
lôi kéo lấy lòng anh em, hoặc nói lời cầu nguyện với người chết.
Tôi chỉ quan tâm một điều, đó là, có nhiều Đức Thánh Linh hơn
cai quản tấm lòng William Branham. Tôi không quan tâm đến
việc gia nhập một giáo hội lớn hơn giáo hội tôi hiện thuộc về.
Tôi thuộc về Hội thánh thật của Đức Chúa Trời hằng sống, Con
Đầu Lòng. Tôi được sanh ra để ở trong Nó. Và tôi cần có nhiều
Đức Thánh Linh hơn trong đời sống mình, để phản chiếu Đấng
Christ Đấng tôi yêu thương. Tôi không quan tâm đến trình độ
hay mức độ, tôi đạt được trong tương lai. Tôi không quan tâm
nếu tôi phải đi đây hay đi đó, bị gọi là “cuồng tín, thánh quá
máu,” có thể là bất kỳ cái gì đi nữa. Tôi muốn Sự Sống Ngài được
phản chiếu nhiều hơn. Tôi không quan tâm đến tôi phải ở trình
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độ nào. Tôi quan tâm đến Đức Thánh Linh, để tôi có thể là đầy tớ
giống như Ngài nhiều hơn. Ngài là Tôi tớ của Chúa. Không bao
giờ đến để được phục vụ, hay hầu việc cho, không bao giờ đến
vì Ngài được hầu việc cho. Nhưng, để hầu việc, Ngài đã nhận lấy
địa vị một đầy tớ.
98 Và nếu Vua Thiên đàng có thể làm điều đó, và chúng ta là
những chi thể của Thân Ngài, thì hết thảy chúng ta hãy được
giống như thế; không khác biệt, nhưng tự hạmình trong sự Hiện
diện của Ngài. Cho dù thế gian đã nói gì, hay những người trí
thức nói gì đi nữa, đừng suy nghĩ về điều đó. Chỉ nhận lãnhnhiều
hơn về Đức Thánh Linh, và được giống như Chúa Jêsus. Khiêm
nhường, nhu mì, hèn mọn, đặt mình vào địa vị Ngài, và Ngài sẽ
mang thái độ của bạn ra ở sự Phán xét.

Chúng ta hãy cúi đầu chỉ một lát.
99 Tôi muốn thấy, tối nay, một số bàn tay trong tòa nhà, của các
thuộc viên của hội thánh nầy và những giáo hội khác? Khi tôi
nói, “hội thánh nầy,” tôi chỉ muốn nói…Chỉ có một Hội thánh,
đó là Hội thánh của Sự Sanh ra mới, Hội thánh Con Đầu Lòng,
Hội thánh của Đức Chúa Jêsus Christ, đấng không được sanh ra
thuộc về thế gian nầy, nhưng được sanh ra bởi Thánh Linh của
Đức Chúa Trời. Tôi có thể thấy nhiều bàn tay giơ lên, và nói, “Lạy
Đức Chúa Trời, xin khiến con giống như Chúa Jêsus. Xin hun đúc
con, Ôi Chúa. Xin rửa sạch con, Ôi Đức Chúa Trời”? Xin Chúa ban
phước cho lòng anh chị em. “Xin tẩy sạch con, và con sẽ trở nên
trắng hơn tuyết.”
100 “Lạy Chúa, có những lệch lạc và những cong vẹo nhỏ trong
đời sống con. Con đã ngồi, lắng nghe Anh Parnell, và Anh—Anh
Neville cùng những vị mục sư truyền đạo ưu tú khác, và Anh
Collins cùng nhiều anh em đó đang giảng. Con đã lắng nghe.
Nhưng, Chúa ôi, tối nay, con chỉ đi đến kết luận nầy: Họ đang nói
gì với con? Họ đang cố gắng truyền đạt điều gì với con? Con thấy
rằng họ đang cố làm cho con giống như Chúa Jêsus. Và không
có cách nào để con làm điều đó. Con là—là con báo. Con đã có
những vết đốm, và, nếu con liếm chúng, con chỉ làm chúng trắng
hơn. Chúng hoàn toàn trở nên rõ ràng hơn với thế gian nầy. Lạy
Chúa, xin để con đánhmất chính mình. Con không quan tâm nó
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trông giống như loại hỗn độn gì, với thế gian. Con muốn được
sanh lại, của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và con cần Ngài, Chúa
ôi, đổ đầy con, tối nay, bằng Thánh Linh Ngài. Xin tẩy sạch con.
Thánh hóa con. Xin lấy Huyết Chúa Jêsus, thánh hóa con, thanh
tẩy con. Và đầy dẫy con, cho đến khi con mất đi chính mình, và
tìm thấy nó, Chúa ôi, ở trong Ngài.”
101 Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo dựng trời và đất, Đấng
mang Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết, mang Ngài trở lại bằng
Thánh Linh làm cho sống lại của Đức Chúa Trời Đời đời, đem
lên thân thể đó mà Ngài đã cư ngụ bên trong đó, và nâng nó lên
Ngôi ở Thiên đàng.
102 Ngài đến với người hèn hạ nhất ở trên đất nầy, gái điếm, và
trở nên người đầy tớ hèn hạ nhất, đến với thành phố hèn mọn
nhất, giải quyết với những người hèn hạ nhất, nhận lấy cái tên
xấu xa nhất, và trở nên người nghèo nhất trong những người
nghèo. Ngay cả với thiên nhiên, “Chim chóc có tổ, con cáo có
hang, nhưng ConNgười không có chỗ gối đầuNgài.”
103 Và, tuy nhiên, Thánh Linh làm cho sống lại đó Đấng tôn cao
Đầy Tớ chân thật ấy đã tự Mình làm đầy tớ, để làm gương cho
chúng con noi theo, Điều đó đã khiến Ngài sống dậy từ hố sâu
địa ngục, đã mang vào bởi hầm mộ. Và mang thân thể đó ra, và
đặt nó trên Trời của các tầng trời, cho đến khi Ngài được tôn cao
rất cao đến nỗi Ngài phải nhìn xuống để thấy thiên đàng. Và ban
cho Ngài Danh trên hết mọi danh đã được đặt, cả trên trời và
dưới đất.
104 Chúa ôi, xin cho chúng con nhận lãnh Thánh Linh Ngài, tối
nay. Xin cho điều đó xảy ra với những tấm lòng đói khát ở đây.
Ngài thấy những cánh tay đưa lên, Chúa ôi, không nói những tín
điều, cũng không gia nhập những giáo hội, hay—hay làm ầm ĩ về
những điều nầy, hay điều kia, nhưng được khiêm nhường trong
lòng chúng con, được làm nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Xin cho điều đó được thực hiện bởi Đức ThánhLinh, Chúa ôi. Cầu
xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm nên chúng con. Không
bằng quanniệm trí thức,mà, “Chúng ta sẽ là, và chúng ta sẽ hành
động như thế,” nhưng, đó là đứa con nuôi. Nhưng, Chúa ôi, xin
cho nó thật sự xảy ra bởi Đức Thánh Linh, và sự Sanh ra mới mà
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biến đổi chúng con, bằng sự làm mới lại…thần linh chúng con,
khiến chúng con giống như Ngài.
105 Xin dủ nghe lời cầu nguyện của con, Chúa ôi. Nó yếu đuối.
Con biết, Chúa ôi, thật yếu đuối. Không chỉ con cầu nguyện cho
những người kia giơ tay họ, nhưng cho chính tay của con cũng
giơ lên. Xin khiến cho con giống như Ngài. Đức Chúa Trời ôi, cho
dù Ngài phải làm gì với con, con phải đến ởmức độ nào, xin làm
cho con giống như Ngài. Con muốn được giống như Chúa Jêsus,
trong lòng con. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Và không chỉ con thôi, mà
xin làm cho hết thảy những người này ở đây, tối nay, như vậy.
Xin nhậm lời, Cha ôi, vì chúng con cầu xin điều đó trong Danh
Đức Chúa Jêsus. A-men.
106 Cương vị thuộc viên giáo hội thì được thôi. Tôi không việc
gì chống lại điều đó hay bất kỳ điều gì thuộc về những điều đó.
Nhưng, hỡi anh em, là một Cơ-đốc nhân, có nghĩa là được làm
theo hình ảnh của Đấng Christ. Chúng ta cần là những hình ảnh
sống động; không gói gọn trongmột bức hình, nhưng làmột hình
ảnh của Đức Chúa Jêsus.
107 Có một bài hát ngắn mà tôi muốn anh em giúp tôi hát ngay
giờ nầy. Tôi không biết. Tôi không thể hát bài đó, nhưng tôi chắc
chắn anh em hết thảy đều có thể. Xin giúp tôi. Được Giống Như
Chúa Jêsus. Bao nhiêu người đã từng nghe bài hát đó? Tôi biết
tất cả chúng ta muốn được như thế, vậy chúng ta hãy hát nó
cho Ngài.
108 Tôi ý thức rằng Đức Thánh Linh lớn hiện ở đây. Anh em
không thể che giấu. Đa-vít nói, “Nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa
Ngài cũng ở đó.” Và Ngài sẽ có mặt mọi nơi. Vì thế, Ngài ở ngay
tại đây, tối hôm nay. Ngài biết mọi chuyển động, mọi hành động,
mọi việc chúng ta làm, mọi cái nhìn, mọi ý nghĩ. Ngài biết tất cả
nó. Anh em tin điều đó không?

