
SÁU MỤC ĐÍCH TỪ
SỰ THĂM VIẾNG CỦA

GÁP-RI-ÊN ĐẾN ĐA-NI-ÊN

 Nhưng rất ngạc nhiên về…các em ở tuổi thiếu niên của
chúng ta sáng nay, các emnhỏ, anh chị embiết đấy, bé “fefe”

và “fifi,” các em nhỏ, các…anh chị em biết, các em tuổi mười
sáu. Và chúng đến trong nhà thờ, anh chị em biết, về…Những
cô bé, chừng tuổi đó, chúng muốn trông có vẻ xinh đẹp, anh
chị em biết. Chúng, anh chị em biết, tóc cuộn hết lên, trên đỉnh
đầu của chúng; tôi để ý chúng, khi tôi đang giảng, cứ gục xuống,
gục xuống. Và, sau một lát, chúng thổi tung nó lại phía sau mặt
chúng, tất cả những cuộn tóc thẳng lại.

2 Bé gái của Chị Downing, và—và tôi để ý nó. Và bé—bé—
bé…Bé gái của Anh Collins…Nó tên gì? Bé…[Người nào đó nói,
“Betty.”—Bt.] Betty, bé Betty. Tôi hầu như chỉ, cười thầm một
chút. Nhưng tôi thấy tất cả đều xinh đẹp, anh chị em biết đấy, tất
cả đều xứng hợp, và rồi ngay tức khắc nó đã…

3 Ồ, xin ban phước cho lòng các cháu, cháu yêu, các cháu xinh
đẹp, đối với tôi, dù thế nào đi nữa. Đúng vậy. Xinh đẹp, là—là
một thần linh xinh đẹp mà muốn đến và ngồi trong những buổi
nhóm giống như thế, và lắng nghe Phúc Âm. Đó là điều làm cho
một cô gái xinh đẹp. Và tôi suy nghĩ bất kỳ chàng trai chân chính
nào, mà đáng kết hôn, đều nghĩ giống như vậy. [Anh Neville nói,
“A-men.”—Bt.] Cảm ơn, thưa anh. Điều đó tốt. Người nào đó đã
đồng ý với tôi. Điều đó, điều đó đúng. Được rồi. Tôi tin rằng đó
là Sự thật.

4 Vậy thì điều đó chẳng lạ sao? Tôi đã lật ngay đến Đa-ni-ên 9
khi mở Kinh Thánh của tôi. Vậy thì, tôi thường bảo mọi người,
đừng có cởi áo khoác của họ ra, cho người xem cái lỗ trong áo sơ
mi của họ, vì vậy tôi hy vọng áo của tôi cũng không có. Nhưng—
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nhưng tôi đã nhìn thấy lúc mà tôi không thể cởi nó ra, có một cái
lỗ trong áo sơ-mi, chắc chắn. Và tôi nghĩ lầnnày thì không có.
5 Bây giờ, ồ, cho chính tôi, chúng ta…và tôi tin vì cử tọa,
chúng ta biết ơn sâu sắc sự Hiện diện của Đức Thánh Linh sáng
hôm nay.

Và chúng ta biết ơn sự thông công và hiện diện của nhau.
“Thật êm dịu, thật tốt đẹp, thật vui sướng biết bao, vì các anh em
ở với nhau trong sự hiệp một. Điều đó giống như dầu xức quý
báu chảy xuống râu củaA-rôn, xuống trôn áo người.”
6 Hôm nay tôi đã đi qua để ăn, qua ở quán Blue Boar, và tôi
đi vào đó gặp Anh Bill ở đây, và Chị Dauch đang ngồi ở đó, chỉ—
chỉ đang ăn hết một ít thịt gà chiên, trông ngon nhất mà tôi từng
thấy, và thật sự có một thì giờ tuyệt vời, anh em biết, mồ hôi đổ
hết ra. Đi lên tầng trên và gặp một số đông của hội thánh ở trên
đó, và họ thậm chí muốn trả tiền cho bữa ăn tối của tôi. Vậy thì,
điều đó thật là tử tế, tôi rất biết ơn điều đó.
7 Khi tôi về đến nhà, ở đây Billy đến với một hộp cà chua mà
ai đó đãmang đến cho tôi, suốt đường từ tiểu bangmát mẻ, xinh
đẹp đó củaGeorgia ở dưới đó, nơi họ nói cho tôi biết, khoảng thời
gian nầy, ở dưới đấy thật mát mẻ.
8 Rồi, đã gặp một chàng thanh niên bên ngoài. Tôi rời khỏi
những cuộc phỏng vấn, chiều nay, và đi xuống nhà thờ cách đây
khoảng một giờ rưỡi, và người trẻ…hầu như một thanh niên, ở
bên ngoài, anh ấy nói…Tôi nói, “Trời nóng thật.”

Anh ấy nói, “Trời thật nóng!” Tôi biết anh ấy đến từ Georgia,
vì vậy anh đã nói, “Chắc chắn là nóng dưới Georgia!”
9 Thế đấy, chúng ta đang cố gắng trốn khỏi một nơi nóng hơn,
phải không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Vì đó là điều mà
chúng ta có mặt ở đây.
10 Thưa các bạn, cám ơn các bạn rất nhiều, vì tất cả sự tử tế của
các bạn. Tôi sẽ làm gì nếu không có các bạn? Thật điều gì—điều
gì tôi sẽ làm nếu không có các bạn? Nếu tôi không có người nào
yêu thương tôi, không có người nào muốn lắng nghe Sứ điệp, tất
cả Sứ điệp của tôi sẽ chẳng có ích chút nào. Tôi không thể rao
giảng nó cho những trụ điện và cây cối. Chúng ắt không hiểu
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được nó. Vì vậy phải là những người giống như hết thảy anh chị
em, mà sẽ đến và lắng nghe nó. Và khi anh chị em đến và ngồi
trong một nơi nóng nực như thế này, và trời thì…Vợ tôi đã nói
nàng giống như cháy cả lưng ở đó, sáng nay. Và thấy dân sự, và
đôi khi những người đau ốm, đang ngồi trong những buổi nhóm
như thế nầy, xin Đức Chúa Trời ban cho anh chị em một—một
ngôi nhà xinh đẹp, đáng yêu trong miền Vinh hiển, là lời cầu
nguyện của tôi. Và tôi thật hy vọng và tin cậy rằng Ngài sẽ làm
điều đó.
11 Bây giờ, chúng ta hãy xem. Áo khoác của tôi, ai đó đã đem
nó qua đây. Và tôi phải đọc một chút tối nay. Bao nhiêu anh chị
em đang thích thú phần đầu tiên của điều này? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Ồ, nếu thời tiết không nóng lắm, chúng ta sẽ cứ
tiếp tục giảng, suốt tuần lễ, với—với Sách Khải huyền. Tôi thật
ưa thích Nó. Tôi chỉ sống trong Nó. Và anh em cầu nguyện, hầu
như, cho tôi, tuần này, vì Chúa nhật đến tôi…Ý Chúa, tôi phải gặp
gỡ, sắp đặt những buổi nhóm đó với nhau. Và đó là điều gì đómà
tôi không biết gì về. Và vì thế tôi sẽ chỉ tin cậy Chúa để Ngài sẽ
có câu trả lời cho tôi.
12 Và tôi—tôi đã đọc nhiều người khác nhau mà—mà đã nói về
nó, những người mà đã viết về nó. Tôi đã đọc chú thích ở đây, về
Tiến sĩ Scofield, một học giả vĩ đại, nhưng chắc chắn không thể
đồng ý với ông, về nhiều chú thích của ông, vì tôi không thể hiểu
nó. Chỗmà…Nóphải—nóphải tạo nênmột bức tranhđúng.
13 Bây giờ, nếu anh em đang đặt giống như trò chơi lắp hình lại
với nhau, và điều trước tiên anh em biết, anh em nói, “Ồ, cái này
đi lên đây. Không, tôi chắc chắn cái này đi lên đây.” Thế đấy, anh
em phải nhìn bao quát qua cái mẫu ở đây, để xem mình đang
làm gì. Và rồi nếu anh em—nếu anh em không nhìn, anh em sẽ
làm cho cảnh củamình bị lộn xộn hết thảy.
14 Bây giờ điều gì xảy ra nếu anh em lấy…cómột bức tranh của
miền quê vĩ đại, xinh đẹp, và một con bò đang gặm cỏ trên ngọn
cây thì sao? Vậy thì, điều đó sẽ không đúng (phải không?), bởi
vì nó không gặm cỏ trên ngọn cây được. Vậy, đó là cách nó xảy
ra nếu, anh em, Đức Thánh Linh không đặt lời Kinh Thánh với
nhau. Thế thì, anh em có toàn bộ, bức tranh vĩ đại của sự cứu
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chuộc. Đó là những gì chúng ta muốn có, Lẽ thật. Và cho đến lúc
chúng ta biết Lẽ thật, chúng ta sẽ cứ để mặc nó. Và rồi, khi Đức
Chúa Trời ban cho chúng ta Lẽ thật, ồ, thì tôi sẽ nói nó ra.

15 Anh em biết gì không? Tôi nghĩ Anh Roy Slaughter và—và
một vài người kỳ cựu ở đây, đã bắt đầu về bên kia cách đây một
thời gian lâu…Đã có khoảng, tôi đoán, ba hay bốn năm đầu tiên
trong chức vụ của tôi, ngay tại đền tạmđây, thậm chí tôi sẽ không
giảng về đề tài âm phủ, vì tôi—tôi đã không thể hình dung ra nó
có phải là một nơi đang cháy, hay nó là mồ mả. Và mỗi lần Lời
nói, mồ mả, tôi sẽ lấy bản dịch, nói, “Hades.” Hades là “mồ mả.”
Mỗi lần Nó nói về âm phủ, “Hades, mồ mả.” Và tôi cứ để mặc
điều đó cho đến lúc tôi thực sự tìm thấy những gì mà tôi đang
nói về, rồi tôi giảng về âm phủ; vì vậy khi ấy tôi thật sự đã tìm
thấy, toàn bộ bức tranh, và đã thấy nó ở đâu. Bởi vì, tôi cảm thấy
rằngmộtmục sư thì có trách nhiệmvới Đức Chúa Trời, về những
gì người ấy nói với hội chúng đó, bởi vì họ sẽ nắm giữ đúng ngay
trên điều đó. Và vì thế, thì, điều gì xảy ra nếu tôi cứ giữ chúng
ở chỗ sai, và rồi thì giờ đến chỗ đó sẽ không đứng vững được?
Hiểu không?

Và trong khải tượng đó Chúa ban cho tôi, cách đây một thời
gian, khi những triệu đó…khi Đấng đó phán với tôi, nói, “Ngươi
sẽ bị đoán xét, trước tiên, bởi PhúcÂmngươi rao giảng.”

16 Tôi nói, “Con rao giảng giống như Phao-lô đã giảng, và những
người còn lại của họ.”

17 Và tất cả hàng triệu tiếng nói đó kêu gào lên, “Chúng tôi đang
an nghỉ trên điều đó.” Vậy đó. Hiểu không? Đúng.

18 Vậy tôi muốn tiếp tục vào tối nay, bây giờ, để chúng ta sẽ
không ở lại lâu quá. Và đừng quên bây giờ…Bây giờ, sáng nay…
Tôi đã có ghi chú nhỏ ở đây. Sáng nay tôi giảng về Đa-ni-ên trong
cảnh phu tù, Gáp-ri-ên đã đến với ông và giáo huấn cho ông
về tương lai. Đó là những gì chúng ta có sáng nay, lời dạy về
tương lai.

19 Vậy thì, tối nay, chúng ta đang nói về Sáu Mục Đích Từ Sự
Thăm Viếng Của Gáp-ri-ên Đến Đa-ni-ên. Chúa nhật tới, ý Chúa,
đặt bảymươi tuần lễ, chỗ chúng thuộc về, trong yếu tố thời gian.
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Và nơi chúng ta đang đứng là đâu? Vậy thì, nếu chúng ta có thể
chỉ tìm thấy điều đó và làm cho nó chắc chắn, xác thực, thế thì
chúng ta sẽ biết ngay thời đại mà chúng ta đang sống. Bây giờ,
chúng ta sẽ không biết khi nàoNgài sẽ Đến; không ai sẽ biết được
điều đó. Chúa Jêsus, chính Ngài không biết nó. Ngài nói Ngài
không biết. Ngài nói chỉ Cha, duy nhất, biết điều đó. Thậm chí
không có Thiên sứ nào biết được điều đó. Không ai trong chúng
ta biết khi nào Ngài sẽ đến, nhưng chúng ta có thể nói về thời
đại—thời đại mà…thì giờ mà chúng ta đang sống, biết chúng ta
có thể thật gần như thế nào.
20 Bây giờ, ôn lại một chút, bởi vì các chàng trai đang thu băng
đoạn này…Máy móc đang chạy lại trong phòng. Và dĩ nhiên,
những cuộn băng, chúng được gởi ra, khắpmọi nơi.
21 Bây giờ, bài học của sáng nay, sau khi chúng ta đã ôn lại
chương 4 và 5, thì chúng ta gắn liền vào…bắt đầu với chương
9 của Đa-ni-ên. Và bây giờ, tối nay, chúng ta tiếp tục với chương
9. Trước khi đến gần nó, chúng ta hãy cúi đầu trong một phút và
thưa với Tác Giả của Lời.
22 Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ của chúng con, chúng con
tin chắc rằng Ngài biết ngay ý định của lòng chúng con. Ngài biết
tại sao chúng con có mặt tại đây. Và Ngài biết chúng con không
bao giờ đến tối nay chỉ vì rằng chúng con nghĩ đó sẽ là một nơi
tốt đẹp để đến, để lấy sự thư giãn một chút cho buổi chiều. Cha
ôi, con không tin có một người nào ở đây vì mục đích đó. Con
tin rằng chúng con có mặt ở đây tối nay bởi vì chúng con hết sức
chân thành, trung thực, vàmuốnbiết CHÚAPHÁNNHƯVẬY.
23 Chúng con yêumếnNgài, Chúa ôi, và chúng con yêumến Lời
Ngài. Và nếu nơi này Ngài đã cung cấp cho chúng con, chỉ là một
mái che trên đầu chúng con, và những khối bê tông này, chúng
con biết ơn Ngài dành cho nơi nầy. Vì, chúng con tin rằng cómột
Nhà bên kia bầu trời, nơi chúng con hướng về con đường đó.
Và chúng con nghĩ về những cha ông của mình mà thậm chí đã
không có được đặc ân này, và điều đó khiến cho chúng con cúi
lòngmình trong sựhổ thẹn, Chúa ôi, vì thậmchí đã phànnàn.
24 Giờ nầy, Cha ôi, chúng con nguyện xin Ngài sẽ mở ra cho
chúng con, tối nay, lời Kinh Thánh. Xin đến, bước đi dọc theo, bên
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cạnh mỗi người chúng con, khi chúng con đi xuống con đường
này tối nay. Xin phán với chúng con giống như Ngài đã phán với
những người đi về Em-ma-út, từ Giê-ru-sa-lem.Hầu cho, khi buổi
thờ phượng chấm dứt, tối nay, chúng con có thể đi đến những
ngôi nhà khác nhau của mình và nói, “Lòng chúng ta há chẳng
nóng nảy trong chúng ta khi chúng ta đã nghe Ngài giảng qua
Lời Ngài!”

25 Xin ban phước cho phần đọc. Xin ban phước cho những nỗ
lực yếu ớt của con, Chúa ôi. Xin mở miệng của con với điều nào
là đúng, và đóng nó lại với điều nào sai trật. Và xin nhận sự vinh
hiển cho chính Ngài, và vinh hiển trong dân sự Ngài, để họ có
thể nhìn thấy thời đại mà chúng con đang sống và sự Tái lâm
gần đến của Chúa Jêsus. Vì, chúng con cầu xin trongDanhNgài—
Ngài, Danh của Chúa Jêsus Christ. A-men.

26 Bây giờ, quay lại những câu Kinh Thánh của chúng ta trong
một vài phút, chúng ta thấy rằng Đa-ni-ên đã ở trong cảnh phu
tù suốt sáumươi tám năm dài. Hãy nghĩ về điều đó! Bây giờ, anh
chị em, và giấy và bút chì của mình, mà đã không có được điều
đó sáng nay, có thể ghi lại nó tối nay. Từ năm 606 trước Công
nguyên đến 538. Lấy 538 từ 606, anh em có sáu mươi tám năm
Đa-ni-ên đã ở trong…cảnh phu tù; không có nhà thờ nào để đi,
không có những bài giảng nào để nghe, không có gì cả. Nhưng
ông đã có một vài quyển sách, một số cuộn sách, mà vị tiên tri
trước ông đã nói tiên tri, và là—là Giê-rê-mi.

