
NGƯỜI NẦY LÀ AI?

 Chúa ban phước cho anh, thưa anh. Thật rất vui được đến
nhà của Chúa.

2 Tôi nghĩ rằng tôi đã họcmột số lời Kinh Thánh, cách đâymột
thời gian, và có Lời chép rằng khi Chúa Jêsus đến gần Giê-ru-sa-
lem, các môn đồ ngước mắt lên và họ thấy thành thánh ở đằng
xa, và họ bắt đầu vui mừng và nói, rằng, “Bây giờ vương quốc sẽ
được phục hồi.”
3 Và người nào đó này đang kể, hoặc nói về chuyến thăm gần
đây đến Palestine, và anh ấy nói rằng dân chúng bây giờ, trong
năm ngoái, đã đến một nơi mà, khi họ đi lên từ thung lũng và
nhìn khắp thành phố từ khúc quanh ấy, cũng con đường mà
Chúa Jêsus và các môn đồ đã đi vào lúc đó, khi họ nhìn thấy
thành phố, họ bắt đầu khóc.
4 Anh em biết đấy, tôi tin rằng, có điều gì đómà cácmôn đồ ấy,
trong những ngày đó, cảm thấy, rằng—rằng vương quốc sẽ được
khôi phục lại.
5 Và bây giờ đã gần đến lúc. Và tôi tin rằng đó là cảm giác mà ở
trên dân sự, rằng vương quốc gần như đã sẵn sàng để được khôi
phục trở lại.
6 Anh Neville, mục sư nhân từ và đầy ơn phước của chúng ta,
vừa nói chuyện với tôi về nỗ lực phục hưng sắp diễn ra tại đền
tạm, trong một vài đêm, để cầu nguyện về điều đó. Và tôi nói với
anh ấy, tôi nghĩ đó sẽ làmột điều phước hạnh.
7 Anh em không thể có quá nhiều buổi nhóm phục hưng. Và
nhiều khi chúng ta có quan điểm sai lầm vềmột buổi nhómphục
hưng. Buổi nhóm phục hưng không phải là để mang vào các
thành viên mới, mà là để phục hưng những gì chúng ta đã có
rồi. Và tôi…
8 Tôi thích nói điều này, bởi vì tôi nói điều đó từ sâu thẳm của
tấm lòng mình. Rằng tôi bắt đầu tìm thấy một cảm giác khác
xung quanh đền tạm so với những gì đã có trong một thời gian
dài, một cảm giác về—về một ý thức thuộc linh tuyệt vời, giống
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như nó đã từng có, cách đây đã lâu; điều gì đó mà thỏa mãn, và
nó có một nền tảng thực sự. Và tôi tin tưởng rằng Đức Chúa Trời
sẽ ban phước cho hội thánh nhỏ này, và…?…một lần nữa trong
năng quyền của nó.
9 Và tôi thấy chương trình xây dựng đang diễn ra, và tôi nghĩ
đó là một điều tuyệt vời. Vì, sớm hay muộn, chúng ta những
người lớn tuổi hơn cũng sẽ cởi bỏ bộ áo giáp và trao nó lại cho
con cháu của chúng ta, và bước lên Cầu thang bằng vàng đó.
10 Ngày kia tôi đã vượt qua mốc nửa chặng đường đó bây giờ,
là năm mươi tuổi. Tôi thật sự không thể nhận ra điều đó. Có vẻ
như chưa lần nào từ khi tôi chở hàng tạp hóa cho Chris Meisner,
khoảng mười tám, mười sáu, mười tám tuổi. Nhưng chỉ đi đâu
đó. Nó chỉ cho thấy rằng ở đây chúng ta không có thành còn luôn
mãi, nhưng chúng ta đang tìm kiếm Thành hầu đến. Và đó là
Thành phố nơi Đức Chúa Trời là người xây dựng, và sẽ không
bao giờ có sự kết thúc ở đó.