Được giống như Chúa Jêsus, được giống như
Chúa Jêsus,

Trên đất tôi ước ao được giống như Ngài;
Suốt hành trình cuộc sống từ đất đến miền
Vinh hiển

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.
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109 Anh em há chẳng thích điều đó sao? Hãy lắng nghe điều
nầy nào:

Từ máng cỏ Bết-lê-hem đến Người Khách Lạ,
Trên đất tôi ước mong được giống như Ngài;
Qua suốt hành trình cuộc sống từ đất đếnmiền
Vinh hiển

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.
110 Anh embiết điều gì trở lại với tâm trí tôi ngay bây giờ không?
Ngày hôm qua, tôi đã cầm sổ kế toán của hội thánh lên. Nó đã
được…Tôi đã chưa thấy nó. Ồ, thành thật mà nói, đó là lần đầu
tiên tôi từng nhìn vào nó. Tôi đã phải dùng nó khi nhà thờ được
đặt nềnmóng đầu tiên. Và có tên củaAnh Seward ở trên đó, và có
AnhGeorge DeArk, và AnhWeber, tất cả những cái tên ở trên đó.
Tôi đã thấy ở dưới, những lớp học trường Chúa nhật nhỏ dưới đó.
Tôi thấy toàn bộ tiền dâng của chúng ta, của năm lớp, là một đô-
la sáumươi xu, cho đền tạm nầy, với hàng trăm người đang ngồi
ở đây;một đô-la sáumươi xu. Hiểu không? Rồi tôi nhìn thấy biểu
đồ cho ngày hômnay. Tôi nghĩ, “Bao nhiêu người đã qua đời!” Tôi
thấy Anh Frank Broy ở đó, mẹ. Đó là cha vợ tôi. Tôi thấy hết thảy
những người kỳ cựu, BàWeber. Tất cả những người lâu năm, hết
thảy họ đều đã leo thang, lên Trời. Hết thảy họ đã qua đời. Tôi
còn nhớ khi chúng tôi thường đứng ở đây. Và tôi nghĩ, “Chúa là
Đức Chúa Trời ôi, nhà thờ của chúng con có lẽ trông đẹp hơnmột
chút, và chúng con đang dự kiến xây một tòa nhà, nhưng, Chúa
ôi, Ngài có yêu chúng con nhiều hơn lúc đó nữa không?” Không,
tôi không tin Ngài yêu nhiều hơn.
111 Khi chúng tôi thường đứng hát và hát, “Tôi chỉ ước ao được
giống nhưNgài, qua suốt cả hành trình đời sống.” Tôi có thể thấy
ông cụ George thânmến với cổ áomở ra như thế, vàmồ hôi đang
chảy xuốngngười ông, đang vẫy chiếc khăn tay giữa các ngón tay
mình. Tôi có thể thấy những gươngmặt các cụ thánh đồ yêu dấu,
xưa ở đó, đang khóc, với đôi tay giơ lên.
112 Những thầy giảng bước vào tòa nhà và nói, “Chào, anh bạn!
Làm thế nào anh có được dân sự hiệpmột như thế?”
113 Tôi nói, “Tôi chẳng có làm gì hết. Họ được hình thành và biến
đổi thành hình ảnh của Đức Chúa Trời, trên chiếc ghế dài bằng
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mùn cưa cũ kỹ, nơi xa nào đó, họ đã tìm thấy Đấng Christ trong
lòng họ.”
114 Thật là một mùi hương thơm êm dịu, những lời cầu nguyện
đó, khi nó đã đi lên, thường xuyên, suốt cả đêm. Chúng tôi đôi
khi đi vào, và đến một nhà của người khác, rồi đi về nhà vào lúc
trời gần sáng; cầu nguyện suốt đêm. Chúng ta không tìm thấy sự
chân thành đó nữa. Dường như nó đã biến mất đi. Việc gì vậy?
Việc gì vậy? Chúng ta hãy trở về với tình yêu ban đầu mà chúng
ta đã có.

Và được giống như Chúa Jêsus, được giống như
Chúa Jêsus,

Trên đất tôi ước ao được giống như Ngài;
Suốt hành trình đời sống từ đất đếnmiền Vinh
hiển

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.
115 Anh em có thật sự muốn không? Chúng ta hãy hát với đôi
tay giơ lên.