27 Bây giờ, trong lúc nghiên cứu về lời Kinh Thánh, ông đã nhìn
thấy thời gian sắp hết, rằng thời gian bảy mươi năm…Và Đa-ni-
ên đã long trọng tinmỗi lờimà tiên tri Giê-rê-mi đã nói. Và tôi nói
điều này, với lớp học của tôi tối nay: Chúng ta có nên tin những
vị tiên tri của chúng ta không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Vâng, thưa quý vị. Vì, Lời của Chúa đã đến với những vị tiên tri.
Họ có CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Và tiên tri thật sẽ không bao giờ
thay đổi từ lời—lời của tiên tri khác. Họ sẽ không bao giờ làm
cho Nó nói điều gì đó mà Nó không nói. Họ sẽ nói hoàn toàn
chính xác những gì mà vị tiên tri thật đã nói. Điều đó làm cho họ
thành một vị tiên tri. Thế thì khi họ nhận được điều đó, và rồi
họ bảo trước những gì sẽ đến, biết điều này, với sự kính sợ trong
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lòng họ, nếu như họ nói điều gì sai trái và nó sẽ dẫn dắt người
nào đó đi lạc. Chúng ta không bao giờ muốn làm điều đó. Chúng
ta muốn tin chắc tuyệt đối rằng chúng ta có Lời của Chúa trước
khi chúng ta nói CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Hiểu không? Nó phải là
một sứ điệp trực tiếp, tuyệt đối từ Ngai của Đức Chúa Trời, hay
là chúng ta sẽ không bao giờ nói nó.

28 Vậy thì, trong khi nghiên cứu lời Kinh Thánh, ông đã thấy
rằng bảy mươi năm đang sắp hết. Vì vậy, ông đã có mặt ở đó sáu
mươi tám năm, còn lại hai năm trong tương lai cho đến khi Đức
Chúa Trời khôi phục dân sự củaNgài trở lại quê nhà củahọ.

Trong lúc cầu nguyện, chúng ta nhận thấy rằng cómột Thiên
sứ đầy quyền năng đến từ Trời. Người nào có thể nhắc lại tên
Ngài không? [Hội chúng đáp, “Gáp-ri-ên.”—Bt.] Gáp-ri-ên. Và
Ngài là Thiên sứ cho hội thánh dân Do Thái. Bao nhiêu anh em
biết điều đó? Mọi nơi, đó là Gáp-ri-ên. Gáp-ri-ên là sứ giả cho hội
thánh, hội thánh người Do Thái; đã đến với Ma-ri; Ngài đã đến
với Xa-cha-ri. Luôn luôn, đó là Gáp-ri-ên. Và Ngài là một trong
những Thiên sứ lớn của Thiên đàng. Và Ngài há chẳngmang đến
choAnhĐa-ni-ên của chúng tamột lời chàomừng tuyệt diệunhư
thế từĐức ChúaTrời sao! “Ồ, hỡi Đa-ni-ên, rất được yêuquý!”

29 Điều đó chẳng làm cho anh em cảm thấy dễ chịu, khi nghĩ
rằng Đức Chúa Trời yêu mến anh em sao? Nếu tôi không được
yêu thương quá đỗi, tôi thật thích biết rằng tôi hầu như được yêu
một chút trên Đó, phải không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Chắc vậy. Thật hầu như…Ngài nghĩ về tôi, thỉnh thoảng, điều đó
chỉ khiến cho tôi muốn kêu lên, để nghĩ rằng thậm chí Ngài săn
sóc tôi. Và chúng ta có sự bảo đảm rằng Ngài thật săn sóc chúng
ta, bởi vì, “Trong lúc chúng ta còn là những tội nhân, Đấng Christ
đã chết thay cho chúng ta,” thưa anh em. Và, bây giờ, chúng ta là
những kẻ xa lạ với Đức Chúa Trời, bây giờ chúng ta đã được làm
cho gần với Đức Chúa Trời và đã ban cho chúng ta của cầm về
sự cứu rỗi của mình, đó là, Đức Thánh Linh. Và với một đức tin
ở trong đó để nhấc chúng ta lên trên những điều của thế gian,
và chúng ta cưỡi trên đỉnh của nó. Điều đó là sự vinh hiển. Phải
không? [“A-men.”] Được rồi.
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30 Trong lúc cầu nguyện, Giáp-ri-ên đến và bảo ông rằng không
chỉ còn có thêmhai nămnữa trước khi họ sẽ quay về với quênhà,
nhưng đã bảo cho ông toàn bộ nơi đến của dân đó. Hãy nghĩ về
điều đó! Toàn bộ nơi đến, mỗi cuộc hành trình trên đất, Gáp-ri-
ên đã giải thích điều đó cho Đa-ni-ên. Nói Người được sai đến
để bảo cho Đa-ni-ên điều quan trọng này. Thật vị tiên tri đó hẳn
phải đã cảm thấy như thế nào! Và Người bảo cho ông rằng có bảy
mươi tuần lễ được định trên dân sự, cho tới kỳ chung kết; đó là
kỳ sau rốt, vì vậy nó chấm dứt tất cả, sự tận chung. Người nói,
“Có bảy mươi tuần lễ.”
31 Một vài người trong họ công nhận điều đó thành những
tháng, một vài người thì những ngày, một số…Hừ! Nếu nó thực
sự là những tuần lễ, chỉ có khoảng hai năm một phần tư, hay là
một và một phần tư năm của nó. Và, xem đó, anh em…Đó là chỗ
chúng ta phải tìm ra, là đáng tin cậy.
32 “Bảy mươi tuần lễ được định trên dân sự các ngươi.” Vì mục
đích gì? Để làm gì? Nó được định trên dân sự của ai? Dân sự
của Đa-ni-ên, những người Do Thái. Và nó được định cho cái gì?
Không chỉ trên Đa-ni-ên, nhưng trên thành thánh của Đa-ni-ên;
đấy, thành thánh của Đa-ni-ên. Bây giờ, thưa hội thánh, thành
thánh của Đa-ni-ên là gì? [Hội chúng nói, “Giê-ru-sa-lem.”—Bt.]
Giê-ru-sa-lem.
33 Và bây giờ chúng ta sẽ lấy, có lẽ hiểu được điều đó tối nay:
Giê-ru-sa-lem đã ở đâu? Ai đã sáng lập Giê-ru-sa-lem? Anh em
có bao giờ suy nghĩ về điều đó không? Ai đã sáng lập Giê-ru-sa-
lem? Nó được thành lập khi nào? Chúng ta sẽ hiểu được điều đó,
lát nữa đây. Ai đã thành lập Giê-ru-sa-lem? Thưa các bạn, đó là
một thứ bé nhỏ giấu sau một góc, nhưng chắc chắn Nó nói cho
biết điều đó. Vâng, thưa quý vị. Ai đã sáng lập Giê-ru-sa-lem, và
nó được sáng lập khi nào? Được rồi. Và đó là thành thánh của
Đa-ni-ên.
34 Và chúng ta thật sự hiểu rằng thành phố ấy, mà bây giờ đã có
lời rủa sả trong hai ngàn năm, sẽ được xây lại và được tái lập lại.
Và sự thờ phượng đền thờ sẽ được thiết lập đúng như nó đã có
lúc ban đầu. Đúng vậy. Giê-ru-sa-lem sẽ là, bây giờ, và sẽ có một
của lễ, của lễ chay hàng ngày được dâng lại giống như nó đã có
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thuở ban đầu. Tôi nghĩ, tối nay, chúng ta sẽ đi vào hầu hết điều
đó, hay phần lớn của nó.
35 Bây giờ, thưa các bạn, tôi muốn anh em biết, rằng, điều nổi
bật về những điều này, tôi chắc chắn đang để ra những tuần lễ
giảng dạy. Nhưng chỉ hầu như động đến nó, vậy để khi thời tiết
mátmẻ hơn, hay trễ hơnmột chút, khi chúng ta đi vào trong Bảy
Ấn đó, Bảy Bát, Bảy Tiếng Kèn, tất cả những điều này, để tôi có
thể tham khảo lại và nói, “Anh em có nhớ bảy mươi tuần lễ của
Đa-ni-ên không? Anh em có nhớ thời đại Hội thánh, khi nó đã
cất lên, và những gì đã xảy ra không?” Và bảy mươi tuần lễ này
của Đa-ni-ên bao phủ từ sự cất lên của Hội thánh cho đến lúc sự
quay trở lại của Hội thánh. Khoảng thời gian đó là những gì nó
bao phủ. Bây giờ, vậy thì, không phải là tất cả bảy mươi tuần lễ
củaĐa-ni-ên;một phần củanó. “Bảymươi tuần lễ được định.”
36 Bây giờ, có một mục đích sáu phần trong chuyến viếng thăm
của Người, bảo cho ông những gì sắp ứng nghiệm. Vậy thì, có
một mục đích sáu phần của sự đến của Người. Vậy thì, tối nay,
tôi nghĩ chúng ta sẽ ngừng lại đây trong những lời Kinh Thánh
chỗmà chúng ta đã học sáng nay, chỗ cómộtmục đích sáu phần.
Chúng ta ở đây này. Bây giờ chúng ta tìm thấy rằngmục đích sáu
phần, một trong điều đó. Bây giờ chúng ta hãy lấy - chương thứ
tư, câu - thứ tư…câu thứ 24 của chương thứ 9 củaĐa-ni-ên.

Và bảy mươi tuần lễ được định trên dân ngươi…

Bây giờ hãy nhớ, đó là tất cả cuộc hành trình của những
người Y-sơ-ra-ên sẽ có trên trái đất này. Chúng được định. Bảy
mươi tuần lễ thật sự được định. Đó là tất cả được phân bổ cho
những người Do Thái.

…trên dân ngươi và trên thành thánh ngươi,…

Bởi vậy, bảy mươi tuần lễ này, bây giờ đừng có bỏ qua nó,
nó sẽ khải thị từ thời gian đó cho đến kỳ chung kết của những
người Do Thái, và cũng là kỳ chung kết của Giê-ru-sa-lem, cho
đến khi sẽ có một thành phố mới được xây nên. Vậy thì, ồ, tôi hy
vọng chúng ta đi vào đó, thật tốt và sâu sắc tối nay.

…được định trên dân ngươi và trên thành thánh của
ngươi,… (Để làm gì?)…để làm sạch sự gian ác,…
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37 Người đã bảo cho ông điều gì bấy giờ? Ông đang cố gắng tìm
ra bao lâu nó sẽ xảy ra. “Tôi biết chúng tôi đang ở kỳ cuối cùng.”
Giống như chúng ta bây giờ, “Chúa…”

38 Bao nhiêu anh em trong lớp học này, đêm nay, tin rằng
chúng ta đang ở kỳ sau rốt? Hãy nói, “A-men.” [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Cám ơn anh em. Chúng ta đang ở kỳ sau rốt. Bây
giờ chúng ta đang cố gắng tìm hiểu, bởi Đức Chúa Trời, thật sự
chừng nào điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta đang sống trong thời nào?
Đó là lý do chúng ta đang quay trở lại và chọn ra những vị tiên
tri này, và vân vân, và đang cố gắng tìm ra chúng ta ở đâu.

39 Và đó là những gìmàĐa-ni-ên đã làm. Ông ngướcmặt hướng
về Đức Chúa Trời. Bao nhiêu anh em đã đọc Đa-ni-ên 9 hôm nay,
hãy đưa tay lên. Được rồi. Anh em thấy lời cầu nguyện của ông,
cách ông đã có sự xưng tội của mình về dân sự ông, và xưng
tội của chính ông. Ông muốn chắc chắn rằng ông đã tìm thấy
khi nào họ quay về, bởi vì ông muốn làm cho dân sự sẵn sàng
để trở về.

Bây giờ, điều mà tôi đang cố gắng làm, là tìm ra khi nào
chúng ta sẽ đi lên, và làm cho dân sự sẵn sàng để cất lên, để
được sẵn sàng. Và chúng ta ngước mặt mình lên với Đức Chúa
Trời, qua những lời cầu nguyện và sự khẩn xin, để tìm thấy, “Lạy
Chúa, chúng con đang sống trong giờ nào?”

40 Chúng ta đã nhìn thấy tất cả những điều khác nhau này đang
xảy ra; chúng ta nhìn thấy thế giới trong sự hỗn loạn. Chúng ta
nhìn thấy thì giờ cận kề. Sự-…chữ viết tay ở trên tường, mọi việc
mà Đức Chúa Trời đã phán. Chúng ta nghe Tổng thống củamình
đang nói về một cuộc chiến tranh khác, đang đến ngay bây giờ.
Chúng ta nghe lời tiên đoán, “Trong vòng, ồ, trong vòng một vài
giờ đồng hồ sau khi cuộc chiến tranh, được tiên đoán rằng các
quốc gia sẽ chẳng còn gì ngoài bụi núi lửa.” Và chúng ta biếtmình
đã có điều đó.

Vậy chúng ta biết, trước khi điều đó xảy ra, Hội thánh phải ra
đi. Vậy, “Chúa ôi, chúng con hiện ở đâu?” Đó là lý do tôi tin rằng
Ngài sẽ cho chúng ta biết. Chúng ta ngướcmặt để tìm ra. Bây giờ,
trước tiên, chúng ta hãy tìm thấy.
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Bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi…thành thánh
ngươi, đặng ngăn sự phạm phép,…trừ tội lỗi, và làm sạch
sự gian ác,…đem sự công bình đời đời vào,…đặng đặt ấn
tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho nơi rất
Thánh.

41 Đó làmụcđích sáuphần của cuộc thămviếng củaGáp-ri-ên.

42 Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu, số một. Nếu anh em muốn
đánh dấu nó, anh em có những cây bút chì. Số một, “Để ngăn
sự phạm phép,” đó là điều đầu tiên. Bây giờ, để ngăn sự phạm
phép của Y-sơ-ra-ên, những người đã phạm tội nghịch lại Đức
Chúa Trời, sẽ cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp.

Vậy thì, để tìm thấy điều này, chúng ta hãy lật ra Rô-ma.
Chương thứ 11 của Rô-ma, và bắt đầu với câu 21 của Rô-ma 11.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với điều gì? “Ngăn sự phạm phép.” Rô-
ma 11:21. Được rồi.

Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc nhánh nguyên,…(Là ai
vậy? Y-sơ-ra-ên.)…thì tất nhiên…cũng chẳng tiếc ngươi
nữa.

Bây giờ, tôi muốn anh em, khi anh em về nhà, đọc cả chương
11 này. Tôi chỉ đang đọc chỗ nầy để…Hãy đánh dấu xuống cả
chương 11, và đọc nó.

…chẳng tiếc ngươi nữa.

Vậy hãy xem sự nhân từ…sự nghiêm ngặt của Đức Chúa
Trời: đối với họ là kẻ đã ngã xuống,…còn sự nhân từ, đối
với ngươi, miễn là ngươi tiếp tục giữ mình trong sự nhân
từ Ngài: bằng chẳng vậy ngươi…sẽ bị chặt bỏ, cũng bị
chặt bỏ.

Và về phần họ cũng vậy, nếu họ không ghì mài trong
sự chẳng-…nếu họ không ghì mài trong sự chẳng tin, thì
cũng sẽ được tháp vào: vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp
họ vào.

Đấy, nói rằng sẽ có một thời mà khi dân Ngoại sẽ bị cắt ra
khỏi, và Y-sơ-ra-ên trở về tháp vào lại.
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Vì nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây—khỏi cây ô-li-ve
hoang thuận tính mình (dân Ngoại), mà được tháp vào
cây ô-li-ve tốt nghịch tính…

Chúng ta nghịch với tự nhiên, xa lạ, không có sự thương xót,
không có Đức Chúa Trời, không hy vọng gì cả. Và Đức Chúa Trời,
bởi sự thương xót của Ngài, ban cho chúng ta một cơ hội, cắt đi
Y-sơ-ra-ên công nghĩa vì những sự phạm phép, và để họ quamột
bên, cây hoang-…cây ô-li-ve thuận tính, và đã mang vào cây ô-li-
ve hoang nghịch tính, trái ngược với cây nguyên.

…đến với cây…tốt nghịch tánh: thì huống chi những kẻ
nầy, là nhánh nguyên, sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve
mình?

Được rồi, chúng ta hãy đọc tiếp.

Vì hỡi anh em, tôi không muốn, rằng anh em sẽ chẳng
biết sự mầu nhiệm này, e anh em sẽ khoe mình khôn
ngoan chăng; ấy là một phần của dân Y-sơ-ra-ên đã sa
vào sự cứng lòng, xảy ra với dân Y-sơ-ra-ên, cho đến
chừng nào số dân Ngoại…được nhập vào đầy đủ.

43 Cho đến khi Đức Chúa Trời đã xong với dân Ngoại, Y-sơ-ra-
ên bị mù lòa. Họ đã đi lạc vào tội lỗi và để những gian ác chống
nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm mù mắt
họ, để chúng ta có thể được tháp vào. Anh em hiểu được điều đó
không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Bây giờ câu 26.

Và vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu:…
44 Đức Chúa Trời đã làmmù họ có mục đích cho các bạn và tôi.
Họ không thể nhìn thấy được, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm mù
họ. Và tất cả Y-sơ-ra-ên, Y-sơ-ra-ên thật, sẽ được cứu. Thiên sứ đã
nói gì? Vinh quang thay! “Để ngăn sự phạm phép của Y-sơ-ra-ên!
Ta đã đến để bảo cho ngươi hay rằng sẽ cómột thời khi những sự
phạm phép của Y-sơ-ra-ên sẽ được chấm dứt.” Đức Chúa Trời sẽ
cắt đi nhánh hoang nghịch đó, và tháp nhánh đó vào, lại, nhánh
thật đó vào lại.
45 Ồ, đôi khi điều đó khiến cho tim tôi nhảy lên, thấy họ đáng
thương, dân ấy khốn khổ đã bị cắt đi ra nơi xa kia, mà không
biết nơi họ đang đi đâu; và nghĩ rằng Đức Chúa Trời, trong sự
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thương xót của Ngài, đã làm như thế để tôi có thể được cứu. Đã
làm mù mắt của họ để không thấy Đấng Mê-si của chính họ, đã
bịt tai họ lại để họ không thể nghe Ngài; tuy nhiên, đã nhìn ngay
vào những phép lạ của Ngài, và nhìn ngay vào những phép lạ và
những điều mà Ngài đã làm.
46 Tôi tin, Ma-thi-ơ, chương thứ 12, hay chương 8 hay chương
12, đã nói, “Dẫu Chúa Jêsus đã thực hiện thật nhiều phép lạ, song
họ không thể tin.” Bởi vì, Đức Chúa Trời đã phán, “Họ cómắt mà
họ không thấy được, và có tai mà họ không thể nghe được; kẻo e
họ sẽ thấy bằng mắt họ và nghe bằng tai họ, và Ta sẽ làm họ trở
lại chăng.” Nhưng, để chúng ta có thể có một cơ hội, Ngài đã kéo
bức màn xuống che mắt con cái của Chính Ngài, quay con cái
của chính Ngài khỏi bàn, và quay họ khỏi nương dựa của Thánh
Linh, để Ngài có thể tìm thấy…để chúng ta có thể có một cơ hội
để sống, được ban cho chúng ta Sự Sống. Câu 26, lần nữa.