Được giống như Chúa Jêsus, được giống như
Chúa Jêsus, (Giống y như hình ảnh Ngài!)

Trên…

Yêu thương nhau.

…được giống như…

Chúng ta là những chi thể của Thân Ngài. Chúng ta phải
giống như Ngài.

Suốt hành trình đời sống từ đất đếnmiền Vinh
hiển

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.
116 Anh em có thật sự muốn điều đó không? Hãy nói, “A-men.”
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vậy thì không phải đó là Thánh
Linh êm dịu sao? Tôi thà có Điều đó hơn bất cứ thứ gì tôi biết
trên đời. Tôi…Anh em có thể lấy hết phần còn lại của thế gian,
và các thứ trang điểm trên bề mặt của nó, hết thảy những người
trí thức của anh em, tất cả những tiến sĩ của anh em, giáo sư,
các giám mục, các cha thánh. Xin cho tôi Chúa Jêsus. Đúng thế.
Cứ để tôi có Ngài, theo đường lối điển hình thuở xưa. Tôi cảm
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thấy cách Ngài giáng xuống vào lòng tôi, và đang chăm sóc đời
sống tôi, và thấy những ước muốn trong lòng tôi là để hầu việc
Ngài, khiêm nhường, nhu mì và hèn mọn. Đó là những gì chúng
ta cần, thưa các bạn. Làmột-…Đó là Chúa Jêsus. Đó là Chúa Jêsus
củaKinhThánh. Khôngphải làmột Jêsus của tri thức, nhưngmột
Chúa Jêsus của linh hồn. Ngài hiện có ở đây, tối nay.

117 Bao nhiêu người đau ốm và có nhu cầu? Hãy giơ tay lên, cần
Đấng Christ. Các bạn đau ốm, và muốn được cầu nguyện cho?
hãy giơ tay lên, cao, để tôi có thể thấy các bạn là ai.

118 Ồ, bao nhiêu người có sự ao ước trong lòng họ, cầu nguyện
cho người khác bị đau ốm? Hãy giơ tay các bạn lên cho chúng tôi
thấy. Được rồi. Có khá nhiều người.

Baonhiêungười tin rằngChúa Jêsus vẫnkhônghề thayđổi?

119 Chúng ta không có phát thẻ cầu nguyện ra. Tôi không…
Không có thẻ cầu nguyện, phải không? Tôi không nghĩ họ ở gần
quanh đây.

120 Các bạn tin rằng Chúa Jêsus Đấng Cứu Rỗi của chúng ta có
thể đến, tối nay, với chúng ta không? Và nếu chúng ta hát, và tôi
nói về sự phản chiếu hình ảnh của Ngài, Ngài sẽ làm điều gì nếu
Ngài đứng ở đây? Anh em nghĩ Ngài sẽ làm giống như Ngài đã
làm ở trong Giăng 4, chỗ Ngài gặp người đàn bà bên giếng, và nói
cho bà biết, bà đang nghĩ gì trong lòng, và giải thích điều đó với
bà, và nói với bà không? Và bà biết Ngài là Đấng Mê-si. Các bạn
tin điều đó không? Các bạn tin rằng Chúa Jêsus đó—đó là Thầy
Tế Lễ Thượng Phẩm…[Băng trống.—Bt.]…bàn tay của Đức Chúa
Trời. Các bạn tin Chúa Jêsus giốngnhưvậy, tối nay,màđang bước
đi ngày nọ…

121 Và không có hàng người cầu nguyện, nhưng có một người
đàn bà nhỏ bé bị băng huyết. Bà ấy chen lấn qua đám đông cho
đến khi chạm vạt áo Ngài, đi trở lui và ngồi xuống. Và Chúa Jêsus
quay lại và nói, “Ai đã rờ đến Ta?” Các bạn tin Chúa Jêsus vẫn
không hề thay đổi ngày nay không? Và sự ao ước của bà, ở trong
lòng bà! Đấy, bà đã hoảng sợ. Bà đi trở lại và ngồi xuống. Bà chờ
đợi. Và Chúa Jêsus đã phán, “Ai đã rờ đến Ta?”
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122 Và sứ—sứ…Phi-e-rơ, sứ đồ, đã quở trách Ngài, và nói rằng,
“Lạy Chúa, ồ, mọi người đang đụng chạmNgài!”

123 Ngài phán, “Đúng. Nhưng đây là sự đụng chạm khác hẳn.
Quyền phép từ Ta mà ra. Ta—Ta cảm thấy điều đó.” Và Ngài đã
nhìn hết thảy chung quanh, qua cử tọa, cho đến khi Ngài thấy
người đàn bà nhỏ bé đó. Và Ngài đã bảo bà rằng bà bị bịnh băng
huyết và đức tin bà đã khiến bà khỏemạnh.

124 Đó là Chúa Jêsus phải không? Sẽ…Chúng ta có thể tựhạmình,
tối nay, và trở nên biến đổi bởi sự làm nên mới của tâm linh
chúng ta, bởi Đức Thánh Linh, mà chúng ta có thể đầu phục môi
miệng chúng ta, đôi mắt chúng ta, và đức tin của anh em, và đức
tin của tôi, để Ngài có thể bước ra trong cử tọa và vận hành trong
anh em, và vận hành trong tôi, để làm ứng nghiệm Lời Ngài,
rằng Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của sự xưng tội chúng ta
không? Ngài ngồi bên phải của Đức Chúa Trời, để cầu thay cho
sự xưng tội của chúng ta. Ngài cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
có thể chạm đến như cách Ngài đã có khi Ngài còn ở đây trên
đất, bởi cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Anh em tin điều
đó không? [“A-men.”] Chúa Jêsus không hề thay đổi đó.

125 Bao nhiêu người ở đây có nhu cầu cho chính mình hay cho
người khác, một số anh em mà tôi không biết, người nào đó
anh em biết mà tôi không biết điều đó? Tôi sẽ nói nó giống
như thế. Tôi không biết gì về anh em hay sự thỉnh cầu của
anh em. Nhưng anh em tin rằng Chúa Jêsus có ở đây để là
chính Ngài, để làm chính Ngài cho chúng ta có thể thấy được,
để hành động trong chúng ta giống như cách Ngài đã làm khi
Ngài còn ở trong Chúa Jêsus Christ. Các bạn tin điều đó không?
Hãy giơ tay lên, bất cứ ai trong anh em đều biết tôi không hề
biết một người nào ở đây lúc nầy. Hiểu không? Tôi không biết
các bạn.

126 Ồ, chúng ta hãy xem. Chúng ta có thể tập trung ở đâu, trước
tiên? Bây giờ hãy cung kính. Nếu Ngài muốn làm điều nầy, các
bạn sẽ tin Ngài, hết lòng chứ? Hiểu không? Tôi chỉ cảm thấy…Tôi
sẽ gọi các bạn đi lên đây và đặt tay trên các bạn. Đừng tin tôi sẽ
làm điều đó. Tôi tin Chúa Jêsus hiện ở đây.
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127 Chúng ta, không phải để—không phải đểmang hình ảnh của
Ngài, nhưng là một hình ảnh của Ngài. Đó là Chúa Jêsus chúng
ta cần có. Phải không?Hãy làmột hình ảnh! Được rồi.
128 Giờ nầy, Chúa là Đức Chúa Trời ôi, đây là lời tuyên bố vĩ đại.
Nhưng đó là Ngài, Chúa ôi, Đấng đã đưa ra lời hứa. Bây giờ chúng
conphải bươn tới. Bây giờ điều gì đó phải được thực hiện,mặc dù
chúng con thậm chí không phải là một giáo phái. Chúng con chỉ
là một nhóm nhỏ, khiêm tốn, nghèo nàn của những người quá
đầy tràn, mà, nhiều người chúng con sẽ bị đuổi ra ngoài những
giáo hội lớn, trí thức. Nếu chúng con đi đến đó, chúng con không
thể ăn mặc như họ. Và rồi, điều khác nữa, nếu chúng con muốn
đứng lên, và Thánh Linh sẽ ban ơn và chúng con nói, “A-men,”
như lời Kinh Thánh dạy, chúng con sẽ bị gạt bỏ, lập tức. Và nhiều
người sẽ không được tiếp nhận: một số họ, bởi vì thái độ của họ;
một số trong họ, bởi vì tín điều của họ; một số trong họ, bởi vì họ
yêu Ngài quá nhiều. Và họ—họ đã có Thánh Linh. Họ đã chết với
những việc thuộc về thế gian, và được tái sanh. Nhưng họ đã có
Đời sốngmới, Đời sống của người hầu việc.
129 Nhưng chúng con nhóm nhau tại đây, Chúa ôi, dưới mái nhà
nhỏ bé nầy mà Ngài ban cho chúng con, chúng con rất biết ơn.
Giờ nầy, Chúa ôi, xin để điều đó được tỏ ra rằng Ngài là Đấng
Christ, giống như vậy, và Đấng vĩ đại nầy mà chúng con đang
nói về, Ngài hiện diện giờ nầy để bày tỏ cho biết và làm đúng
như Ngài đã làm khi Ngài còn ở đây trên đất. Xin nhậm lời, Cha
ôi, để họ có thể thấy và tin. Vì con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa
Jêsus. A-men.
130 Anh em tin rằng, những gì mình cầu xin, anh em nhận được
không? Đức tin là gì? Đức tin là lẽ thật. Đức tin là điều gì đó mà
anh em biết rõ ràng. Đức tin không phải là điều gì anh em đoán.
Đức tin là điều gì anh em biết, đấy, điều gì đó ban xuống vào
trong linh hồn anh em.
131 Tôi mong rằng những người đó mà không biết tôi, và tôi
không biết các bạn, và tuy nhiên các bạn có yêu cầu hay ước
muốn, mời các bạn giơ tay lên lần nữa. Tôi chỉ muốn lấy một—
một ý kiến chung,mọi người ở trong đâymà tôi không biết. Được
rồi. Thật sự ở khắp nơi. Tôi khôngmuốn nói với những ngườimà
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tôi biết, bởi vì một số người sẽ nói, “Ông ấy biết họ.” Nhưng có
nhiều bàn tay đã giơ lên, mà tôi không biết. Bây giờ, nếu Chúa
Jêsus sẽ nhậm lời nầy, những người còn lại các bạn sẽ tin hết
lòng, và chấp nhận sự chữa lành của mình và bất cứ điều gì có
thể xảy ra không?

132 Xin, chúng ta hãy—chúng ta hãy cứ, cầu nguyện, trong lòng,
“Chúa Jêsus cất đi mọi sự nghi ngờ.” Tại sao, Chúa Jêsus không
thể nghi ngờ. Nếu chúng ta ở trong hình ảnh Ngài, thì chúng ta
tin. Ngài đã tinĐức ChúaTrời. Ngài đếnđể làm trọn ý chỉ củaĐức
Chúa Trời. Ngài không quan tâmnhững gì con người nói, hay bất
cứ ai nói. Ngài đến để làm một việc: làm một người đầy tớ cho
Cha Ngài. Và Cha Ngài ở trong Ngài. Chúng ta đến để làm đầy tớ
Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Chúng ta
muốn hầu việc Ngài.

133 Tôi sẽ tập trung vào một người đàn bà, một—một người đàn
bà da màu đang ngồi phía sau đây. Tôi tin bà đã giơ tay lên, mà
tôi không biết bà. Điều đó—điều đó…Ồ, có hai người ở đó. Được
rồi. Không người nào trong hai bà đó biết tôi, cũng như tôi không
biết họ chứ? Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên, để tỏ cho thấy rằng
tôi không biết các bà. Hãy giơ tay lên. Được rồi. Được rồi. Chúng
ta là người lạ với nhau. Trong lời Kinh Thánh, đã được nói…Lý
domà tôi để ý, các bà là…Các bà là người damàu. Phải không?

134 Cómột người đàn bà, lần nọ, trong Kinh Thánh, ThánhGiăng
chương 4. Chúa Jêsus đến gần bên giếng, và cómột người đàn bà
Sa-ma-ri. Bà là một—một phụ nữ thuộc chủng tộc khác. Và Chúa
Jêsus đã phán với bà, chỉ một lát, cho đến khi Ngài tìm thấy điều
phiền muộn của bà là gì, và bảo bà điều phiền muộn đó là gì. Và
khi Ngài bảo bà sự phiền muộn của bà, bà thưa, “Thưa Ngài, tôi
nhìn biết Ngài là một Đấng Tiên Tri. Bây giờ, chúng tôi biết, khi
Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ bảo chúng tôi mọi điều nầy.” Nhưng họ
không hiểuNgài là Ai. “Ồ,” bà đã nói với Ngài, “Ngài là ai?”

VàChúa Jêsus phán, “Ta làĐấng ấy,màđangnói với ngươi.”

135 Bà bèn chạy vào thành, mà từ đó bà đến, và nói rằng, “Hãy
đến, xemmột Người Đấng đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, bảo tôi
những gì sai trật. Ấy chẳng phải là chínhĐấngMê-si sao?”
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136 Phụ nữ các bà đã từng đọc chuyện đó chưa? Chắc chắn rồi.
Thánh Giăng, chương 4. Ồ, nếu…Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và các bạn đang cách tôi
hai mươi thước, đúng hơn là, đang ngồi. Các bạn tin rằng Chúa
Jêsus không hề thay đổi đó, đang phán giữa chúng ta, có thể bày
tỏ cho tôi những gì bạn đang muốn, từ ở đây không? Nếu tôi nói
với các bạnLẽ thật, Kinh Thánhnầy là đúng, Ngài có thể làmđiều
đó, phải không?NếuNgài sẽ làmđiều đó, các bạn sẽ tin chứ?