Và vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu: như có chép
rằng, Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, và sẽ cất sự vô đạo
ra khỏi Gia-cốp:

47 Vâng, một trong những ngày này, Ngài sẽ đến với Núi Si-ôn.
Trên Núi Ô-li-ve, họ sẽ nhận ra Ngài, và tất cả Y-sơ-ra-ên sẽ biết
đó là Ngài. DânNgoại sẽ xong vào lúc đó. Nhánh đó đã được tháp
vào, Đức Chúa Trời sẽ lấy từ đó trái đã được ở với nhau. Và nhánh
nho hoang nghịch đó sẽ là…
48 Và bây giờ hãy nhớ, trở lại trong đây khi anh em đọc, Ngài
phán, “Nếu các rễ đó là thánh, và các rễ đó đã sinh ra từ một Rễ
thánh, thì tráimà đến từ Rễ thánh đó cũng sẽ sanh ra trái thánh.”
Và nếu Rễ đó là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng là cả Rễ và Chồi của
Đa-vít; nếu Sự Sống đó đã ở trongNgài, đến qua dòng dõi Do Thái
và đã bị cắt đi khỏi họ, vàmắt của họ đã bịmù để chúng ta có thể
thấy được, thì đời sống của chúng ta sẽ phải theo kiểu mẫu với
Nhánhphước hạnh đó. Ồ, vâng, thưa anh em. Đúng vậy.
49 Đức Chúa Trời đã cắt họ ra khỏi, một cách cómục đích, và đã
làm mù mắt họ để chúng ta có thể có một cơ hội nhìn thấy, ban
cho chúng ta một cơ hội. Và chúng ta bước đi loanh quanh giống
như chúng ta là ai đó. Phao-lô nói họ ở đây, “Hãy chú ý, cách anh
em làm điều đó như thế nào. Hãy để ý! Vì nếu Đức Chúa Trời đã
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không tiếc nhánh nguyên, thì làm sao Ngài sẽ có sự thương xót
nào thêmnữa trên nhánh hoang đã có rồi…”

Vậy chúng ta bước đi loanh quanh, nói, “Tôi là tín đồ Trưởng
Lão! Tôi là tín đồ Giám Lý! Tôi là tín đồ Báp-tít! Tôi là tín đồ Ngũ
Tuần!” Điều đó chẳng có nghĩa gì với Đức Chúa Trời. Anh em
phải được tái sinh bởi Đức Thánh Linh đó mà đến từ Rễ. Nhưng
Ngài đến…
50 Bây giờ, hãy nhớ, Ngài đang không nói về dân Ngoại. Tôi chỉ
đang đưa điều này vào đây để anh em nhìn thấy chỗ dân Ngoại
có cơ hội của mình.
51 Nhưng, Ngài đến “để ngăn sự phạm phép,” làm cho xong nó.
Bây giờ, nếu chúng ta quay trở lại trong Đa-ni-ên lần nữa, và
chúng ta sẽ tìm thấy điều đó trong Đa-ni-ên, chúng ta tìm thấy ở
đây, câu 24. Được rồi. “Đặng ngăn sự phạm phép.” Ngăn cái gì?
Đặng ngăn sự phạm phép của Y-sơ-ra-ên.

Sự phạm phép là gì? Là làm nghịch lại điều gì đó. Một sự
phạm phép chống lại tôi, là làm điều sai trái đối với tôi. Sự phạm
phépnghịch lại anh em, là làmđiều sai trái đối với anh em.

Vì vậy, Y-sơ-ra-ên đã làm điều sai trái với Đức Chúa Trời. Và
trong tuần lễ thứ bảymươi này, điều gì sẽ xảy ra? Đức Chúa Trời
sẽ làm xong sự phạm phép của Y-sơ-ra-ên. “Đặng ngăn sự phạm
phép,” sẽ là, “cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp.” Và rồi tất cả Y-sơ-ra-
ên sẽ được sanh lại. Tất cả họ sẽ nhận lãnhĐức ThánhLinh.

Bây giờ, số hai, hãy viết điều đó xuống giấy của anh em.
52 Chúng ta có thể lưu lại một thời gian lâu về điều đó, nhưng
tôi khôngmuốn đi đến chỗ rao giảng về nó. Chỉmuốnnói chuyện
với anh em, để anh em có thể nắm được nó kỹ lưỡng. Khi chúng
ta đi vào trong Bảy Ấn này, thì anh em sẽ di chuyển ngay qua
Hội thánh, qua các Ấn, qua các Tai vạ, và biết mình đang đứng
ở đâu. Được rồi.
53 Sốhai, “Trừ tội lỗi.” Bây giờ chúng ta hãyđọc lại, Đa-ni-ên.

…đặng ngăn…sự phạm phép, và—và trừ tội lỗi,…

Đó là mục đích thứ hai sự đến của Ngài. Đầu tiên, là ngăn sự
phạm phép của Y-sơ-ra-ên; và để trừ tội lỗi. Y-sơ-ra-ên đã phạm
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tội ở đâu? Họ đã phạm trọng tội ở đâu? Họ đã tự phân rẽ mình
khỏi Đức Chúa Trời ở đâu?
54 Bây giờ hãy lắng nghe kỹ. Chúng ta hãy lật qua Tin lành Ma-
thi-ơ 24. Và đây là chỗ Y-sơ-ra-ên đã phạm tội chết người. Đây là
chỗmà nó đã thực hiện tội lỗi cuối cùng của nó, và đó là lý do nó
ở trong tình trạng ấy hôm nay. Ma-thi-ơ, chương thứ 27 của Tin
Lành theo Thánh Ma-thi-ơ, và câu thứ 25 của chương 27. Chúng
ta hãy bắt đầu khoảng câu thứ—thứ 21.

Quan tổng đốc cất tiếng hỏi và nói với họ rằng, Trong
hai người nầy các ngươimuốn ta tha ai? Và họ thưa rằng,
Ba-ra-ba.

Bây giờ hãy nhớ, đó là Y-sơ-ra-ên. “Ba-ra-ba!”

Phi-lát đã nói với họ rằng, Ta sẽ xử thế nào…với Jêsus
gọi là Christ? (Hãy lắng nghe họ!) Họ đều nói với người
rằng, Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự.

Hãy nhớ, đó là Đấng Mê-si của họ mà Đa-ni-ên nói sẽ đến.
Hãy nhớ sáng nay, trong bài học ở đây, “Ngài sẽ bị trừ đi, không
phải vì chínhNgài,” không phải điều gì Ngài đã làm.

…Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự.

Và quan hỏi, Tại sao, người nầy đã làm việc dữ gì?
Nhưng họ lại kêu la lớn hơn, nói rằng, Đóng đinh hắn
trên cây thập tự.

Lúc ấy Phi-lát thấy mình không thể thắng nổi chi hết,
nhưng mà…sự ồn ào càng thêm, và người lấy nước, và
rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng, Ta không có tội
về huyết của người công bình nầy: điều đó…mặc kệ các
ngươi.

55 Hãy lắngnghe! Đây là lỗi lầmcủahọ. Đây là tội lỗi của họ.

Lúc ấy hết thảy trả lời…dân chúng, đều đáp rằng, Xin
huyết Người lại đổ trên chúng tôi, và trên con cái chúng
tôi.

56 Đó là chỗ họ đã làm điều đó. Ngài đã trừ tội lỗi cho họ. Làm
sao Ngài có thể làm điều gì khác ngoài tha thứ cho họ, biết rằng
Ngài phải làm mù mắt họ, để chúng ta có thể đi vào. Nó giống



16 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

như con cái của chính Ngài đang kêu đòi Huyết Ngài. Và họ đã bị
mù, và Ngài biết họ đã bị mù. Đó là lý do Ngài đã kêu lớn xin sự
tha thứ cho họ. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình
đang làm điều gì.” Họ bị mù. Vì cớ chúng ta họ đã bị mù. Trong
sự vô tín của mình họ đã làm điều này. Nhưng khi họ gặp lại
Ngài…A-men!

57 “Trừ tội lỗi.” Tội lỗi là gì? Sự vô tín. Họ đã không tin đó là
Đấng Mê-si. Họ không thể thấy Ngài là Đấng Mê-si, tuy Ngài đã
làmmọi dấu hiệu mà Đấng Mê-si phải làm. Nhưng họ không thể
nhìn thấy nó. Họ đã bị mù.

58 Vậy khi anh em nhìn thấy người ta nói, “Tôi không tin vào sự
chữa lành Thiêng liêng. Tôi không thể nhìn thấy nó. Tôi không
thể hiểu được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh này.” Đừng
nổi giận với họ; họ bị mù. Họ bảo, “Tôi không thể hiểu được Sứ
điệp này về sự Ngài Đến. Tôi không thể hiểu được phép báp-têm
bằng Đức Thánh Linh này. Tôi không thể hiểu được dòng giống
của rắn. Tôi không thể hiểu được thứ này.” Họ bị mù, mà không
biết điều đó. Cứ cầu nguyện cho họ. Được rồi.

59 Trong sự vô tín của họ; nhưng, khi họ nhìn thấy Ngài, khi
Ngài đến trở lại, điều đó sẽ kết thúc của sự vô tín của họ. Ồ, chao
ôi! Trước tiên chúng ta hãy giở qua Sáng thế ký 25, chương thứ
45, và lấy một—một hình bóng của nó. Tôi đã viết xuống ở đây
một số, của Sáng thế ký 45, anh em mà đang ghi chú. Ồ, tôi yêu
mến Phúc Âm ngày xưa tốt đẹp này biết bao! Được rồi. Bây giờ
chúng ta biết mình ở đâu.

Anh em ở phía sau của tòa nhà, có thể nghe tôi rõ không?
Hãy đưa tay lên nếu anh em có thể nghe tôi. Tôi giảng điều này
kỹ một chút.

60 Bây giờ chúng ta sẽ đọc một phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi
muốn anh em lắng nghe, các anh em nào không có Kinh Thánh.
Anh em có Kinh Thánh của mình, giở ra Sáng thế ký. Trước tiên,
chúng ta hãy khởi đầu trong chương 44, bắt đầu với câu 27.

61 Đó là Giô-sép, và Giô-sép là một hình bóng hoàn hảo của
Đấng Christ. Chúng ta biết điều đó. Bao nhiêu người biết điều
đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chàng bị những người anh
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củamình căm ghét (tại sao?) bởi vì chàng là thuộc linh, chàng đã
thấy những khải tượng, thông giải những giấc mơ. Chàng là con
người thuộc linh giữa vòng những người anh mình, và họ ghét
chàng. Và cha chàng thương yêu chàng.

Chúa Jêsus cũng bị những giáo hội giáo phái ghét, nhưngĐức
Chúa Trời Cha Ngài yêu thương Ngài. Tại sao họ căm ghét Ngài?
Bởi vì Ngài thuộc linh. Bởi vì…Họ bảo, họ đã nói, “Hắn là một
thầy bói, một con quỷ.”

62 Anh em còn nhớ những gì các anh của Giô-sép nói với chàng
không? “Thằng nằmmộng đến kìa.” Hiểu không? Xem đó, giống
vậy. Và họ đã bán Giô-sép cho gần như cùng một giá mà Giu-đa
đã bán Chúa Jêsus, ba mươi miếng bạc. [Anh Branham gõ trên
bục nhiều lần—Bt.] Ném chàng vào một cái hố, và đi và nói với
cha rằng điều gì đó đã giết chàng, chàng chết rồi. Nhưng chàng
đã được đem lên khỏi hố. Đấng Christ đã bị ném vào trong một
cái hố, và đã được cất lên. Và từ nơi đó chàng đã đi đến nơi cao
nhất có trên đất. A-men! Giô-sép đã đi đến bên tay phải của Pha-
ra-ôn; và Chúa Jêsus đã đi đến bên tay phải của Đức Chúa Trời.
Trong sự cám dỗ của người, trước sự tôn cao của người. Chúa
Jêsus, trước khi Ngài được tôn cao, đã trải qua sự cámdỗ.

63 Ồ, tôi tin ấy là Billy Sunday, nhà truyền giáo vĩ đại, đã nói,
“Mỗi—mỗi cây có một triệu Thiên sứ ngự trong nó, ngày đóng
đinh trên thập tự đó, nói, ‘Cứ buông lỏng tay của Ngài và chỉ cho
chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay đổi cảnh này ngay ở đây.’” Nhưng
Ngài đã không thể làm điều đó.

64 Cai-phe nói, “Hắn đã cứu chính mình; mà không thể cứu
những kẻ khác được.” Ông đã không biết ông đang góp một lời
bình luận. Nếu Ngài đã cứu được chínhMình, thì Ngài không thể
cứu được những người khác. Vì vậy, Ngài đã phó chính Ngài, để
cứunhữngngười khác. Xemđó, quámùvới điềuđó. Bấy giờ họ…

65 Lúc ấy khi ông ta đã có mặt ở đó trong sự tôn cao của mình,
hay trước sự tôn cao củamình, sự cám dỗ của ông. Hãy nhớ, Giô-
sép bị tống vào trongngục vì ông vô tội. Người Rô-ma, hay là…

66 Tướng Y-sơ-ra-ên, tên là Phô-ti-pha; Phô-ti-pha đi, và đi vắng
vàomột chuyến đi. Ông cómột người vợ xinh đẹp, và vợ ông bảo
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Giô-sép vào trong nhà làm điều gì đó; và bà cố buộc Giô-sép làm
điều gì đó sai trái. Và ông trung thành với Đức Chúa Trời. Tôi nói
với anh em, họ luôn luôn…
67 Phụ nữ các chị, tôi đã la lối chị em; bây giờ tôi sẽ đề cập về
chị em, một phút. Hiểu không? Người nữ là một chiếc bình yếu
hơn. Tôi biết không thể cómột người nam tồi tệ trước khi cómột
người nữ tồi tệ. Nhưng người đàn ông biết điều đó, đàn ông biết
rằng anh em là con trai của Đức Chúa Trời, và thật hổ thẹn cho
anh em, lúc lợi dụngmột người nữ; cho dù nàng có làm điều gì đi
nữa. Nàng là một cái bình yếu hơn, và anh em biết điều đó. Nếu
nàng đi ra, hành động không xứng với người nữ, hãy cầm lấy tay
nàng và nói chuyện với nàng giống như một em gái. Anh em là
con trai của Đức Chúa Trời. Đừng làm với họ những điều ác. Hãy
nhìn Giô-sép, ông làmột gươngmẫu cho anh em.
68 Và khi vợ của Phô-ti-pha, người nữ xinh đẹp này, danh giá,
cao quý nhất, một trong những người nữ có địa vị nhất trong xứ,
đã van nài và thuyết phục chàng. Và chàng đã quay đi, và bà đã
bắt được chàng và cố để ôm chàng vào mình. Và chàng đã giật
ra cho đến nỗi thậm chí cởi áo choàng của mình ra, và chạy trốn
khỏi bà. Vâng, thưa quý vị. Và khi ông ấy trở về, họ nói dối về
chàng, nói rằng chàng đi vào để cưỡng đoạt bà, và bà đã để lại…
và chàng đã để áo choàng củamình ở đó. Và vì thế chàng phải đi
vào ngục. Nhưng, trong ngục, Đức Chúa Trời đã ở với chàng, cho
dù họ có đặt chàng ở đâu đi nữa.
69 Chàng là hình bóng về Con của sự thịnh vượng.Mọi điều Giô-
sép làm đều thịnh vượng. Và khi Chúa Jêsus trở lại trong thời kỳ
Ngànnăm, đó là lý do các samạc sẽ nở rộ nhưhoahồng.Mọi điều
Ngài làm sẽ thịnh vượng. Ngài là Con của sự thịnh vượng. Bất cứ
nơi nào anh em đặt Giô-sép, chỗ đó được ban phước. Nơi nào có
Chúa Jêsus, chỗ đó được ban phước. Vậy, hãy nhận lấy Ngài vào
trong lòngmình và được phước.
70 Vậy chúng ta thấy bây giờ, rằng, rồi Giô-sép đã bị tống vào
trong tù. Và có hai người ở trong tù; một trong họ đã bị hư
mất, và một người được cứu. Chúa Jêsus, trong sự thử thách của
Ngài trên cây thập tự, một tên trộm bị hư mất và một tên kia
được cứu.
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71 Khi Ngài được tôn cao, Ngài đi đến tay phải của Đức Chúa
Trời. Khi Giô-sép được tôn cao, chàng được ở bên tay phải của
Pha-ra-ôn, và không một người nào có thể nói với Pha-ra-ôn mà
không nói với Giô-sép trước tiên và nhận sự cho phép.

Và khi Giô-sép rời cung điện…Ồ, chao ôi! [Anh Branham vỗ
tay với nhau một lần—Bt.] Khi Giô-sép rời cung điện, những
tiếng kèn vang lên, và nhiều người chạy trước chàng, rao truyền,
“Hãy quỳ gối xuống! Giô-sép đang đến!” A-men!

Và khi Chúa Jêsus rời tay phải của Đấng Oai Nghi trên cao,
những tiếng kèn sẽ vang lên. Vàmọi đầu gối sẽ quỳ xuống, vàmọi
lưỡi sẽ xưng ra, “Chúa Jêsus đangĐến!” Chắc chắn!Nhưngnếu…

72 Và, hãy nhớ, khi chàng bị các anh em của mình khước từ,
chàng đã làm gì? Chàng có một người vợ Ngoại bang; chàng có
một người vợ xứ Ai Cập. Khi Chúa Jêsus bị cất khỏi những người
anh em của Ngài ở lại đó, những người Do Thái, Ngài đã cưới với
một Nàng Dâu dân Ngoại. Nhưng bây giờ, sau nhiều năm, sau
khi con cái đã được sinh ra, Ép-ra-im và Ma-na-se, chàng đã có
một gia đình.

73 Rồi, một ngày kia, các anh em của chàng đến thăm chàng.
Hãy xem. Chúng ta biết câu chuyện, cách chàng đã đặt vật nhỏ
ở trong đó, để gởi lại. Và hành động giống như thậm chí chàng
không nói được ngôn ngữ của họ; có một người thông dịch, cho
người Hê-bơ-rơ, khi chính chàng là người Hê-bơ-rơ. Và em trai
của họ đi xuống. Họ đã không biết chàng. Chàng là một hoàng
tử vĩ đại.

Và ngay bây giờ, Đấng Christ thămviếng người Do Thái, chữa
lành bệnh tật của họ và vân vân, và họ vẫn không biết Ngài là
Ai, Đấng Mê-si đó.

Chúng ta hãy bắt đầu ở câu 27 của chương thứ 44.

Và kẻ tôi tớ ngài là cha tôi đã nói với chúng tôi rằng,
Chúng mày biết rằng vợ ta sinh cho ta—vợ ta đã sanh
cho ta hai đứa con trai:

Vàmột đứa trong chúng đã từ ta đi mất biệt,…

Đó làGiô-sép, chínhngườimàhọ đang trò chuyện với.
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…và ta đã nói, Chắc nó đã bị thú dữ xé thành từngmảnh
rồi; vì đến bây giờ ta chưa thấy lại:

Và nếu chúng mày còn dắt đứa này đi khỏi mặt của ta
nữa, và rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, chúng mày
sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống mồ.

74 Họ đã đem cậu bé Bên-gia-min xuống đó, em trai nhỏ của
chàng. Anh em có biết Bên-gia-min đại diện cho ai không? Nhóm
mới này của những người Do Thái thật, chân chính mà bây giờ
đang tập hợp ở đó để tạo nên một trăm bốn mươi bốn ngàn
người, chủng tộc này—này đang xuất hiện. Không phải là những
người lươn lẹo PhốWall này, không, không; đó còn hơn là bia đỡ
đạn. Họ không phải là những người Do Thái. Họ không phải là
người Do Thái. Những người Do Thái thực sự là những Bên-gia-
min nhỏ bé này xuất hiện từ dưới đây, và thậm chí chưa bao giờ
nghe Lời của Chúa Jêsus Christ.

Vậy bây giờ hãy đến với tôi…và cha ngài…và cha tôi,
và em tôi không ở với chúng tôi; thấy rằng sự sống của
người bị ràng buộc với sự sống của em tôi;

75 Sự Sống của chính Đức Chúa Trời gắn chặt với Y-sơ-ra-ên.
Ngài đã cưới nó. Chúng ta sẽ đi đến điều đó trong một vài phút,
nếu ý Chúa. Ngài kết hôn với Y-sơ-ra-ên. Sự Sống của Ngài đã
khắng khít với nó. Cũng như tôi khắng khít với Bà Branham, vợ
tôi ở sau đó, và anh em gắn chặt với vợ của mình. Sự sống của
anh em được gói vào trong đó. Và Đức Chúa Trời đã cưới Y-sơ-ra-
ên. Và đó là gì? Gia-cốp nói, “Sự sống của ta được gói lại và khắng
khít trong đứa trẻ này. Ta sẽ…”

Và sẽ xảy ra, khi người thấy em tôi không có với chúng
tôi,…

Anh em biết, Giô-sép sẽ giữ cậu bé lại. Chúng ta biết câu
chuyện đó.

…và chắc người sẽ chết, cha của nó: và các tôi tớ chúa
sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi cũng là kẻ tôi tớ
chúa đau lòng xót dạ xuống mồ.

Hãy lắng nghe lời khẩn xin đó mà Ru-bên đang nói ra lúc
bấy giờ.
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Vì kẻ tôi tớ ngài có chịu bảo lãnh đứa con út đó với
ngài…với cha tôi, rằng, Nếu con đem không…không đem
em về cho cha, thì con sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.

Vậy bây giờ, tôi cầu xin ngài, xin cho kẻ tôi tớ chúa ở tôi
mọi thế cho đứa trẻ…

Ồ, chao ôi! Xemđó, ông đang đứng ngay trước Giô-sép, người
em mình. Đây là Giô-sép, mà ông không biết chàng. Ồ, hãy đợi
cho đến lúc thời kỳNgàn nămbắt đầu, thưa anh em!

…bây giờ xin ở tôi mọi thế cho đứa trẻ cho chúa tôi;…

Hãy lắng nghe ông, xưng chàng là, “chúa.”

…đặng nó theo trở lên cùng các anh mình.

Vì nếu đứa trẻ không theo về với tôi, làm sao tôi dám
về cùng cha tôi? tôi nỡ nào thấy điều tai họa sẽ xảy đến
trên cha tôi.

76 Đang khẩn xin, phó cả sự sống của chínhmình! Những người
Do Thái sẽ đứng ở đó với bàn tay đưa ra như thế nào! Hãy xem.
Bây giờ hãy xem câu 45, câu…Nghe kỹ, đừng bỏ sót nó. “Khi Giô-
sép có thể…”

Bấy giờ Giô-sép không thể nào…-cầm lòng—cầm lòng
cho đậu được trước mặt tất cả các người hầu đứng với
ông;…

Thưaanh em, đó là khi tội lỗi sẽ bị trừđi. Sự vô tín sẽ tản lạc.

…và người đã khóc, và người đã khiến mọi người đi…
khỏi ta. Và không có người nào ở đó với người, trong khi
Giô-sép tỏ thật với các anh em mình.

77 Đó là gì? Thậm chí người vợ của riêng chàng quay trở lại với
cung điện. Ồ, chao ôi! Nàng Dâu trong sự Vinh hiển, trong khi
Chúa Jêsus quay trở lại (chúng ta sẽ đi vào điều đó ở đây) để bày
tỏ chính Ngài.

Và người cất tiếng khóc lớn:…

Giô-sép đã không cầm lòng thêm được nữa, và chàng la
lớn lên.

…và những người Ai Cập và nhà Pha-ra-ôn nghe điều
đó.
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78 Ngay trong cung điện, họ nghe Giô-sép đang kêu lớn lên. Bây
giờ, đó là hình bóng của Đấng Christ gặp dân Do Thái, rằng, Ngài
biết Ngài đã làm mù họ để chúng ta có thể có cơ hội. Nhưng khi
Ngài đến với họ lần nữa, tội lỗi của Y-sơ-ra-ên sẽ chấmdứt.

Và Giô-sép bảo những người anh em của chàng, Tôi là
Giô-sép;…

Anh em nghĩ Chúa Jêsus sẽ nói gì? “Ta là Đấng Mê-si của các
ngươi. Ta là Đấngmà các ngươi đã đóng đinh.”

…phải cha tôi còn sống chăng? Và các anh em người
chẳng đáp lời người được; vì họ bối rối trước mặt người.

79 Ồ, tôi phải dừng tại đây chỉ một phút. Chúng ta hãy giở
qua Xa-cha-ri chương 12. Lật với tôi giờ nầy tới Sách Xa-cha-
ri, chương 12 của Xa-cha-ri. Và có lẽ tôi đang mất hơi nhiều thì
giờ một chút trong sự bắt đầu giảng về điều này, nhưng tôi—
tôi hy vọng không. Và tôi—tôi muốn anh em hiểu được điều đó,
rất nhiều.
80 Xa-cha-tri, chúng ta hãy giở Xa-cha-ri chương 12, và xem
Ngài sẽ nói những gì lúc bấy giờ khi Ngài đứng trước những
người anh em của Ngài. Xa-cha-ri 12, và câu thứ 10. “Chấm dứt
tội lỗi,” bây giờ. Được rồi, chương thứ 12 và câu 10.
81 Để ý. Và bây giờ người đang nói về dân còn sót lại ở đây; sự
vây hãm Giê-ru-sa-lem; con thú và các đội quân bị cất đi, và đại
loại như vậy; mọi việc đang trở nên chấm dứt bây giờ; đây gần
như là thời kỳ Ngàn năm, sắp sửa bắt đầu thời kỳ Ngàn năm
ngay bây giờ.

Và Ta sẽ đổ ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư của Giê-
ru-sa-lem, thần của (điều gì?) ơn phước…

A-men! Ân điển lạ lùng!

…trên nhà…dân cư của Giê-ru-sa-lem, (“thành thánh”
của Đa-ni-ên), thần của ơn phước và của sự nài xin: và
chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm, và
chúng nó sẽ thương khóc cho người, như là người ta
thương khóc con trai một, và sẽ ở trong sự cay đắng vì
người, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu
lòng.
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82 Hãy lắng nghe, thật sẽ có một sự thương khóc khi Ngài
đứng đó, tỏ chính Ngài cho họ, giống như Giô-sép đã làm! Hãy
lắng nghe.

Và trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn như vậy tại
Giê-ru-sa-lem, như là sự thương khóc của Ha-đát-…

Tôi không phát âm tên đó được, H-a-d-a-d-r-i-m- -o-…

…Ha-đát-rim-môn ở trong…Mê-ghi-đô—Mê-ghi-đô.

Và trong đất nầy sẽ than khóc, mỗi họ riêng phầnmình;
họ của nhà Đa-vít riêng ra, và những vợ chúng nó riêng
ra; và họ của nhà Na-than riêng ra, và những họ của
chúng riêng ra;

Họ…của nhà Lê-vi…và những vợ và những họ của
chúng riêng ra;…và họ Si-mê-ôn và những vợ chúng
riêng ra;

Và hết thảy những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra…và
những vợ chúng nó riêng ra.

83 Họ sẽ thật hổ thẹn về chính mình, khi họ đứng đó và thấy
rằng chính Đấng đó mà họ đã đóng đinh trên cây thập tự và đã
chối bỏ, đang đứng đó, Giô-sép quý báu của chính họ. Sẽ có một
sự than khóc như vậy! Và họ sẽ nói, “Ngài đã có những vết sẹo
này ở đâu?”
84 Ngài phán, “Trong nhà bạn Ta.” Hiểu tôi có ý nói gì không?
Chấmdứt tội lỗi, của sự không tin, vì đó là những gìNgài đến.
85 Và năm thứ bảy mươi này của Đa-ni-ên, đúng hơn là, tuần
thứ bảy mươi, đi đến sự kết thúc tội lỗi, trừ chúng đi. Bây giờ
anh em hiểu chứ? Đầu tiên là gì? “Đặng ngăn sự phạm phép.”
“Để trừ tội lỗi.” Số ba, “Làm sạch sự gian ác.” Các anh em ghi
điều đó xuống.

Tôi còn khoảng sáu câu Kinh Thánh khác ở đó, nhưng tôi chỉ
lướt qua nó, vì trời nóng. Chúng ta không muốn mất quá nhiều
thì giờ. Tôi muốn giảng nhiều về điều đó hết sức, nhưng không
giữ anh em quá lâu được. Được rồi.
86 “Làm sạch sự gian ác.” Gian ác là “làm điều sai trái,” giống
như họ đã làm tại cây thập tự. Ngài đã làm sự cầu thay, nhưng
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nó sẽ không được áp dụng cho họ. Nó đã không được áp dụng
cho họ. Tại sao? Vì họ đã bị mù và không thể nhìn thấy nó được.
Và tại sao họ đã bị mù?

Anh em nói, “Ồ, có thể, hôm nay…bởi vì tôi bị mù.” Anh em
cố ý bị mù. Họ bị mù bởi vì Đức Chúa Trời đã làmmù họ. Nhưng
anh em bị mù bởi vì anh em cố ý mù. Chẳng còn có sự cầu thay
nào cho anh em. “Nếu các ngươi không tin Ta là Đấng đó,” Chúa
Jêsus phán, “các ngươi sẽ chết trong tội lỗimình.” Đúng vậy.
87 Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại Xa-cha-ri lần nữa, chương
thứ 13. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe ở đây. “Làm sự cầu thay
cho.” Bây giờ, ở đâu điều này…tôi đang tìm người nào đó, nghe
điều này—nghe điều này, nhưng có lẽ Chúa sẽ ban nó theo cách
nào đó.

Trong ngày đó họ sẽ…
88 “Trong ngày đó.” Tiến sĩ Scofield có ở đây trong những chú
thích của ông, hay những đầu đề đoạn văn của ông, “Dân sót lại…
Dân sót lại ăn năn đã hướng đến thập tự giá.”
89 “Để làm sạch sự gian ác.” Sự gian ác, là điều gì đómà anh em
đã làm sai trật, mà anh em đã biết tốt hơn, rằng anh em không
nên làm nó. “Nếu tôi hoài thai tội ác trong lòng tôi, Đức Chúa
Trời sẽ không nghe tôi.”
90 Bây giờ, trong Xa-cha-ri chương thứ 13, chúng ta hãy bắt đầu
ở câu 1, ở câu 1.

Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra trong nhà Đa-vít
và dân cư Giê-ru-sa-lem vì tội lỗi và…sự ô uế.

91 Sẽ cómột nhàmở ra. Hãy tiếp tục; chúng ta có thể cứ đọc tiếp
xuống. Tôi muốn anh em đánh dấu để anh em sẽ đọc nó. Nhưng
bây giờ, tôi đã đánh dấu ngoài đây để bắt đầu tại câu 6 và đọc tới
câu 10. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đọc và xem, đọc đến câu
9, thì đúng hơn.

Và người ta sẽ nói với người, rằng ở đâu…Những vết
thương này trong bàn tay ngươi là bởi cớ gì? Thì người sẽ
đáp rằng, Ấy là…mà Ta có đã bị…(Chúng ta hãy xem.)…
trả lời, Những vết thương đó Ta đã bị trong nhà bạn hữu
Ta.
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Hãy thức dậy, Hỡi gươm, nghịch cùng kẻ chăn, và
nghịch cùng người là bạn hữu Ta, CHÚA vạn quân phán:
hãy đánh kẻ chăn, cho chiên sẽ bị tản lạc: và Ta sẽ trở tay
Ta lại trên những con nhỏ.

92 Bấy giờ, Chúa Jêsus đã trích đoạn Kinh Thánh đó. Đấy, “Hãy
đánh Kẻ chăn, và làm cho chiên tản lạc.” Nhưng hãy để ý đoạn
tiếp theo. Ngài cứ trích phần nhiều của đoạn đó. Nhưng hãy xem
câu kế tiếp của nó nói điều gì, phần kế tiếp của nó. “Và Ta sẽ trở
tay Ta lại trên những con nhỏ.” Điều gì? Nhóm Bên-gia-min bây
giờ đang đến. “Ta sẽ trở tay Ta lại trên những con nhỏ.”

93 “Hãy đánh Kẻ chăn.” Y-sơ-ra-ên, đầu tiên, Y-sơ-ra-ên đã đánh
Kẻ chăn, làm cho chiên tản lạc khắp thế giới. Nhưng Đức Chúa
Trời phán, “Ta sẽ trở tay Ta lại, lấy những con nhỏ vào ngày sau
rốt.” Khi nào? Khi đã làm sạch tội lỗi.

94 Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, mỗi người trong họ. Chúng ta hãy lật
qua Ê-sai. Ê-sai, chương 66 của Ê-sai, và đọc chỉ trong một phút.
Và xem Đức Chúa Trời nói gì về Y-sơ-ra-ên được cứu, sẽ mất bao
lâu để cứu Y-sơ-ra-ên. Hãy xem nó sẽ đến nhanh như thế nào.
Trong Ê-sai, chương 66 và câu thứ 8. Nếu anh emmuốn đọc hết,
được rồi.

Ai đã từng nghe một sự thể này? ai đã từng thấy sự gì
giống như vậy? Đất nước há dễ sẽ được dựng nên và sinh
ra…một ngày…trong một ngày?…mà Si-ôn mới vừa nằm
nơi, đã sinh ra con cái mình.

95 Ngay khi Si-ôn nhìn thấy rằng đó là ĐấngMê-si của họ, nó đã
được sinh lại, trong một ngày. “Làm sạch các tội lỗi, và làm sạch
sự gian ác, sự ô uế.” Ồ, chao ôi! Họ đã làm điều gì gian ác, là điều
sai trật. Sự gian ác đã được làm sạch cho họ.