137 Người đàn bà ở phía cuối, đang nhìn tôi, lối nầy, bà ấy đang
đau khổ vì bịnh đau lưng mà bà muốn được chữa lành. Điều đó
hoàn toàn đúng. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên, quí bà ở phía
cuối. Bà đấy.

138 Bây giờ bà thế nào, thưa bà? Bà cũng, tin chứ? Tôi nghĩ bà đã
nói, bà cũng là người lạ với tôi, ở kế bên bà ấy. Bà bị đau đầu. Và
bà, cũng bị bịnh về da. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên.

139 Bây giờ, hãy về nhà. Cả hai bà đều được khỏe mạnh. Đức tin
của bà khiến bà khỏe mạnh.

140 Các bạn tin rằng Chúa Jêsus ở đây, tối nay không? Còn các
bạn thế nào, những người còn lại trong tòa nhà? Nơi nào khác,
hãy tin.

141 Đây là một người nữ đang ngồi ở đây, cầu nguyện. Chị là một
chiến binh. Tôi biết chị ấy, nhưng tôi không thể giúp được, bởi vì
Ánh Sáng đang ở trên chị ấy. Đó là Cô Bruce. Nào, Cô Bruce, tôi
không biết cô có điều gì không ổn. Cô đã được chữa lành, khỏi
bịnh ung thư, một lần. Nhưng ở ngay tại cửa đó, lần đầu tiên
tôi đã từng bán…bảo…thấy chị đang đứng ở cửa đó, Đức Thánh
Linh đã phán với tôi điều gì đó mà không ai biết ngoài bạn và
bác sĩ. Điều đó đúng. Phải không? Chị tin Ngài đã bảo tôi biết
điều gì không ổn lúc nầy chứ? Tôi biết chị, nhưng tôi—tôi không
biết sự lo phiền của chị. Tôi không có ý kiến gì. Bởi vì, chị được
chữa lành bịnh ung thư. Nhưng tôi không thể ngăn Ánh Sáng đó
ở trên chị. Hiểu không? Nó đang ở ngay tại đó.

142 Bây giờ, tôi thấy người nào khác dấy lên. Không phải là cho
chị. Đó là vì người nào khác bị ung thư. Điều đó hoàn toàn chính
xác. Và rồi tôi thấymột người đàn bà, hay điều gì đó. Bà ấy làmột
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tội nhân, hay điều gì đó, có thói quen uống rượu, hay điều gì đó.
Và chị đang gói hai chiếc khăn tay, để tôi đặt tay trên, cho họ—
cho họ được giải cứu. Đó là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Hoàn toàn
đúng. Bây giờ chị là người xét đoán. Đúng thế không? Nếu đúng
thế, chị giơ tay lên.

143 Người nào đó ở phía sau đây, mà tôi không biết, hãy giơ tay
lên, người nào đó mà tôi không biết. Ở đây, có…Đó là gì? Hãy giơ
tay bạn lên lại, ngay trong góc đó. Có bốn hay năm bà đang ngồi
ở đó. Bà tin tôi là đầy tớ Ngài không? Bà tin rằng những gì bà
thấy được hoạt động bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời không?
Bà tin không? Nếu như bà có thể tin.

144 Người đàn bà đang ngồi, nhìn tôi, đội chiếc mũ nhỏ, mang
kính,mang hoa tai trông giống nhưmàu trắng. Vâng. Không phải
dành cho chính bà. Chính là chomột người nào khác, và họ đang
ở trong tình trạng nguy kịch. Đó là sự chảy máu bên trong. Họ
đang ở bệnh viện. Bệnh viện đó ởNewAlbany. Đó là sự thật. ĐỨC
THÁNH LINH PHÁNNHƯ VẬY.

145 Người đàn bà trẻ đó, bà đã giơ tay lên phải không?Người đàn
bà, phía bên nầy, đang nhìn tôi lối nầy, chị tin tôi không? Chị có
ước muốn trong lòng. Chị tin rằng Đức Chúa Trời có thể bày tỏ
điều đó cho tôi không? Được rồi. Chị cũng, đang cầu nguyện cho
người nào đó. Người nào đó bị đục nhân mắt. Họ sợ họ sẽ bị mù.
Điều đó đúng. Vậy thì, nếu chị tin vì người đó, chị ấy sẽ không bị
mù nếu chị tin.

146 Người đàn bà đứng ngay phía sau, ở hàng cuối đó, phía sau
người đàn bà giơ tay lên. Bà đang ở trong tình trạng bất an. Đúng
thế. Sự lo lắng là ở trong cổ họng chị. Điều đó đúng. Phải không?
Thế thì giơ tay chị lên nếu những điều đó là vậy. Những người
phụ nữ ở đó, tôi đang nói chuyện. Được rồi.

147 Người phụ nữ ở kế bên đó là gì? Chị cũng giơ tay lên, phải
không, thưa chị, ở đó? Hãy giơ tay lên, bà cụ đó…Được rồi. Bà bị
viêm khớp mà muốn được cầu nguyện cho. Điều đó đúng. Phải
không? Hãy giơ tay bà lên. Bà tin không?

148 Người nào đó—người nào đó ở phía sau nhà thờ, hãy tin, hãy
có đức tin.
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149 Tôi thấy một phụ nữ đang nhìn thẳng vào tôi, đang nhìn ở
giữa hai người đàn bà ở ngay đây. Chị ấy để ngón tay trênmiệng.
Chị đang đương đầu vớimột camổ, viêm ruột thừa. Điều đóhoàn
toàn chínhxác. Nếuđúng thế, chị hãy giơ tay lên, chị ơi. Chị đấy.

150 Các bạn tin không? Đó là gì? Chính là Đức Chúa Jêsus Christ,
Con Đức Chúa Trời. Các bạn tin hết lòng không?

Nào, chờmột phút, thưa chị.

Được giống như Chúa Jêsus, được giống như
Chúa Jêsus,

Trên đất tôi ước ao được giống như Ngài;
Suốt hành trình đời sống từ đất đếnmiền Vinh
hiển

Tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài.

151 Bây giờ các bạn thấy sự chết của giáo hội ngày nay. Sẽ xảy
ra điều gì trong thời của Đức Chúa Jêsus, khi điều đó đã xảy ra?
Người đàn bà đó, xúc động, bà đánh rơi cái bình nước xuống,
và chạy vào thành phố bà đã đi ra. Bà nói, “Đấng Mê-si ở đây
nầy!” Nhưng, ngày nay, vâng, các bạn không phải khá lộn xộn,
dưới bàn thờ, để nhận lãnh sự Sanh ra mới. Có điều gì không ổn
ở đâu đó. Điều đó chắc hẳn ban cho Đức Thánh Linh khắp nơi
nầy, sẽ đặt để một cơn phục hưng, sự phản chiếu của Đức Chúa
Jêsus Christ, hình ảnh Ngài phù hợp ở đây, đang vận hành giữa
dân sự, để làm điều đó. Việc gì vậy? Có điều nào đó thiếu kém.
Chúng ta cầnmột sự phục hưng.

152 Bao nhiêu người khác bị đau ốm? Hãy giơ tay lên, đó là sự
đau ốm và có nhu cầu.

153 Hãy đặt bàn tay các bạn lên nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Ngay bây giờ, hãy đặt tay các bạn lên nhau, sẵn sàng nhận lãnh
sự chữa lành của mình. Nếu các bạn tin hết lòng, các bạn có thể
được chữa lành ngay bây giờ.

154 Tôi thật kinh ngạc. Chúng ta đang nói về một người đàn bà,
một sự sanh ra. Tôi chưa bao giờ, trong đời, một người đàn bà,
như tôi biết, đã từng bước lên bục giảng, ao ước một đứa con…
Điều gì xảy ra? Nếu tôi có thể gặp bà ấy, và thấy điều đó xảy ra,
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sự ham muốn ao ước của bà là điều đúng đắn, tôi nói với bà ấy,
“Bà ơi, bà đang kiếmmột đứa con.”

Bà ấy đáp, “Vâng, thưa Anh Branham.”
155 Tôi biết một phụ nữ, bốn mươi chín tuổi, đã có một đứa con
trai nhỏ lúc này. Suốt cuộc đời bà, đã sống với người đàn ông đó
từ khi, ồ, từ khi khoảng mười sáu tuổi. Bà đã bốnmươi chín, còn
ông nămmươi mấy. Ngay khi nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Đúng
thế, bà sẽ có đứa con nầy.” Bà đi về nhà vàmua áo quần cho cháu
bé. Ba năm sau, bà được năm mươi hai tuổi, sanh ra cậu bé mà
bà đã ước ao. Tại sao? Khi bà nghe nói điều đó, bà biết nó phải
xảy đến. Điều đó sẽ làm gì? Nó đặt bà vào một thái độ đúng đắn.
Nếu những…Đức Thánh Linh rất nhân lành đến và phán những
điều nầy với dân sự. Nếu nó sẽ…Nếu các bạn sẽ có thái độ đúng
đắn bây giờ, sự chữa lành đã xong.
156 Ôi Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài là Đức Chúa Trời đời
đời mãi mãi. Và chúng con là—chúng con thật sung sướng biết
rằng những điều Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ có số ít người còn lại
khi Ngài đến thế gian. Bất kể những gì đến và đi, sẽ có những
người đang sẵn sàng. Chúng con biết rằng có một của lễ dâng
phần mười mà con người đã dâng cho Đức Chúa Trời. Và có một
của lễ phần mười ở giữa dân sự. Có lẽ, có thể chúng con sẽ nói,
một phần mười, của mùa gặt cả thế giới qua các thời đại, sẽ là
những người được Chọnmà đã được kêu gọi.
157 Cha Ôi, chúng con cầu xin, khi chúng con đang lao khổ ở
đây, hết thảy chúng con với nhau, tìm kiếm khắp thành phố, cố
gắng mang về những tội nhân, cố làm điều gì đó cho Nước Đức
Chúa Trời. Chúng con đi xuống phố, chúng con xem thấy sự thờ
ơ. Chúng con thấy điều đó. Và như Lót, ở trong thành Sô-đôm, nó
quấy rầy linh hồn chúng con hằng ngày, khi thấy những phụ nữ
hút thuốc và—và tuyên bố mình là Cơ-đốc nhân, và uống rượu,
và vui đùa với người khác, và mặc áo quần vô đạo đức. Còn—
còn những người đàn ông dâm ô. Và, ồ, tội lỗi của thành Sô-đôm!
Lòng chúng con đau buồn trong chúng con, Chúa ôi.
158 Ồ, không ngạc nhiên đức tin trở nên ở trong tình trạng sút
kém, khi người ta giống như thế, thiếu Huyết Chúa Jêsus. Để
thánhhóa linh hồnhọ và làm cho họ cháy lên choĐức Chúa Trời,
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tuy nhiên họ sẽ không tiếp nhận điều đó. Và sự truyền giáo ở góc
phố, của tiếng đập những cái lục lạc và tiếng trống, ở góc phố của
họ, và họ đang cười cợt chúng con đang mang vào những thánh
đồ của Đức Chúa Trời hằng sống.

159 Ồ, chúng con cảm ơn Ngài biết bao, Cha ôi, vì kế hoạch nào
đó, nơi nào đó, sẽ rao giảng Tin lành, mà sẽ đưa tay ra cho nhiều
người được cứu. Xin nhậm lời, Chúa ôi, ngay bây giờ khi chúng
con cầu nguyện, và biết rằng Đức Thánh Linh lớn của Ngài và
các Thiên sứ thì—thì đang làm chức vụ của mình ở đây trong
hội thánh nầy.

Đức Chúa Trời ôi, xin tha thứmọi tội.

160 Nhiều người đang đau ốm ở đây, tối nay. Có nhiều người
trong họ. Ngài đã bày tỏ Chính Ngài ở đây, Chúa ôi, qua các đầy
tớ Ngài. Nhiều người của họ ở ngoài đó đang đến và kêu gọi và
đang lôi kéo. Và, Chúa ôi, Ngài biết rằng—rằng Ngài là Đấng duy
nhất Mà có thể cho phép điều nầy được thực hiện. Ngài là Đức
Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời, và Ngài làm điều đó
vì chính mục đích mà Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ làm nó. Và đó
là dấu hiệu cuối cùng với hội thánh, như Ngài đã phán. Thì giờ
cuối cùng là đây.

161 Lúc đó Ngài đã hỏi câu nầy, “Há Ta sẽ tìm thấy đức tin khi Ta
đến trên đất chăng?” Ngài không hề hỏi, “Ta há sẽ thấy những
thuộc viên giáo hội chăng? Ta há sẽ thấy những tín điều chăng?
Ta há sẽ thấy sự chân thành chăng?” Ngài phán, “Há Ta sẽ thấy
đức tin khi Ta đến trên đất chăng?”