96 Số bốn. “Để đem sự công bình đời đời vào.” Đó là điều thứ tư
mà vì đó Ngài đến. Điều thứ tư, những gì Ngài đến để thực hiện,
“Để—đểmang vào sự công nghĩa đời đời.” “Chấm dứt tội lỗi; làm
sạch sự gian ác; và đem sự công bình đời đời vào.” Khi sự phạm
phép Y-sơ-ra-ên đã đến hồi kết thúc…Khi sự phạm phép của Y-
sơ-ra-ên…
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97 Bây giờ chúng ta sẽ…Tôi muốn anh em nắm bắt điều này,
bởi vì khi chúng ta mang người đàn bà đó, và con rồng bị ném
đi, anh em sẽ quay trở lại với cùng câu Kinh Thánh này lần nữa.
Hãy chắc chắn ghi Nó xuống. Khi sự phạm phép của Y-sơ-ra-ên
đã đến hồi kết thúc, Sa-tan, là kẻ kiện cáo của họ và kẻ kiện cáo
của chúng ta, Sa-tan sẽ bị niêm phong lại trong hố không đáy. Đó
là khi nào? Khi mang vào sự công nghĩa đời đời, điều gì đó mà
không thể kết thúc, tất cả điều đó đã làm cho sự không công bình
sẽ bị cất đi.

98 Chúng ta hãy lấy Khải huyền chương 20 và câu 13, chỉ một
phút, và chúng ta hãy đọc ở đây chỉ một phút. Khải huyền 20, và
câu 13…Không, tôi xin lỗi. Khải huyền…1 đến 3, là nó. Tôi không
thấy dấu đánh dấu nhỏ giữa đoạn đó. Mồ hôi của tôi chảy vào
mắt tôi ở đây. Khải huyền chương 20, và chúng ta hãy xem.

Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, cầm
những chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn trong
tay.

…người bắt giữ con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma
quỷ, và Sa-tan, mà xiềng nó lại đến một ngàn năm,

Và người quăng nó xuống vực, và đóng cửa vực, và niêm
phong nó lại, hầu cho nó không đi lừa dối dân tộc được
nữa, cho đến khi hạnmột ngàn năm sẽ được trọn: và sau
đó…phải được thả ra trong ít lâu.

99 Làm một sự đời đời…“Mang sự công bình đời đời vào,” Sa-
tan ở trong vực sâu. Và khi Ngài làm điều đó, và niêm phong ma
quỷ là kẻ đã lừa dối dân sự.

100 Bây giờ chúng ta hãy trở lại với Ha-ba-cúc, chương thứ 2. Ha-
ba-cúc, chương thứ 2. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy tại sao Ngài đã
niêm phong lại con rắn đời xưa này, và nó đã được thực hiện
cho điều gì, và điều gì xảy ra ngay lập tức sau khi nó bị niêm
phong. Tôi thích điều này, còn anh chị em? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Nó—nó mang đến cho chúng ta một sự hiểu biết về
điều gì đó. Ha-ba-cúc, Ha-ba-cúc, chương thứ 2 và câu thứ 14, tôi
tin là vậy, tôimuốn đọc. Khi điều nầy xảy ra…Hãy xem.
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Vì khắp đất sẽ đầy dẫy sự nhận biết và vinh quang của
CHÚA, như nước bao phủ biển.

101 Ồoo, chao ôi! [Anh Branham vỗ tay—Bt.] Chà! Nói một cách
khác, khi kẻ thù đã bị cất đi khỏi, sự kết thúc của tội lỗi đã đến,
sựmang vào sự công nghĩa đời đời đã đến, Sa-tan bị niêm phong
trong vực sâu, và sựnhậnbiết Chúa sẽ bao phủđất nhưnước bao
phủ biển cả. A-men! Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời! Thưa
anh em, nó đang đến, nó đang đến! Những người nữ sẽ là những
quý bà, và nhữngngười nam sẽ là những quý ông. A-men!

Khi sự nhận biết về Chúa sẽ đầy dẫy địa cầu
biển cả và bầu trời;

Và, ồ, lòng tôi đang than van, kêu gào cho ngày
phóng thích êm dịu đó,

Khi Chúa Jêsus chúng ta sẽ trở lại với trái đất.
102 A-men! Được rồi. Bây giờ, một Ngàn năm lúc đó tiếp tục. Đó
là khi Ngàn năm, khi Thành phố được xây dựng. Thứ tư…Tôi có
khoảng sáu câu Kinh Thánh nữa, nhưng chúng ta sẽ vội. Vậy thì,
khi chúng ta trở lại, tôi sẽ chọn ra những câu Kinh Thánh khác
này; nhưng chỉ đem cho anh emý tưởng tổng quát.
103 Số năm. “Đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri.” Đấy,
Thiên sứ đó đếnđể đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri.

Tôi—tôi ghét nói điều nầy. Nhưng, một nhà văn lớn nào đó,
mà tôi đã đọc ngày nọ, không biết ông ấy có lẫn lộn không! Ông
đãnói nó là gì. Vậy thì, chỉ tỏ cho thấy sựngudốt như thếnào…

Ồ, xin thứ lỗi. Tôi không có ý nói như thế. Tha thứ cho tôi. Tôi
không có ý đó. Tôi thật sự đã không. Không.

Một—một—một người không có sự xức dầu, đấy, người đó
nói, “Quý vị thấy ở đây những khải tượng và lời tiên tri đó thì
luôn luôn được cho với hội thánh người Do Thái.” Và nói, “Từ
thời đại của Đa-ni-ên trở đi, khi Đa-ni-ên đến, điều đó có nghĩa
rằng họ sẽ không còn có thêm những khải tượng hay những lời
tiên tri nữa.” Nói, “Tất cả những điều nàymà hôm nay họ nói về,
về có những khải tượng và lời tiên tri, tất cả đều là những việc
thuộc về ma quỷ, rằng chẳng có những việc như là khải tượng
và lời tiên tri.”
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Thưa anh em, có hàng chục vị tiên tri sau Đa-ni-ên. Và đã
có Giăng Báp-tít. Đã có Chúa Jêsus Christ. Đã có những vị tiên tri
suốt TânƯớc. Đã cónhững khải tượng. Đã cónhữngThiên sứ.

Một người trên thế gian làm sao có thể nói thế? Nhưng, anh
em thấy, đó là với một động cơ ích kỷ, cố gắng đưa ra điều gì đó
trên dân sự, để tạo nênmột giáo lý giáo hội tầm thường, haymột
điều nhỏ bé, để trở thành thực tiễn cho dân sự. Và nếu dân sự
không cóĐức Thánh Linh, họ sẽ bị lừa dối bởi điều đó.
104 Vậy thì, chúng ta hãy đừng nhận lấy điều gì mà người nào
đó đã nói. Vậy thì, chẳng cómột lời Kinh Thánh nào chứngminh
điều đó cả. Vì vậy làm thế nào tôi có thể nhận điều đó? Ồ, chúng
ta hãy tìm ra những gì thực sự là sự đặt ấn tín. Hãy xem! Ngài
đếnđể làmđiềuđó, để đặt ấn tín trên khải tượng và lời tiên tri.
105 Bây giờ, chúng ta hãy giở ngay lại với Sách Đa-ni-ên, chỗ mà
chúng ta đã xem. Qua trong Sách Đa-ni-ên, chúng ta sẽ tìm ra
những gì Nó nói. Bây giờ chúng ta hãy giở đến Đa-ni-ên chương
thứ 12. Bây giờ, khi chúng ta đến với Đa-ni-ên 12, nào, chúng
ta có thể bắt đầu. Và đọc từ…Khi anh em về nhà, tôi muốn anh
em đọc từ câu 1 trở đi. Chúng ta hãy cứ đọc từ câu 1, xuống đến
câu thứ 4.

Và trong kỳ đó Mi-ca-ên sẽ đứng…quan trưởng lớn là
đấng sẽ đứng thay mặt con cái dân ngươi:…

Bây giờ, đây là kỳ cuối cùng.

…và sẽ có một kỳ hoạn nạn, đến nỗi chẳng có như vậy
bao giờ từ khi…mới có đất nước…

Đó là khi anti-christ, người cưỡi ngựa Ấn thứ Nhất này đi ra,
khi nó xảy ra.

…thậm chí cho đến lúc này:…

Không phải là lúc Titus phá đổ những bức tường của Giê-ru-
sa-lem. Đó chỉ là một chỗ mà thôi. Hãy quan sát khi anti-christ
này, vị vua đó chắc sẽ đến, hãy xemkhi người đến.

…thậm chí tới cùng lúc đó: và bấy giờ, trong vòng dân
sự ngươi, kẻ nàomà được ghi trong quyển sách kia thì sẽ
được cứu.



SÁU MỤC ĐÍCH TỪ SỰ THĂM VIẾNG CỦA GÁP-RI-ÊN… 29

Ha-lê-lu-gia! “Dânngươi,” Y-sơ-ra-ên, “sẽ được viết trongmột
quyển sách.”

Và nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được
sự sống đời đời, và kẻ thì để chịu sự xấu hổ và sự khinh
miệt đời đời.

106 Làm thế nào điều ấy đã có thể xảy ra trên đời khi Titus phá đổ
những bức tường của Giê-ru-sa-lem? Làm thế nào nó đã có thể
xảy ra? Điều đó không thể xảy ra được. Xem đó, ông đang nói về
kỳ cuối cùng, ở sự sống lại chung. Đúng thế không? Bây giờ:

Và những kẻ khôn sáng sẽ chiếu sáng rực rỡ như sự
sáng trên vòng cung; và những kẻ dắt đưa…nhiều người
về sự công bình…các ngôi sao đời đời mãi mãi…

Hãy nghe! Đây nầy, sự đóng ấn đúng, thật sự.

Còn như ngươi, Hỡi Đa-ni-ên, hãy đóng lại những lời
nầy, và hãy đóng ấn sách nầy, cho đến kỳ cuối cùng:…

107 Đó là gì? Ồ, halêlugia! Thưa hội thánh, anh chị em hiểu điều
đó không? Sự khải thị này của Chúa Jêsus Christ, và về Quyền
phép củaNgài, về sựĐến củaNgài, về kỳ cuối cùng, đã được đóng
ấn cho đến thời đại này. Đó là những gì Ngài đến để làm. Nó đã bị
giấu kín khỏi những học giả; không lạ gì, họ muốn áp dụng, “sự
đóng ấn lên nó,” trở lại nơi xa kia, cho “không có những vị tiên
tri,” vàmọi sự quay trở lại. Nó sẽ không đứng vững được. Nhưng
khải tượng, khải tượng này, đã được đóng ấn cho đến ngay tại
đây bây giờ. Và đó là chỗ tôi đang đặt đức tin của tôi, rằng Đức
Chúa Trời sẽ khải thị cho họ bảymươi tuần lễ. A-men! “Hãy đóng
ấn lên nó,” Ngài phán, “cho đến kỳ cuối cùng. Hãy đóng những
Lời lại và đóng ấn Sách cho đến kỳ cuối cùng.”
108 Ông đã làmgì? Đặng đặt ấn tín sự hiện thấy và lời tiên tri! Đa-
ni-ên đã nói tiên tri những điều này. Ông đã nhìn thấy nó trong
một khải tượng, và Thiên sứ giáng xuống để đóng ấn sự hiện
thấy, và đóng ấn lời tiên tri. Họ có thể đọc nó, nhưng không thể
hiểu được nó, cho đến kỳ cuối cùng. Kỳ cuối cùng, kỳ cuối cùng
là gì? Sự kết thúc của tuần lễ thứ bảy mươi, khi vị vua đó, anti-
christ, sẽ được khải thị, vào thời đại này, tôn chính mình là Đức
Chúa Trời. Làm thế nào chúng ta biết điều này được đóng ấn cho
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đến thời đại nầy? Đa-ni-ên chỉ nói qua; đây là chương cuối cùng
của Đa-ni-ên.
109 Chị Simpson đã bảo tôi chiều nay, chị ấy nói, “Anh Branham,
tôi đã đọc toàn bộ Sách Đa-ni-ên. Tôi—tôi thật sự chẳng biết
nhiều hơn khi tôi ngừng lại, đã đọc xuyên suốt, hơn là khi tôi
bắt đầu.” Đây này, Chị Simpson, nếu chị có mặt ở đây tối nay. Tôi
tin tôi nhìn thấy chị đang ngồi đằng kia. Tôi chưa hề nói bất kỳ
điều gì trong chiếc xe rơ-moóc. Tôi đã giữ im lặng, vì nghĩ có lẽ
tôi sẽ đi đến chỗ đó.

Nhưng, khải tượng mà Đa-ni-ên đã nhìn thấy, dưới đó bên
dòng sông, đã được đóng ấn lại, “cho đến kỳ cuối cùng.” Nó là…
Hãy để tôi cứ tiếp tục và đọc nó ở đây. Hiểu không?

Còn như ngươi, Hỡi Đa-ni-ên, hãy đóng lại những lời
này, và hãy đóng ấn sách này, cho đến thời kỳ cuối cùng:
nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ gia tăng.

Và ta Đa-ni-ên nhìn xem, và, này, ở đó đứng…hai,…một
trên một bên này…của dòng sông, và một người ở trên
phía kia của bờ sông.

Vàmột người hỏi ngườimặc áo vải—vải gai, đang đứng
ở trên nước sông, Đến cuối cùng những sự lạ này được
bao lâu?

Nào hãy lắng nghe.

Và ta nghe người mặc vải gai, mà đứng trên nước sông,
khi người cất tay hữu và tay tả lên trời, và chỉ đấng sống
đời đời vàmãi mãimà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, kỳ, và
nửa kỳ; …

Vậy thì, chúng ta đến ngay—ngay chính xác, “Kỳ, kỳ, và nửa
kỳ.” Bây giờ anh emxemkhi chúng ta đi vào bảymươi tuần lễ của
Đa-ni-ên, như thế nào điều đó đi ra. Đó là khi sự huyền nhiệm sẽ
được khải thị. Được rồi. “Một kỳ, kỳ, và nửa kỳ.”

…và khi người sẽ…(“người,” đại từ nhân xưng bây giờ,
anti-christ)…sẽ hoàn-…hoàn tất hoàn tất quyền lực của
dân thánh bị tan tác hết, (đó là khi người phá vỡ giao
ước ở giữa tuần), thì tất cả các sự này sẽ được trọn. (A-
men.)
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Và ta nghe, nhưng ta không hiểu: lúc đó ta nói rằng,
Ôi…Chúa, cuối cùng các sự này sẽ xảy ra thể nào?

Và người trả lời rằng, Hãy đi con đường của ngươi, hỡi
Đa-ni-ên: vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến
kỳ của sự…

[Anh Branham ngừng lại. Hội chúng nói, “Cuối cùng!”—Bt.]
Ồ, anh chị em không quên điều đó!

…cho đến kỳ cuối cùng.

Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch, và trắng, và được
luyện lọc; nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ: và trong
những kẻ dữ sẽ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ
hiểu.

110 Sứ điệp thời đại cuối cùng sẽ khải thị điều đó; thời đại hội
thánh cuối cùng. Vinh quang thay! Chà! Thế đấy! Ồ, chao ôi! Nó
làm tôi bàng hoàng, để nghĩ về điều đó, sự mầu nhiệm! Những
điều mà thế giới giáo hội chớp mắt, và bảo, “Nó vô nghĩa.” Sự
mầu nhiệm về Chúa Jêsus Christ là Ai; không phải là một Ngôi
ba, không phải là Ngôi hai, không phải Ngôi ba, nhưng là Ngôi
vị của Đức Chúa Trời. Tất cả những sự mầu nhiệm khác này của
Đức Chúa Trời sẽ được khải thị, bởi vì nó đã được viết tại đây
trong Sách này, và được khải thị cho thế hệ kỳ cuối cùng. Họ
có thể không còn thấy nó trong các thần học viện, và các trường
học, và các hệ phái, hơn là những người Do Thái có thể thấy Chúa
Jêsus là Đấng Mê-si. Không lạ gì họ cố để nghĩ anh em là điên rồ.
Không lạ gì khi họ nghĩ anh em dại dột. Không lạ gì họ không
thể hiểu tại sao anh em không kêu cục cục với họ. Bởi vì, có một
Quyền phép và một khải tượng ở đằng sau nó, một Lời của Đức
Chúa Trời đã được khải thị, để lập Hội thánh trong trật tự cho sự
Cất lên và đi về Nhà. Vâng. “Nhiều người sẽ đi đi lại lại, và học
thức sẽ gia tăng.” Chắc chắc vậy.

111 Bây giờ, điều gì khác sẽ được biết đến? Hãy nhìn vào các
giáo hội, ngày nay. Nó đây này. Tôi hy vọng nó sẽ không gây tổn
thương, nhưng tôi phải nói nó ra. Làm cho…

112 Trong ngày đó sẽ cómột anti-christ dấy lên.
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113 Bây giờ, hãy nhớ, khi chúng ta đi vào các Ấn, anti-christ đó
cưỡi ngựa ra ngay qua những Ấn đó. Đa-ni-ên đã nói về nó ở
đây, “Vua đó sẽ đến.” Ngài sẽ bị trừ đi, Chúa Jêsus sẽ bị trừ đi, để
làm sạch gian ác cho dân sự. Nhưng, “Vua đó sẽ đứng lên, sẽ gây
nên sự gớm ghiếc để làm nên cảnh hoang tàn,” đó là Rô-ma, qua
Titus. Và thời đại này, đó là vua đi ra từ Rô-ma, sẽ làm điều đó. Và
người sẽ được bày tỏ trong ngày sau rốt, bây giờ hãy lắng nghe,
“tôn chính mình là Đức Chúa Trời,” như Đức Thánh Linh cảnh
báo chúng ta trong Tê-sa-lô-ni-ca Nhì, chương 2.