162 Chúa ôi, xin cho những người đau ốm nầy để đức tin họ
buông ra, ra khỏi những xáo động, và nghi ngờ, và sợ hãi. Xin
cho đức tin họ buông ra ngay giờ nầy. Và nếu họ buông đức tin
ra, sự đau ốm sẽ phải buông tha, ma quỷ sẽ hết nắm giữ, và họ sẽ
được tự do bởi Quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Xin
để Đức Thánh Linh dấy lênmọi lòng, làm phép báp-têmmọi linh
hồn, và chữa lành mọi thân thể mà ở trong sự Hiện diện Thiêng
liêng. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

163 Vì con cầu xin điều nầy, rằng ma quỉ ra khỏi mỗi người mà
chúng đang làm cho khổ ở đây, tối nay. Nhơn Danh Đức Chúa
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Jêsus Christ, ớ Sa-tan, hãy buông tha những người nầy. Như đầy
tớ của Đức Chúa Trời, con kêu van thay họ, cầu xin sự thương
xót cho họ. A-men.
164 Bao nhiêu người tin hết lòng giờ nầy, với tất cả điều có trong
các bạn, rằng Đức Chúa Jêsus Christ đang phản chiếu chính
mình Ngài trên thế gian hôm nay giữa dân sự Ngài? Các bạn yêu
Ngài không?
165 Thế thì chúng ta hãy hát bài hát cổ nầy với nhau, Tôi Yêu
Ngài. “Tôi yêu Ngài bởi vì Ngài yêu tôi trước.” Hết thảy cùng hát
với nhau, khi chúng ta đứng lên giờ nầy. Mọi người lúc nầy, cùng
nhau. Bao nhiêu người biết bài đó?Hãy đưa tay lên. Tôi YêuNgài.
Chúng ta hãy thờ phượng Ngài giờ nầy.
166 Mọi người bệnh tật, mọi người đau ốm, hãy đứng trên chân
mình giờ nầy, nhận lãnh sự chữa lành chomình. Tôi tin, và bằng
cả tấm lòng. Nếu các bạn chỉ để đức tin hành động đúng đắn,
ngay bây giờ! Đấng Christ của Đức Chúa Trời, Đấng hiện diện, là
để…Ngài đang làm gì? Đang bày tỏ với chúng ta hình ảnh Ngài.
Hiểu không? ThánhLinhNgài ở đây, đang phản chiếu chínhNgài
ra cho anh em.
167 Bây giờ, anh em biết không phải là tôi. Tôi không biết những
người đó, họ là ai, đã đưa tay lên. Họ đã đưa tay lên,mà họ không
biết tôi. Và tôi đưa tay lên, mà không biết họ. Nhưng Đức Chúa
Trời biết họ. Đó là gì?
168 Ấy là Đấng Christ đang phản chiếu chính Ngài. Ấy là đức tin
của anh em tin điều đó. Chính đức tin của tôi đối với chức vụ,
mà Ngài đã quả quyết với tôi bởi một Thiên sứ; Mà anh em thấy
bức hình,mà treo trong phòng nghệ thuật tôn giáo, và nơimàNó
khắp thế giới, đều biết Nó, TrụLửađãdẫndắt dânY-sơ-ra-ên.
169 Khi Nó trở nên xác thịt, Nó ở trong hình thể được gọi là Con
Đức Chúa Trời. Ngài đã phán, “Ta đến từ Đức Chúa Trời và đi đến
Đức Chúa Trời, đi về cùng Đức Chúa Trời.”
170 Sau sự chết, chôn và sống lại của Ngài, Phao-lô gặp Ngài,
trên con đường tới thànhĐa-mách, trong hình thức của Trụ Lửa,
trong một Ánh Sáng khiến ông bị mù mắt. Phao-lô nói, “Ngài là
Ai, lạy Chúa?”
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171 Ngài phán, “Ta là Jêsus. Ngươi đá đến ghimnhọn thì khó chịu
cho ngươi vậy.”

172 Chúa Jêsus phán, “Còn ít lâu, và thế gian,” kosmos, trật tự thế
giới, những thuộc viên giáo hội, và đại loại như vậy, “sẽ chẳng
thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta. Vì Ta,” đại từ nhân
xưng, “Ta, Chúa Jêsus đó, sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các
ngươi, cho đến tận thế. Và công việc Ta làm, các ngươi cũng sẽ
làm. Lại cũng làm việc nhiều hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.” A-
men. Ồ, chao ôi!

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,
Vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập hình.

173 Ồ, trong khi chúng ta hát lại bài đó, tôi muốn những tín hữu
Giám Lý, và Báp-tít, và Ngũ Tuần, và Na-xa-ren, và Hành Hương
Thánh, hội thánh Đức Chúa Trời, tất cả, tất cả các bạn cùng hát
với nhau, tôi muốn các bạn bắt tay với người nào đó ở phía trước
các bạn, và phía sau các bạn, và bên cạnhmình, trong khi chúng
ta hát bài đó giờ nầy. Hết thảy với nhau.

Tôi…(Cầu xin Chúa ban phước cho anh, người
anh em, mục sư.)…yêu Ngài

Vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập hình…

174 Bây giờ đây là trình tự của sự sống lại, “Chúng ta là kẻ sống
và còn ở lại sẽ không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có
kèn của Đức Chúa Trời sẽ vang lên và những kẻ chết trong Đấng
Christ sẽ sống lại trước hết. Còn chúng ta là kẻ sống và còn ở lại
sẽ cùng nhau đều được cất lên với họ, gặp nhau trước khi chúng
ta gặp Ngài. Gặp nhau trước khi chúng ta gặp Ngài, sẽ cùng nhau
được cất lên với Ngài, với họ, để gặp Chúa trên không trung, với
nhau hết thảy.”

175 Bây giờ chúng ta cùng gặp nhau, bắt tay nhau, bây giờ chúng
ta hãy chào mừng Ngài.
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Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập hình…

Hát chậm lại.
176 Một người đàn bà trẻ ngã xuống ra khỏi hàng, đến gần và
quì gối bên tòa giảng, kêu khóc nức nở. Những người khác ở đây
chắc hẳn cảm thấy sự nhận thức tội lỗi giống như vậy, muốn quì
gối với chị ấy không? Chúng ta vui mừng vì các bạn lên đây và
nhận lấy chỗ mình. Cầu xin Chúa ban phước cho anh, thưa anh.
Người nào khác tiến lên không? Tốt lắm.

Tôi…

Xin hun đúc con, Chúa ôi, và tạo nên con.

…Tôi…

Đi xuống nhà Thợ Gốm. Người nào khác đến nhận lấy
chỗ không?

…vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập hình.

Ồ, Ngài chẳng kỳ diệu sao?
177 Chúc tạ Chúa, người đàn bà trẻ nầyNgài biết. Con không biết.
Nhưng có một việc lạ nào đó đập vào chị ấy cách đây một lát,
mà ra từ hội chúng chị lên đây, không phải bởi lời kêu gọi nào.
Đó là Ngài, Chúa ôi. Chị đã quì gối ở bên tòa giảng, trong khi
những người thân yêu ở gần, choàng tay trên chị. Đang cầu xin
sự thương xót, và sự dìu dắt, và vì sức mạnh thuộc linh, dành
cho chị. Xin điều đó được nên, Chúa ôi. Có lời chép rằng, bây giờ
điều đó đã được nên, rằng, “Ngài sẽ không ngăn giữ lại điều gì
tốt lành với họ để bước thẳng đến trước Ngài. Những lời hứa của
Ngài là đúng và được như vậy, cho hết thảy những ai yêu mến
Ngài và sẽ đi theo Ngài.”
178 Xin cho người phụ nữ đó biết điều nầy, rạch ròi, tối nay, rằng
không có điều gì trên Trời, mà đã hứa trong Lời Đức Chúa Trời,
ngoài những gì Đức Chúa Trời có hơn là muốn đổ nó vào ngay
lòng chị ấy vào giờ nầy. Cầu xin có một phần thỏa mãn được
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ban cho chị, trong khi chị quì gối phủ phục tại bàn thờ. Cầu xin
Đức Thánh Linh ban cho chị những sự ao ước trong lòng. Xin
nhậm lời, Chúa ôi, vì chúng con cầu xin điều nầy nhơn Danh
Chúa Jêsus.

…Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên…

(…?…)

179 Lạy Chúa kính yêu, cầu xin cho sự ao ước của người phụ nữ
nầy được ban cho chị, vì người thân yêu của chị mà chị rất yêu
dấu. Xin cho Đức Thánh Linh lớn thực hiện công tác, mà chỉ Ngài
mới có thể làmvào lúc này. Chúng con giao phó điều đó choNgài;
cầu xin rằng…Sựnhân từ yêu thương củaNgài là tốt hơn sự sống.
Đa-vít đã nói vậy. “Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi
tôi sẽ ngợi khen Chúa.” Xin ban cho chị ấy sự ao ước của lòng
chị, Chúa ôi.

180 Khi hội thánh nầy, và con, là người hầu việc của Ngài, sẽ…
và các mục sư khác đang ở trong tòa nhà nầy, thành tâm cầu xin
cho chị. NhơnDanhĐức Chúa Jêsus Christ. A-men.

Chúng tôi tuyên bố điều đó, chị ơi. Chúc phước cho chị.

181 Bây giờ trong khi những người nầy đang dâng mình, tập
trung họ, chính mình, để đến với Chúa, trong khi Thánh Linh
Ngài đang vận hành trong tòa nhà, tôi muốn chúng ta cứ đứng
một lát. Mục sư đang làm việc với họ ở bàn thờ. Chúng ta hãy ở
trong sự cầu nguyện, chỉ một lát lúc nầy. Ngài đang đến. Và bây
giờ chúng ta hãy hát. Ngài đang phán vớimỗi người.

182 Chúng ta hãy cúi đầu, để cầu nguyện.

Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập hình.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc tôi
Trên cây Thập hình.
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Tôi có thể, tôi sẽ, tôi tin;
Tôi có thể, tôi sẽ, tôi tin;
Tôi có thể, tôi sẽ, tôi tin
Rằng Chúa Jêsus cứu tôi giờ nầy.

Tôi có thể, tôi sẽ, tôi tin;
Tôi có thể, tôi sẽ, tôi tin;
Tôi có thể, tôi sẽ, tôi tin
Rằng Chúa Jêsus cứu tôi giờ nầy.

Tôi sẽ nhận Ngài ở Lời Ngài,
Tôi sẽ nhận Ngài ở Lời Ngài.
Ngài mang đến cho tôi sự cứu rỗi tự do
Và tôi sẽ nhận Ngài ở Lời Ngài.

Tôi có thể, tôi sẽ, tôi tin…
183 Hãy nhìn đây, anh bạn trẻ. Anh muốn bước đi sâu nhiệm
với Đức Chúa Trời không? Anh tin rằng Ngài đã ban nó cho anh
chứ? [Người anh em đó nói, “Vâng.”—Bt.] Nếu anh tin điều đó
hết lòng, anh có thể có được nó. Hiểu không? Anh tin điều đó
chứ? [“Vâng, thưa ngài. Tôi tin.”] Chấp nhận nó không? [“Vâng,
thưa ngài.”]

…tin rằng Chúa Jêsus cứu tôi giờ nầy.
184 Tất cả những ai yêu Ngài, hãy giơ tay lên. Nói, “Tôi yêu Ngài,
với mọi—mọi điều có trong tôi.” Ngài chẳng tuyệt diệu sao?
Trong khi chúng ta cúi đầu, để cầu nguyện kết thúc…Hãy nhớ
đến buổi nhóm tốimai. Tôi định hỏi các bạn, là…
185 Nếu bây giờ các bạnmuốn, nhanh như có thể được, mỗi một
người hãy giơ tay vì sự cứu rỗi, bước đi gần gũi hơn, tin mình
có điều đó. Nếu các bạn không cảm thấy điều đó, nhận làm con
được quyền kế thừa. Hiểu không? Cứ nói các bạn có điều đó cho
đến khi nó trở thành hiện thực.
186 Bạn nào đã nhận được sự chữa lành, và không cảm thấy điều
gì khác; bạn nói, “Đức tin của—của tôi không có đủ để hành động
điều đó ngay bây giờ, thưa Anh Branham.”
187 Nhận lấy cách làm-con. Cứ tiếp tục nói, “Chúa ôi, con được
chữa lành. Con tin điều đó.” Nó sẽ đến. Nó sẽ khiến bạn có được
trạng thái thích hợp, anh em thấy đấy, và rồi đức tin của anh
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em sẽ đúng đắn. Nó sẽ nhận lấy điều đó. Anh em chỉ tin điều đó
hết lòng.
188 Bây giờ, tối mai, những buổi nhóm sẽ bắt đầu lúc bảy giờ
ba mươi, như thường lệ, tối mai, và mỗi đêm tuần nầy. Hãy đi
ra và nghe Anh Neville và những mục sư khác ở đây giảng, và
hết thảy chúng ta cùng nhau, cố gắng mang lại sự phục hưng.
Cầu Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta không thể mang
nó lại. Anh em phải—anh em phải mang điều đó đến với chúng
tôi, bằng sự cầu nguyện, đến, hiện diện ở đây. Xin Chúa ở cùng
anh chị em.
189 Bây giờ, tôi mong anh em sẽ, ngay sau khi giải tán, anh em
nhanh chóng như có thể được, để…ra khỏi tòa nhà. Chúng ta gần
như có nửa giờ diễn tập xảy ra ở đây. Và một số người đang làm
việc. Và chúng ta sẽ cúi đầu.
190 Và tôi tin tôi đã nghe Anh Junie Jackson ở phía sau hội chúng.
Anh Junior, anh có ở đây tối nay không? Người anh em từ giáo
hội Giám Lý, ở New Albany. Được rồi. Anh Junior mời anh cầu
nguyện chấm dứt buổi nhóm?

[Anh Jackson bắt đầu cầu nguyện. Băng trống—Bt.] …?…là
người đếndự lễ cưới, hãy tiến lênphía trước thật nhanhgiờnầy.
191 Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng tôi sẽ gặp anh chị
em tối mai.

Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu;
Lòng sẽ được vui mừng và thảnh thơi.

(…?…) 
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