Chúng ta hãy đi đến chương đó, Tê-sa-lô-ni-ca Nhì, và rồi anh
em sẽ thấy không phải lời của tôi nhưng Lời Đức Chúa Trời. Tê-
sa-lô-ni-ca Nhì, chương thứ 2 và câu thứ 12. Chúng ta hãy xem.
Tê-sa-ni-ca Nhì, chương thứ 2 và câu thứ 12. Chúng ta hãy xem.
Chúng ta hãy bắt đầu trên câu đó, câu thứ 7.

Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành
động rồi:…

(Đây là Phao-lô đang nói, bởi Đức Thánh Linh.)…

song—song Đấng mà đang ngăn trở sẽ ngăn trở, cho
đến khi Ngài bị cất đi.

“Đấng” ở đây là Ai? Người nào biết? Đức Thánh Linh, “Đấng
ngăn trở.”

Và bấy giờ (khi đó) kẻ Ác kia sẽ bị lộ ra,…

Khi nào? Ngay vào lúc Đức Thánh Linh được cất đi, đang
định rời khỏi ngay bây giờ. Ngài ra đi vì gì? ĐemHội thánh đi với
Ngài. “Lộ ra!” Phao-lô đang nói, dưới sự hà hơi.

…kẻ mà Chúa sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó,
và sẽ hủy diệt bởi sự chói sáng của sự Ngài đến: (kẻ gian
ác, dĩ nhiên)

Thậm chí kẻ đó, sẽ lấy mọi quyền phép của Sa-tan mà
hiện đến làm đủmọi thứ phép lạ và dấu kỳ và việc giả dối,

“Chúng ta là giáo hội vĩ đại nhất. Chúng ta có điều này. Chúng
ta có điều này. Tất cả các bạn củng cố với nhau, đấy. Chúng ta thì
lớn nhất.” Những phép lạ giả dối!
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Và dùng mọi cách…phỉnh dỗ không công bình trong
chúng mà dỗ những kẻ hư mất; vì chúng nó đã không
nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật, để chúng có thể được
cứu rỗi.

Và vì thế mà Đức Chúa Trời đã cho chúng nó mắc phải
những ảo tưởng mạnh mẽ, là sự khiến chúng nó sẽ tin
điều giả dối:

Và hầu cho họ…hết thảy những người không tin lẽ thật,
song chuộng sự không công bình đều bị phục dưới sự định
tội.

114 Anh em hiểu được điều đó chưa? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Ồ, chao ôi! Bấy giờ, Phao-lô đang nói. Thời đại khi
Ấn của Đức Chúa Trời được tỏ ra, Thánh Linh Ngài, Danh Ngài,
ân điển Ngài, tất cả những sự mầu nhiệm lớn khác đang xuất
hiện bây giờ, các chương trình cho Hội thánh Ngài để đi trong
sự Cất lên; sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh đã làm điều này. Đó
là những gì Ngài đã làm trong những ngày sau rốt.

115 Bây giờ, chúng ta hãy xem. Chúng ta còn thì giờ cho phần
cuối cùng này không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Phần thứ
sáu, “Xức dầu cho Đấng Chí Cao.” Ồ, chao ôi! Đây là người đó!
Điều cuối cùng để Ngài làm, là gì? Bây giờ, chúng ta hãy quay trở
lại trong Đa-ni-ên, tìm thấy tất cả những gì Ngài phải làm ngay
tại đây. “Bảy mươi tuần lễ.” Điều gì phải được hoàn tất vào lúc
này? Được rồi.

…được định trên dân sự ngươi và…thành thánh của
ngươi, đặng ngănnhững sự phạmphép (những sự phạm
phép của dân sự),…đặng trừ tội lỗi (cho dân sự), và làm
sạch những sự gian ác của họ, và mang vào sự công
nghĩa đời đời (cho những người Do Thái), và đặng đặt
ấn tín cho sự hiện thấy và lời tiên tri (cho đến kỳ cuối
cùng), và đặng xức dầu cho nơi chí Thánh.

Đó là lý do sáu phần của sự đến của Ngài.

116 Bây giờ, “đặng xức dầu cho nơi chí Thánh.” Vậy thì, điều này
có thể hơi lạ lùng một chút trong một phút, đối với nhiều anh
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em giáo sư, nhưng bây giờ cứ nắm giữ nó chỉ trong một phút, cứ
xem nó xuất hiện như thế nào.

117 Đây là sự xức dầu, không phải của một người. Chúa Jêsus
đã được xức dầu rồi. Đúng vậy không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Sách Công vụ nói rằng Đức Chúa Trời đã xức dầu
cho Chúa Jêsus bằng Đức Thánh Linh; Ngài đã đi khắp nơi làm
điều nhân lành, và chữa lành người đau, và vân vân. Chúa Jêsus
đã được xức dầu, rồi. Ngài là Đấng Mê-si. Và Mê-si có nghĩa là
“Đấng được xức dầu.” Đúng vậy không? Nhưng ở đây vào thời
cuối cùng, Ngài sẽ xức dầu cho nơi chí Thánh.

118 “Nơi chí Thánh” là gì? Theo cách của tôi hiểu nó, điều tôi tin
tôi có thể chứng minh nó bởi Kinh Thánh, là để xức dầu “nơi
chí Thánh,” mà sẽ là Đền tạm sẽ được sử dụng trong suốt thời
kỳ Ngàn năm. Bây giờ hãy lắng nghe, xem tại sao tôi giảng điều
đó. Được miêu tả trong Ê-xê-chi-ên, chương thứ—thứ 4, thứ…
Không, tôi muốn nói chương thứ 43, câu 1 và 6. Chúng ta hãy
trở lại với Ê-xê-chi-ên và tìm thấy cách ông mô tả trong thời kỳ
Ngàn năm, cách họ sẽ xức dầu…Ê-xê-chi-ên 43, và chúng ta hãy
chỉ đọc một ít tại đây bây giờ và xem Ngài sẽ làm gì trong thời
kỳ Ngàn năm này, sự xức dầu. Trong Ê-xê-chi-ên 43, được rồi, và
bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ câu 1, đến câu 6. Anh em có thể
đọc toàn bộ chương đó khi anh em về nhà, dĩ nhiên, anh emmà
đang ghi xuống, Ê-xê-chi-ên 43. “Sau đó…”

119 Bây giờ, hãy xem, sự miêu tả về Đền thờ được xây trong thời
đại Ngàn năm. Bây giờ, bất cứ người nào, bất cứ độc giả nào đều
biết, rằng từ Ê-xê-chi-ên chương thứ 40, cho đến khoảng chương
44, không là gì cả trên thế giới ngoài Đền thờ Ngàn năm được
dựng lên trên đất, (ai cũng biết điều đó, đấy), khi sự vinh quang
của Chúa đầy dẫy nó, và đại loại như thế. Bây giờ chúng ta thì…
sẽ chỉmiêu tảĐền thờ trong chương 43, và câu 1đến câu thứ 6.

Sau đó người dắt ta vào hiên cửa, tức là hiên cửa nhìn
hướng về phía đông:

Và, kìa, vinh quang của…Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
từ phương đôngmà đến: và tiếng thì giống như tiếng của
các dòng nước lớn: và đất sáng rực với sự vinh quang ấy.
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Và đó là theo sự xuất hiện của sự hiện thấy mà ta thấy
bấy giờ, giống như sự hiện thấy đã hiện ra cho ta khi ta
đến đặng hủy diệt thành này: và sự hiện thấy thì giống
với sự hiện thấy mà ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba; và ta
sấp mặt xuống.

Và vinh quang của CHÚA—vinh quang của CHÚA đã vào
trong nhà do hiên cửa hướng về hướng đông.

Vậy thần cất ta lên, và đem ta vào trong nơi hành lang;
và, này, vinh quang của CHÚA đầy nhà.

Và ta nghe có ainói với ta từ trong nhà; và cómột người
đứng gần bên ta.

120 Sự xức dầu, sự xức dầu Đền thờ đó cho sự cai trị Ngàn năm.
Bây giờ hãy lưu ý trong Lê-vi ký. Bây giờ hãy xem cách nó đã
được cung hiến trong Lê-vi ký. Bây giờ, nếu chúng ta quay trở lại
với Lê-vi ký, chúng ta tìm thấy rằng Môi-se đã xức dầu cho đền
thờ. Chúng ta hãy cứ trở lại trong khi chúng ta ở đó. Chúng ta còn
nhiều thời gian. Và chúng ta hãy trở lại với Lê-vi-ký và thấy khi
Môi-se đã xức dầu cho đền thờ, ở Lê-vi ký chương thứ 8.
121 Ồ, tôi thật thích so sánh những câu Kinh Thánh nầy với
những câu Kinh Thánh. Anh em có yêu thích điều đó không?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Và thế thì anh—anh em thật sự
có một—một—một ý tưởng về những gì—về những gì chúng ta
đang tìm kiếm và những gì chúng ta đang làm. Vậy thì, bất cứ ai
trong anh em cũng nhận ra rằng chúng ta chỉ đang dùng một lời
Kinh Thánh lúc này lúc kia, về chỗ đó.
122 Bây giờ, chương 8 của Lê-vi ký, và tôi đã đánh dấu ở đây, câu
thứ 10. Lưu ý Lê-vi ký 8:10. Chúng ta hãy xem.

Kế đó Môi-se lấy dầu xức, và đổ dầu xức ra, và xức cho
đền tạm và tất cả các vật ở tại đó, biệt riêng chúng ra
thánh.

Và…rảy dầu bảy lần trên bàn thờ,…xức dầu cho bàn thờ
cùng các vật dụng, cả cái thùng và chân thùng, đặng để…
biệt riêng chúng ra thánh.

Và người cũng đổ…dầu xức trên đầu A-rôn, và xức cho
ông, đặng biệt riêng ông ra thánh.
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123 Môi-se, trong đồng vắng, thánh hóa, hay xức dầu đền tạm
thờ phượng, cho các con cái của Y-sơ-ra-ên khi họ đang ở trong
hành trình củamình. Nó đã được xức dầu.

124 Bây giờ, lật ra, trong Sử-ký Nhì, và chúng ta sẽ thấy sự cung
hiến khi Đức Thánh Linh lấy chỗ của Ngài tại đền tạm, và xem
những gì xảy ra bấy giờ. Trong Sử-ký Nhì chương 5, và bắt đầu
tại câu 13. Sử-kýNhì chương 5, và bắt đầu ở câu 13.

Và xảy…ra, khi những kẻ thổi kèn và những kẻ ca hát
thì…đồng thanh hòa nhau như một người…khen ngợi và
sự cảm tạ cho CHÚA; và khi họ trỗi những tiếng kèn và
chập chỏa và nhạc khí lên, và ngợi khen CHÚA, và hát, Vì
Ngài từ thiện; và những sự thương xót Ngài hằng có đời
đời: thì đền bị mây lấp đầy, thậm chí nhà của CHÚA;

Đến đỗi những thầy tế lễ đứng…những thầy tế lễ không
thể đứng đó hầu việc được bởi lý do mây: vì sự vinh hiển
của CHÚA lấp đầy đền của Đức Chúa Trời.

125 Đức Chúa Trời đã vào trong đền thánh mà đã được xức dầu,
và được dâng lên cho Ngài cho dân sự để đến thờ phượng. Vậy,
để xức dầu, không phải nơi “thánh ngươi”, nhưng xức dầu nơi
“chí Thánh.” Và chúng ta lưu ý, rằng, Giê-ru-sa-lem Mới là nơi
“chí Thánh.” Và sự xức dầu sẽ ở trên Giê-ru-sa-lemMớimà giáng
xuống từĐức Chúa Trời từ trên Thiên đàng, đã chuẩn bị nhưmột
nàng dâu được trang điểm cho chồng của nàng. Sự xức dầu sẽ
ở trên họ.

126 Bấy giờ, khi Xô-rô-ba-bên cung hiến đền thờ của ông, sau khi
nó đã được xây lại, nó không được xức dầu lại, vì nó đã được xức
dầu rồi; và bị phá sập xuống, và nó vừa được chỉ dẫn lại. Sự hủy
phá đã đến với nó. Nó đã được chỉ dẫn lại và được dựng nên, vì
vậy không có sự xức dầu của nó nữa. Vì nó đã được xức dầumột
lần rồi, đã được thực hiện qua đó, và nó tiếp tục cho đến chính
lúc này. Nhưng khi Đức Chúa Trời thiết lập Đền tạm Ngàn năm,
Ngài sẽ xức dầu nơi chí Thánh; không phải là “nơi thánh” của
anh em, nhưng là “nơi chí Thánh.”

127 Nhưng khi Vua nhận lấy Ngai của Ngài trongmột ngàn năm,
(vinh quang thay!) nó đã chấm dứt lúc bấy giờ. Sự xức dầu của
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nơi chí Thánh sẽ là điều cuối cùng xảy ra. Khi Đền tạm được
dựng lên; sự sống lại đã đến; những người Do Thái đã quay trở
về; Đấng Christ và Nàng Dâu của Ngài đã đến; người Do Thái,
một trămbốnmươi bốn ngàn người được đóng ấn; thời đại Ngàn
năm đã xảy ra. Sẽ có một sự xức dầu khi nơi chí Thánh sẽ được
xức dầu; nơi thánh, Thánh nhất của những nơi thánh, và nơi
chí Thánh. Khi mà, nơi chí Thánh là đền thánh nơi Đức Chúa
Trời sống, giữa những Chê-ru-bim. Và, thời đại này, Đấng Christ
sẽ ngự trong nơi chí Thánh, với sự xức dầu trên Ngài. Và họ sẽ
không cần mặt trời ở đó nữa, vì Chiên Con ở giữa Thành phố sẽ
là Sự Sáng. Mặt trời sẽ không bao giờ lặn trong Thành phố đó,
như Cụ Jim trước đây thường nói. Và nó sẽ không bao giờ, bởi vì
Đấng Christ sẽ là Sự Sáng đó, Đấng được xức dầu. Và Vua sẽ đến
và nhận chiếc Ngai củaNgài choNgàn năm, trị vì.

128 Kể cả, Giê-rê-mi chương 3:12-18, chúng ta hãy đọc nó. Lật qua
trong Giê-rê-mi chương 18, tôi tin vậy. Đúng thế. Không, xin lỗi,
chương 12, Giê-rê-mi chương thứ 12, và chúng ta hãy bắt đầu với
sự—sự…Giê-rê-mi 3, xin lỗi. Giê-rê-mi 3, tôi đã—đã viết xuống
tại đây, ở chỗ, trong lúc nghiên cứu, Đức Thánh Linh di chuyển
tôi từ chỗ này sang chỗ khác, tôi chỉ có thể ghi chú những câu
nào tốt nhất. Giê-rê-mi 3, và rồi bao gồm, câu 12 đến18. Chúng
ta hãy đọc nó.

Hãy đi hướng về phía bắc và rao lên những lời này, và
nói, CHÚA phán, Hỡi Y-sơ-ra-ên sa ngã, Hãy trở về; và Ta
sẽ không lấy của Ta—của Ta…nét mặt giận của Ta nhìn
ngươi đâu: vì Ta hay thương xót, và Ta sẽ chẳng ngậm
giận đời đời, CHÚA phán vậy.

Chỉ ngươi phải nhận lỗi mình, rằng ngươi đã phạm tội
nghịch cùng CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi đã
chạy khắp mọi ngả nơi các thần lạ khác ở dưới mỗi cây
xanh,…

Đó là những gì họ đã làm, từ phương đông, phương tây, mỗi
quốc gia. Hiểu không?

…và ngươi đã không vâng theo tiếng, tiếng Ta, CHÚA
phán vậy.
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“Hãy trở về!” Hãy lắng nghe điều này.

Hãy trở về, hỡi con cái bội nghịch, CHÚA phán; vì Ta
được (c-ư-ớ- -i)…Ta được cưới cho ngươi:…

“Mắt của họ đã bị mù, bởi vì Ta ban cho dân Ngoại một cơ
hội. Nhưng, các ngươi hãy trở về, vì Ta đã cưới các ngươi.”

…và Ta sẽ lựa mỗi thành một người, và mỗi họ hai
người,…

Không phải tất cả những ai xưng họ là người Do Thái sẽ
được vào. Nhưng chỉ nhóm được tuyển chọn sẽ được vào, tức
là nhóm Bên-gia-min nhỏ bé đó đã đi xuống đó trước Giô-sép,
nhóm ấy được chọn từ trong mỗi quốc gia, mỗi thành phố, và
mỗi gia đình.

…và Ta sẽ mang các ngươi đến Si-ôn:

Và Ta sẽ ban cho các ngươi một người chăn vừa lòng
Ta, kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt và khôn ngoanmà chăn nuôi
các ngươi.

Và sẽ xảy ra, trong những ngày đó, khi các ngươi sinh
sản thêm nhiều ra trong đất, CHÚA phán, thì người ta sẽ
không nói đến, Hòm—hòm giao ước của CHÚA nữa: họ
cũng không còn tưởng đến nó: họ cũng sẽ không còn nhớ
đến nó; họ—họ cũng sẽ không còn tiếc đến nó; cũng sẽ
không làm một cái khác nữa.

Trong thời đó người ta sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là ngai của
CHÚA; (vì Ngài sẽ có mặt ở đó, đấy), và hết thảy các dân
sẽ nhóm về (halêlugia) với nó, và danh của CHÚA, với Giê-
ru-sa-lem: mà sẽ không bước theo sự tưởng tượng riêng
trong lòng ác của họ nữa.

129 Đó là khi Thành phố đó sẽ được xức dầu. Đó là khi Giê-ru-sa-
lemMới sẽ được xức dầu. Và tất cả những nước của Thành phố…
Lật qua trong Khải huyền chương 22, có nói những cánh cổng sẽ
không đóng lại vào ban đêm, bởi vì ở đó sẽ không có đêm. Và tất
cả những vua của đất sẽ mang đến niềm vinh hạnh và sự vinh
quang củamình vào trong Thành phố này. Các bức tường của nó
sẽ dát bằng đá ngọc thạch và hồng mã não, có mười hai loại đá;
và mười hai cánh cổng sẽ có một viên ngọc trên, mỗi cánh cổng.
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Sẽ không cầnmột ngọn nến nào ở trong đó. Sẽ không còn có ánh
mặt trời nữa, vì Chiên Con ở giữa Thành phố sẽ là Sự Sáng. Và
Ngài sẽ dẫn dắt dân sự củaNgài vào Sự Sống đời đời. Sẽ có hai cây
đứng, mỗi bên bờ sông, và chúng dành cho sự chữa lành của dân
sự. Đó là Đấng được xức dầu ấy sẽ đến, Thành Thánh hạ xuống
từ Đức Chúa Trời trên Trời, đến với trái đất.
130 Bây giờ chúng ta hãy đơn cử những gì sẽ xảy ra trong thời
gian đó. Ồ, anh chị em có yêumến nó không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Chúng ta hãy lật ra đến Ê-sai 65, chỉ một phút. Thật
quá hay đến nỗi không thể bỏ qua. Nó thật quá bổ ích đến nỗi
không thể bỏ lại. Có thể là trời nóng một chút, nhưng chúng ta
cứ tiếp tục.
131 Ê-sai 65, hãy lắng nghe những gì sẽ xảy ra trong suốt thời đại
đó. Và hỡi bạn tội nhân, hãy tự hỏi chính bạn, xem thửbạn—xem
thử bạn có thể bỏ lỡ điều này không. Ê-sai 65, chúng ta hãy bắt
đầu với khoảng câu 17. Mọi người, hãy lắng nghe, kỹ bây giờ.
Đây là trong suốt thời đại Ngàn năm, khi nơi chí Thánh được
xức dầu.

Vì, nầy, Ta sẽ dựng trời mới và…đất mới: và những việc
trước sẽ chẳng nhớ nữa, cũng chẳng còn nhắc đến nữa.

Thà các ngươi…hãy mừng rỡ và vui vẻ…ngay cả trong
sự Ta dựng nên: vì, nầy, Ta dựng nên Giê-ru-sa-lem…Ta
dựng nên Giê-ru-sa-lem, (đó là Giê-ru-sa-lem Mới), một
sự mừng vui, và dân nó cho sự mừng rỡ.

Sự xức dầu là gì? Sựmừng vui của Chúa.

…dựng nên Giê-ru-sa-lem một sự mừng vui, và dân nó
một sự vui mừng. Và Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem,…

Vua trên Ngai, trên sự uy nghi hoàng triều của Ngai, Ngai
Vĩnh cửu, và dân sự Vĩnh cửu với một niềm mừng vui Vĩnh cửu
trong Thành phố Vĩnh cửu! Ồ, chao ôi!

Và Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, và vui mừng vì dân Ta: và
tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc, cũng không còn
tiếng kêu la nữa.

Tại đó sẽ không có…trẻ con chết non, cũng chẳng có ông
già nào đã chẳng trọn đời mình: vì chết lúcmột trăm tuổi
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còn là chết trẻ; nhưng kẻ có tội lúc một trăm tuổi ấy là bị
rủa sả.

Và họ sẽ xây nhà, và ở;…họ trồng vườn nho, và họ sẽ
ăn trái của chúng.

Họ sẽ chẳng xây nhà, cho người khác ở; (đó là, anh em
chết và con trai của anh em tiếp quản chỗ của anh em)…
xây, và người khác ở; họ sẽ chẳng trồng vườn nho, và
cho người khác ăn vậy: vì tuổi dân Ta sẽ như tuổi cây, và
những kẻ lựa chọn của Ta sẽ hằng hưởng các công việc
của tay mình làm.

Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, cũng không đẻ con
ra để gặp sự tai hoạ; vì họ là dòng dõi của kẻ được ban
phước bởi CHÚA, và các con cháu của họ cùng với họ nữa.

Và sẽ xảy ra,…trước khi họ kêu cầu, Ta sẽ nhậm lời;…
(Sự xức dầu vinh hiển đó, ở phía sau các Chê-ru-bim!)…
Ta sẽ nhậm lời; và họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi.

Muông sói với chiên con sẽ ăn chung với nhau,…sư tử
sẽ ăn rơm như bò: rắn sẽ ăn bụi đất. Và họ sẽ chẳng có
ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh Ta,
CHÚA phán vậy. (Anh em có thể bỏ lỡ nó không? Không!)

132 Giở ngay trở lại đây lần nữa, và Ê-sai đang nói lần nữa, ở
chương 11, câu 1 đến câu thứ 9. Hãy lắng nghe những gì ông nói
ở đây một lần nữa, khi ông nắm bắt được khải tượng, sau khi
ông nhìn thấy những người nữ, cách mà họ sẽ hành động trong
những ngày sau rốt. Chín-…Ồ, Ê-sai 11, tới câu 1.

Và sẽ có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai,…một Nhánh
mà sẽ mọc ra từ rễ nó: (Đó là Ai? Đấng Christ.)…ra từ rễ
nó:

Và thần của CHÚA sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn
ngoan, của sự thông sáng, thần mưu toan…mạnh sức,
thần hiểu biết và…kính sợ của CHÚA;

Và Ngài sẽ lấy sự kính sợ CHÚA làm vui: và chẳng phán
xét theomắtmình thấy, cũng không…theo sự tai nghemà
đoán định:
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Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo,
và khiển trách sự gian ác của họ cho kẻ nhu mì trên đất:
và Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng Ngài,
và lấy hơi thở nơi môi Ngài mà giết kẻ ác.

Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng, và sự thành tín sẽ
làm dây ràng hông của họ.

Và muông sói cũng sẽ ở với chiên con, và beo nằm với
dê con (đó là con dê); và bò con và sư tử con với bò nuôi
mập…hay con bê, hay sư tử và bò nuôi mập cùng chung
một chỗ; và một đứa con trẻ sẽ dắt chúng đi.

…bò cái sẽ ăn với gấu;…các con nhỏ chúng nó (và) sẽ
nằm chung: và sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò đực.

Và trẻ con đang bú sẽ chơi trên ổ rắn hổ mang, và trẻ
con thôi bú sẽ thò tay trong hang rắn lục.

Họ sẽ chẳng làm hại hay hủy diệt trong cả các núi
thánh của Ta: vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết…như
dòng nước che lấp biển.

Ừm! Đó là trong Giê-ru-sa-lem Mới đó. Một thành “mới” đó.
Nhánh, ở đây, được đề cập đến, là Nhánh của Đa-vít. “Ngài vừa
là cả Nhánh và Chồi.”

133 Bây giờ, sau điều nầy, Nàng Dâu xuất hiện. Sau bảy mươi
tuần lễ, Nàng Dâu xuất hiện trong Khải huyền chương 19, câu
1 và câu 16. Nàng đến với Chàng Rể của Nàng, Vua quyền năng.
Ồ, chao ôi! Tôi không biết chúng ta sẽ hiểu được hết điều đó hay
không. Chỉ hiểu nó vậy…

Ồ, chúng ta hãy đọc phần của đoạn này, dù thế nào đi nữa.
Đây là chỗ Nàng Dâu sẽ đến, sau điều này. Hiểu không? Sau khi
mộtNgànnămđi vào, thì Đấng Christ trở lại với NàngDâu. Đúng,
câu 1 đến 16, và chương 19.

Và sau tất cả những điều này…

Sau Hoạn nạn này; sau những Tai ương; sau những Ấn; sau
những Tai vạ; sau sự tống giam Sa-tan; sau sự thiết lậpmột Ngàn
năm. Hãy xem!
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…sau những sự này tôi nghe một…tiếng lớn của đông
người lắm trên trời, rằng, Alêlugia; Sự cứu chuộc, và vinh
hiển,…tôn quý,…quyền phép, đều thuộc về ChúaĐức Chúa
Trời chúng ta:

Vì sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình:
Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy những điều dâm
loạn làm hư hỏng thế gian, và đã báo thù huyết của các
tôi tớ Ngài đã bị tay của con dâm phụ đó làm đổ ra.

Và người lại…họ…Và họ lại nói rằng, Alêlugia. Và luồng
khói nó bay lên đời đời.

Đó là giáo hội dâmphụ già, “luồng khói nó bay lên.”

Và hai mươi bốn trưởng lão cùng bốn con sinh vật bèn
sấp mình xuống và thờ lạy Đức Chúa Trời là đấng ngồi
trên ngôi, mà rằng, A-men; Halêlugia.

Lại có tiếng từ ngôi đến, nói rằng, Ngợi khen Đức Chúa
Trời chúng ta—Ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta, hết
thảy các ngươi là tôi tớ Ngài, và các ngươi mà kính sợ
Ngài, cả nhỏ và lớn.

Và tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số
người,…

Hãy lắng nghe! Đây này, thưa Hội thánh. Sau khi Nàng đã
cất lên trong chương 3, ở đây Nàng đến. Thấy không? Và bây giờ
câu thứ 6.

Và tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người,
và như tiếng của nhiều dòng nước, và như tiếng sấm dữ
dội, mà rằng, Alêlugia: vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng
ta là đấng toàn năng cai trị.

Ha-lê-lu-gia! Hãy xem! Đám cưới của Chiên Con đến bây giờ.
Ở đây Nàng đến.

Chúng ta hãy hớn hở và vui mừng, và tôn vinh Ngài:
vì lễ cưới của Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn.
(Nàng đến đây, cả, Nàng Dâu và Chàng Rể.)
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Và đã cho nàng được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng
vải gai mịn, sạch và trắng: vì vải gai mịn là…công việc
công bình của các thánh đồ.

Và người phán cùng tôi rằng, Hãy chép, Phước thay cho
những kẻ được mời đến dự tiệc cưới của Chiên Con. Và
người lạiphán cùng tôi rằng, Đây là…những lời chân thật
của Đức Chúa Trời.

Và tôi bèn gieo mình xuống ở chân ngài đặng thờ lạy
ngài. Song ngài phán cùng tôi rằng, Ngươi đừng làm vậy:
Ta là bạn tôi tớ với ngươi,…anh em ngươi và có…anh em
ngươi và có lời chứng của Chúa Jêsus: hãy thờ lạy Đức
Chúa Trời: vì sự làm chứng (về Đấng Christ) của Chúa
Jêsus là linh khí của lời tiên tri.

Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và…một con ngựa bạch;…
(ồ chao ôi!)…và đấng cưỡi ngựa ấy…được gọi là Đấng
Trung Tín và Chân Thật, và…Ngài lấy lẽ công bình mà
xét đoán và chiến đấu.

Vàmắt Ngài thì như những ngọn lửa, và…trên đầu thì
nhiều mão triều thiên;…

Ngài được độimão triều thiên gì? “Vua của các vua.”

…và Ngài có đề một danh, không ai biết được, ngoài…
Ngài ra.

Và Ngài mặc áo trắng nhúng trong huyết: và danh Ngài
xưng là Lời Đức Chúa Trời.

“Ban đầu đã có Lời, và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở nên
xác thịt và ở giữa chúng ta.” Đó là Ai? Chúa Jêsus.

…và danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.

Và các đạo binh trên trời đều mặc áo gai mịn, trắng và
sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. (Vinh quang thay! Ở đây
Nàng đến.)

Và có một lưỡi gươm bén đi ra từ miệng Ngài, mà…và
để nó sẽ đánh dân tộc: và…sẽ cai trị họ bằng một cây gậy
sắt: và Ngài giày đạp thùng rượu của cơn thịnh nộ của
Đức Chúa Trời Toàn Năng.
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Và trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là, VUA
CỦA VUA, VÀ CHÚA CỦA CHÚA.

134 Đó là gì? Dân sự của Ngài vừa mới đội mão miện cho Ngài
Vua của các vua, và Chúa của các chúa. Quay trở lại với Đền thờ
thánh của Ngài, được xức dầu với sự Hiện diện của Đức Chúa
Trời, để sống và cai trị xuyên suốt Ngàn nămvớiHội ThánhNgài.
A-men! Sự xuất hiện, với Vua hùng mạnh, để lấy chỗ của Nàng
bênNgài, Đền thờ hoàng triều được xức dầumới.
135 Lúc bấy giờ mục đích sáu phần của Khải huyền 6:1 đến Khải
huyền 19:21 được ứng nghiệm.
136 Hãy lắng nghe nào, để kết thúc. Bảy Ấn, Bảy Tiếng Kèn, Bảy
Bát, Ba lời Nguyền, người đàn bà dưới mặt trời, sự đuổi quỷ, hay
con rồng đỏ, đến giữa những thời đại này trong suốt thời kỳ Đại
nạn lớn. Đừng quên điều đó. Tất cả những điều này xảy ra trong
suốt thời kỳ này.

Nhưng đây là mục đích sáu phần của sự Đến của Ngài. Anh
em tin điều đó không? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Thật làmột
thời đại vinh hiển sẵn dành cho những ai yêu mến Chúa! Thưa
bạn, tôi nói với các bạn, chúng ta không thể để bỏ lỡ điều đó.
Đừngbỏ lỡ điều đó, vì bất cứ điều gì anh em làm.Hãy tin chắc!
137 Bây giờ, Chúa nhật tới, nếu ý Chúa, tôi muốn trình bày, nếu
Ngài giúp tôi, tỏ cho thấy thật chính xác chỗ mỗi một trong bảy
ngày đó, nơi chúng đã xảy ra, mang vào điều giống như—giống
như điều này mà tôi đã làm hôm nay, và đặt bảy thời đó, bảy
tuần lễ, bảy mươi tuần lễ ngay trong chỗ của nơi thánh Do Thái
đó, và cho thấy hoàn toàn chính xác nơi chúng ta đang sống ở
đây vào kỳ chung kết, ý Chúa.
138 Anh em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Anh em có thể có khả năng bỏ lỡ Thiên đàng không? [“Không.”]
Chúng ta đang ở kỳ cuối cùng!

Ngài sẽ đến để làm gì? Điều trước tiên sẽ xảy ra, trước khi
Chúa Jêsus từng đến với trái đất, cái gì sẽ là điều đầu tiên? Hội
thánh sẽ được (gì?) cất lên! Chúa Jêsus sẽ đến với trái đất và đi
dạo quanh phần mộ, và bắt tay với bố và mẹ, trò chuyện với tất
cả chúng ta ở đây, và cất lên? Không!
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Nó sẽ như thế nào? Điều…Chúng ta nói điều này với anh em,
bởi—bởi Lời của Chúa, “Rằng chúng ta những người còn sống và
còn ở lại…” Tê-sa-lô-ni-ca Nhì, chương 5, “Chúng ta những người
còn sống và còn lại với sự hiện đến của Chúa, sẽ không ngăn
cản hay cản trở những người đang ngủ. Vì tiếng kèn của Đức
Chúa Trời sẽ vang lên; những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống
lại trước hết: và chúng ta là những người còn sống và còn lại sẽ
được cất lên cùng với họ để gặp Chúa trên không trung.” Chúng
ta sẽ được cất đi trong chốc lát, trong một nháy mắt. Trong suốt
thời gian đó, điều đó chấmdứt Thời đại Hội thánh.
139 Rồi, xuống đây trên đất Đức Chúa Trời bắt đầu giải quyết với
những người Do Thái. Sẽ có hai vị tiên tri. Chương thứ 11, chúng
ta sẽ lấy ra điều đó. Hai tiên tri được xức dầu, giống như Ê-li và
Môi-se, mà tôi nghĩ là vậy. Và họ sẽ mang những lời rủa sả lớn,
sau khi họ đã nhìn thấy rằng họ đã củng cố, và Rô-ma đã phá vỡ
giao ước của nó, vua đó.

Vào giữa tuần lễ thứ bảymươi này, nó sẽ phá vỡ giao ước của
nó với Rô-ma, hay Rô-ma sẽ phá vỡ nó với Y-sơ-ra-ên, và điều đó
sẽ gây nên sự gớm ghiếc để bắt đầu gieo rắc. Và sẽ có nạn lụt lớn,
khi dân Ngoại sót lại, những trinh nữ đang ngủ…Con rồng, Rô-
ma, phụt nước ra khỏi miệng của nó, để gây chiến tranh với dân
sót lại của dòng dõi người nữ là những người giữ các điều răn
của Đức Chúa Trời. Rô-ma sẽ làm điều đó.
140 Một sự liên hiệp của giáo hội sẽ củng cố họ lại với nhau,
và mang những người Do Thái vào trong sự liên hiệp này, và
đem họ quay trở lại sự thờ phượng đền thờ của riêng họ một
lần nữa, CHÚA PHÁN NHƯ VẬY từ trong Kinh Thánh, và họ sẽ có
hội thánh riêng của họ. [Anh Branham gõ trên bục giảng nhiều
lần—Bt.]
141 Họ là gì bây giờ? Tôi vừa nắm bắt được điều đó ngay bây giờ.
Nó tươi mới. Bây giờ họ là một quốc gia, được công nhận. Đúng
thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Nhưng họ chưa có sự
thờ phượng đền thờ của họ. Và khi họ thiết lập sự thờ phượng
đền thờ, Hội thánh sẽ ra đi. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết với người
Do Thái như là một đất nước. Và rồi khi họ đượcmang vào trong
liên hiệp này, Rô-ma sẽ phá vỡ nó vào giữa của năm thứ bảy
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mươi, ba năm rưỡi, nó sẽ phá vỡ giao ước đó với họ, và gây nên
sự gớm ghiếc mà làm nên sự hoang vu lan tràn đến kỳ chung
kết. Rồi nó sẽ lấy cả Tin Lành, và Do Thái, và bách hại họ. Trong
lúc ấy, hai vị tiên tri này sẽ đứng lên và rủa sả trái đất, rằng nó
sẽ không mưa trong những ngày họ nói tiên tri. Và họ sẽ gọi lửa
ra từ những từng trời, và mọi điều khác. Anh em cứ đợi. Chúng
ta có nhiều điều đang nằm ở đây, trong kho cho chúng ta, để học
hỏi. [Anh Branham gõ lên bục giảng ba lần.]

142 Ồ, thật một Đức Chúa Trời vĩ đại là Ngài! Thật là một Người
Cha đầy lòng thương xót! Các bạn ơi, cho phép tôi nói điều này,
như là mục sư của các bạn. Các bạn không nhận ra mình đang
sống dưới những đặc ân. Các bạn không nhận ra. Có nhiều vĩ
nhân, có nhiều thánh đồ, có hàng ngàn những người thánh đã
chết trong những năm qua, những người đầy dẫy Thánh Linh
mà muốn được nhìn thấy ngày này mà các bạn đang sống. Các
bạn và tôi hãy tận dụng nó.

143 Chúng ta phải nhìn đến điều gì khác? Chúng ta có thể làm gì
sau điều này? Chúng ta đang đi đâu? Điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta
phải đi nơi nào đó. Anh em không thể ở lại đây luônmọi lúc. Anh
em có thể xén cỏ của mình; tuần tới nó cần được xén lại; vâng,
gấp đôi, trước lúc đó. Anh em có thể nuôi dạy các conmình. Anh
em cho chúng ăn bữa tối; chúng đói lại vào lúc khuya. Cho chúng
ăn vào bữa khuya; sáng hôm sau chúng đói lại. Anh emmua cho
chúng một đôi giày; nếu chúng giống như của tôi, khoảng hai
hay ba tháng anh emmua cho chúngmột đôi khác. Anh emmua
quần áo cho chúng tháng này; một tháng hay hai tháng anh em
lại mua cho chúng những quần áo mới. Hiểu không? Chẳng có
gì bền vững. Chẳng có gì ổn định cả. Chẳng có điều gì mà có thể
đứng vững.

Đừng ham muốn những giàu có phù hoa của
thế gian này,

Điều đó thật chóng tan,
Hãy xây những hy vọng của bạn trên những
điều Đời đời,

Chúng sẽ không bao giờ qua đi!
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Thời gian đầy dẫy với những chuyển dời chóng
vánh,

Không có gì trên đất có thể đứng vững,
Hãy xây những hy vọng của bạn trên những
điều Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Xây những hy vọng của bạn trên những điều
Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!

Hãy lắng nghe!

Khi chặng hành trình của chúng ta hoàn tất,
(Ngài sẽ cho chúng ta biết khi nào nó chấm
dứt.)

Nếu chúng ta chân thật với Đức Chúa Trời,
Nhà chúng ta đẹp và rực rỡ trong miền Vinh
hiển, (Thành được xức dầu đó)

Linh hồn được cất lên của chúng ta sẽ thấy!

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Xây những hy vọng của anh em trên những
điều Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!

Đừng ham muốn những giàu có phù hoa của
thế gian này,

Điều đó thật chóng tàn,
Hãy xây những hy vọng của bạn trên những
điều Đời đời,

Chúng sẽ không bao giờ qua đi!

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Xây những hy vọng của bạn trên những điều
Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
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Khi chúng ta cúi đầu.Nếubạn chưabao giờnắm lấyTayNgài,
mời bạn cứ đến nắm lấy ngay bây giờ.

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Xây những hy vọng của bạn trên những điều
Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!

144 Các cô bé, các cô là những thiếu nữ xinh đẹp bây giờ. Mái
tóc xinh đẹp của các bạn, những gò má nhỏ hồng hào của các
bạn. Nhưng, các bạn biết, nó sẽ thật sự như vậy ngày mai, cho
tới khi, chúng sẽ tàn tạ đi. Làm thế nào chúng ta biết được tuần
tới giòi bọ, trong đất, sẽ không ăn những gò má đẹp, nhỏ, hồng
hào duyên dáng đó?

145 Những chàng trai trẻ, các bạn khoẻ mạnh, to lớn, những cơ
bắp khỏe mạnh; các bạn có những mong đợi vĩ đại. Nhưng sau
một lúc, chỉ ngày mai thôi, tóc quăn, đẹp đẽ ấy sẽ tuột đi, và
những gì các bạn còn lại sẽ trở thành buồn tẻ. Những đôi vai to
lớn, thẳng sẽ khòm xuống, và giòi bọ sẽ đi đến ăn trong những
cánh tay và trong xác thịt. Chúng sẽ đóng gói anh em, vào trong
bụi đất.

Vậy, hãy xây những hy vọng của bạn trên
những điều Đời đời,

Chúng sẽ không bao giờ qua đi!

Hãy nắm lấy bàn tay không đổi dời của Chúa!
Hãy nắm lấy bàn tay của Chúa…

Muốn các bạn vươn lên vànắm lấy bàn tayNgài bây giờ.

Xây những hy vọng của bạn trên những điều
Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!

Rồi khi chặng đường này xong rồi, (nó sẽ là,
ngày nào đó)

Nếu bạn đã sống thật với Chúa,
Nhà bạn đẹp và rực rỡ trong miền Vinh hiển,
Linh hồn được cất lên của bạn sẽ thấy!
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Tại sao bạn không nắm lấy bàn tay không đổi
dời của Chúa!

Hãy nắm giữ bàn tay không dời đổi của Chúa!
Xây những hy vọng của bạn trên những điều
Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
146 Tôi đã nhìn thấy nhiều cảnh, khá gần ba mươi mốt năm sau
bục giảngnày. Tôi đãnhìn thấynhững cảnhbuồn rầu; tôi đã nhìn
thấy những cảnh vinh hiển. Cảnh buồn rầu nhất mà tôi đã từng
nhìn thấy trong đời mình…Như tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ
bị đói trên đường phố; tôi đã nhìn thấy những người mẹ xin ăn
một mẩu bánhmì. Cảnh buồn rầu nhất mà tôi từng nhìn thấy, là
thấy một người, một con người, và người đó là một con trai của
Đức Chúa Trời, đang hấphốimàkhông biết Đức Chúa Trời.
147 Tôi nhớ một phụ nữ đang đứng tại cửa nhà thờ này, đêm nọ,
đã cười nhạo tôi. Và nói, “Tôi sẽ không để cho con bò của tôi có
loại tôn giáo mà ông ấy đã có!” Chưa đầy một giờ sau, tôi được
gọi đến bệnh viện. Người nữ xinh đẹp, khoảng haimươi hai tuổi,
nàng đang kêu la, “Kiếm thầy giảng đó đến đây!” Nàng là Công
giáo, bởi đức tin.

Khi tôi bước lên, người chị lớn tuổi bảo, “Anh Branham, anh
trễ quá. Cô ấy chết cách đây khoảng nămphút.”

Tôi hỏi, “Tôi có thể gặp cô ấy không?”

Nói, “Cô ấy đã kêu la đòi gặp anh, trong những lời cuối cùng
của cô ấy, ‘Hãy kiếm thầy giảng ấy, Anh Branham!’”

Chồng cô có mặt ở đó, la lớn, “Xin cầu nguyện cho nàng! Xin
cầu nguyện!”

Tôi nói, “Bây giờ trễ quá rồi.”
148 Tôi kéo tấm phủ xuống. Cô có đôi mắt nâu to lớn. Người nữ
xinh đẹp; những nốt tàn nhang nhỏ khắp mặt cô; tóc màu vàng
nâu; rất hấp dẫn. Cô đã đau đớn quá nhiều đến nỗi những nốt
tàn nhang dựng đứng trên mặt giống như mụn. Đôi mắt của cô
lồi ra khỏi hốc mắt, giống như thế. Và, dĩ nhiên, ruột và thận của
cô đã ảnh hưởng đến, mà là trong—trong…Mọi người hầu như,
làm như thế khi họ đang hấp hối. Và cô ở đó, đang nằm trong
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tình trạng đó, miệng há hốc. Và lông mày cô ở đây, đã phủ một
nửa phần màu nâu của mắt. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
Bài hát đó đến trong trí tôi.

Đừng ham giàu có hão huyền của thế gian này;
sự đẹp đẽ, phù hoa.

149 Tôi đứng bên cạnh một người ngay ở đây tại Port Fulton,
đang hấp hối. Họ gọi tôi đến bên giường anh. Và tôi đã cầu
nguyện với anh ấy ở đây tại bàn thờ một đêm nọ. Anh khoác tay
quanhmột người đànbà. Tôi bảo, “Anh lấy tay ra khỏi cô đóđi.”

Anhnói, “Tôi đang dẫn cô ấy đến với Đức Chúa Trời.”
150 Tôi nói, “Không choàng tay quanh người cô ta.” Tôi không tin
vào thứnhư thế. Anh ta đãnổi giận với tôi. Anh tông ra khỏi cửa.

Sau đó một ít lâu, tôi đi đến với anh, khi anh đang hấp hối.
Anh nhìn vào mặt tôi, nói, “Anh Bill, đừng cầu nguyện cho tôi.
Tôi bị hư mất. Tôi chết.” Nói, “Tất cả những gì tôi từng đạt được,
đã tiêu tan rồi.”
151 Tôi đứng ngay tại góc ngoài đây, một phần nhỏ từ đây, ngày
nọ, với một người đàn ông gọi tôi đến bên giường anh khi anh
ta đang hấp hối. Anh nói,“Tôi luôn luôn muốn điều nọ điều kia,
và như vậy.” Anh ấy nói, “Nhưng tôi đã không bao giờ hầu việc
Chúa. Nhiều lần tôi đã tránh không đi đến bàn thờ.” Anh nói,
“Anh Branham, hãy cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ để cho
bé gái của tôi ở nhà khỏi những điều mà tôi đã làm. Có lẽ nó có
thể làm điều gì đó cho Chúa.”
152 Tôi nói, “Điều đó không thể làm được, anh ơi. Những việcmà
anh đã làm là hưmất.” Ừm!
153 Đứng bên cạnhmột người, nhìn thấy anh tranh chiến vớima
quỷ trong hai mươi bốn giờ. Bảo ma quỷ đang đứng bên giường
anhvới những cái xích quanh cổ của chúng. Nói, “Đừngđể chúng
bắt tôi!” La hét; giữ chặt anh trong giường. Nói, “Nó đứng đó. Anh
không thể nhìn thấy nó sao? Nó đang đuổi theo tôi.” Anh đã lảng
tránh Đức Chúa Trời, quá lâu. Anh có những kho lớn đầy rơm,
đầy lúa mì, những con ngựa đua tốt. Một năm trước đó, anh đã
rủa sả Đức Chúa Trời vàomặt Ngài; tát vợ anh vì đi đến đền tạm.
Anh em biết điều gì đã xảy ra không? Sét đã đánh vào kho của
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anh ta, và giết các con ngựa của anh, đốt rơm của anh. Và con
người đó đã chết trong một loại động kinh nào đó, tranh chiến
xua ma quỷ ra khỏi anh ta.
154 Và một người bạn già của tôi (vinh quang thay!) đang đứng
bên kia, đến cuối con đường. Tôi nói, “Bố đang đi đâu?”

Nói, “Billy, nó đây này.”

Tôi nói, “Nó như thế nào?”
155 Ông nói, “Tất cả đều tốt.” Nói, “Hãy mang các con đến dọc
bên giường.” Ông đặt những bàn tay già nua yếu ớt của mình
trên mỗi người con của ông và ban phước cho chúng. Bảo hai
con trai của ông, nói, “Hãy đỡ tay ta lên, giơ chúng lên, giống như
Giô-suê vàCa-lép đã làm.” Tựhỏi ông sắpnói những gì. Ôngnói:

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,
Khi Chúa Jêsus rửa sạch hết tội tình!
Ngài đã dạy tôi tỉnh thức và khẩn nài,
Và tôi an ninh vui sống mỗi ngày.

Chúng ta có một số trong những điều đó để đến, thưa các
bạn! Không ai lại khôngước ao ăn đồ ngon, lái ô-tô đẹp, có những
điều tốt nhất mà chúng ta có thể có. Tôi không trách người đó.
Điều đó được thôi. Đức Chúa Trờimuốn các bạn có điều đó.

Nhưng, đừng ham muốn những giàu có phù
hoa của thế gian này,

Điều đó thật chóng tàn,
Hãy xây những hy vọng của bạn trên những
điều Đời đời,

Chúng sẽ không bao giờ qua đi!

Chúng ta hãy đưa tay lên bây giờ trong khi chúng ta hát.

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
Xây những hy vọng của bạn trên những điều
Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
156 Trong lúc chúng ta đứng, chúng ta hãy quay quanh và bắt tay
với người nào đó bây giờ. Chúng ta sẽ tiếp tục, buổi thờ phượng,
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chỉ một lát. Nhưng tôi muốn các bạn quay lại khi chúng ta hát
câu khác của bài hát đó.

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!

Hãy làm điều đó, người cha! Hãy làm điều đó, người bố! Với
Đức Chúa Trời! Hãy làm điều đó, các thiếu niên! Hãy làm điều
đó, hỡi anh em! Hãy làm điều đó, hỡi anh em!

Xây những hy vọng của bạn trên những điều
Đời đời,

Hãy nắm giữ bàn tay không đổi dời của Chúa!
157 Anh chị em không vui vì Ngài sao? Hãy nói “A-men!” [Hội
chúng nói, “A-men!”—Bt.] Tất cả những người yêumếnNgài, hãy
nói, “Ngợi khen Chúa.” [“Ngợi khen Chúa!”] Tất cả những ai tin
rằng mình sắp đi đến Thành phố vuông góc đó, hãy đưa tay lên.
(Hãy giữ nó, chỉmột phút, với bài hát của anh chị em.)

Tôi sẽ đi về Thành phố xinh đẹp đó, (Bây giờ
điều đó diễn ra như thế nào?)

Chúa đã chuẩn bị cho dân của Riêng Ngài;
Nơi tất cả những người được chuộc của tất cả
những thời đại

Hát vinh quang quanh Ngai Trắng.
Đôi khi tôi nhớ nhà trên Trời,
Và sự vinh quang tôi sẽ chiêm ngưỡng ở đó.
Thật sẽ là một niềm vui lớn biết bao,
Khi tôi thấy Đấng Cứu Thế của tôi
Trong Thành phố xinh đẹp bằng vàng đó.

Anh chị em thích điều đó chứ? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.]

Tôi sẽ đi về Thành phố xinh đẹp đó,
Chúa tôi đã chuẩn bị cho dân của Chính Ngài;
Nơi tất cả những người được chuộc của tất cả
những thời đại

Sẽ hát vinh quang quanh Ngai Trắng.
Ồ, đôi khi tôi nhớ nhà trên Trời,
Và những sự vui mừng tôi sẽ chiêm ngưỡng ở
đó.
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Thật sẽ là niềm vui lớn biết bao,
Khi tôi thấy Cứu Chúa của tôi
Trong Thành phố xinh đẹp bằng vàng đó.

Anh chị emyêuNgài không? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.]

Thế thì hãy mang Danh Jêsus với anh,
Hỡi ai sống trong lao khổ và ưu sầu;
Danh ấy sẽ ban sự vui mừng và an ủi,
Danh này khá mang trong mọi nơi.

Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
(Ô thật dịu dàng!)

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;

Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

Bây giờ, đừng quên sáng Chúa nhật sắp đến, chín giờ ba
mươi. Và rồi chúng ta sẽ cố gắng, ý Chúa, dành suốt thời gian,
để cầu nguyện cho người đau ốm, sáng Chúa nhật tới lúc chín
giờ ba mươi.

Nhờ Danh Jêsus ta đến cúi đầu,
Sấp mình nơi chân Ngài,
Vua của các vua trên Trời chúng ta sẽ tôn cao
Ngài,

Khi hành trình của chúng ta được hoàn tất.

Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
(Ô thật dịu dàng!)

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

Cứ lắng nghe ở câu này:

Nhờ Danh Jêsus ta đến cúi đầu,
Như cái khiên che mọi bẫy lưới;
Khi những cám dỗ đến chung quanh bạn,
Cứ kêu Danh thánh đó trong lời cầu nguyện.
(Thế là đủ!)
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Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
(Ô thật dịu dàng!)

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh tôn quý (Danh tôn quý), Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

Bây giờ tôi giao buổi thờ phượng lại chomục sư, AnhNeville,
để anh ấy có những lời kết thúc của anh và bất cứ điều gì anh có
thể nói. 
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