11 Sáng nay, khi tôi đang nói về chủ đề Ngày củaMẹ, và cố gắng
đặt người mẹ không phải như bà thực sự, ở tuổi già, với những
nếp nhăn, và tất cả điều này, đôi nạng của bà, hoặcmột chiếc ghế
lăn cũ, hoặc một ghế bành, và một chậu hoa nhỏ đặt bên cạnh
bà; nhưng mẹ trong sự sống lại, phục hồi trở lại với tuổi trẻ của
mình, và đứng, tỏa sáng như một nữ hoàng. Đó là cách tôi thích
nghĩ về mẹ tôi. Tôi không muốn nghĩ về bà như bà hiện có ngày
nay, đã già. Tôi thích nghĩ về những gì sắp tới. Và tôi biết anh
chị em cảm thấy như vậy về mẹ của mình. Hãy nghĩ về bà như
bà thực sự ở trong lòng mình. Mặc dù nhiều…như nhà thơ nói,
“Cuộc sống đối với bà không hề dễ dàng, nhưng bà sẽ sống hết
mình lần nữa, chỉ để làm điều gì đó cho bạn.” Vì vậy, Chúa sẽmở
con đường để bà có thể sống mãi mãi với anh chị em. Vì vậy tôi
rất vui vì điều đó.
12 Tôi không biết tại sao, tôi đã thông báo, sáng nay, rằng tôi sẽ
nói vào tối nay, nếu Chúamuốn, về:Người Nầy Là Ai? Chắc chắn
không biết tôi sẽ làm như thế nào. Nhưng tôi đã bận đến khoảng
một giờ mười phút trước, cho các cuộc phỏng vấn cả buổi chiều,
và có các cuộc gọi đặc biệt và—và khẩn cấp. Tôi không thể tạo
ra chúng.
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13 Và tôi muốn anh em tiếp tục cầu nguyện cho Bác sĩ Sam. Anh
ấy—anh ấy sẽ ổn thôi, và chúng ta rất biết ơn. Và Bác sĩ Baldwin
vàBàBaldwinđềuđangbìnhphục.Họđang càngngày càng tốt.
14 Tôi muốn anh em ghi một người mới vào danh sách cầu
nguyện củamình, chiều nay. Đó là Harry Lease ở dưới đây, dược
sĩ. Harry là một người bạn của cá nhân tôi. Và kể từ khi tôi biết
anh ấy, tôi đã nghĩ anh ấy làmột Cơ-đốc nhân, cho đến chiều nay,
khi anh trai anh ấy đưa ra yêu cầu về cứu rỗi linh hồn của anh
ấy. Anh Mike Egan đã mang…ủy viên trị sự ở đây, đã mang tin
đến. Và Harry đang trong tình trạng nghiêm trọng, đang ở bệnh
viện. Tôi không biết anh ấy nghĩ nhiều về tôi như vậy; nhưng,
anh ấy đã từ chối mục sư của chính mình, chiều nay, hoặc mục
sư của nhà thờ nơi anh ấy đến, và muốn tôi đến thăm anh ấy. Và
tôimuốnđi thămanh ấy. Vì vậy, hãy cầunguyện choHarry.
15 Chúng ta rất vui ở đây, tối nay, nhận ra, là những người bạn
của tôi ở đây, đến từ Georgia, Anh Welch Evans và gia đình anh
ấy. Tôi cũng thấy, những vị khách khác mà tôi không biết họ, có
thể đã ở đây sáng nay.
16 Nếu tôi không nhầm, tôi thấyAnh và Chị Elmer Collins ở phía
sau đó, đến từ Phoenix, Arizona. Ồ, anh chị đã không thay đổi.
Có vẻ như anh phải mặc quần áo đường sắt của mình, và—và
đến từ đường ray. Và chào mừng anh chị trở về nhà! Tôi không
thể mời anh chị ở lại đây, bởi vì anh chị đã tìm thấy một nơi tốt
hơn, thấy đấy, điều đó rất tốt, Phoenix. Chính tôi, thích sống ở
đó, một ngày nào đó.
17 Và rồi tôi thấy Anh Smith ở đây, thuộc Hội Thánh của Đức
Chúa Trời, ở ngoài kia. Anh Smith, cuốn sách nhỏ của anh, nó
đã được đưa cho tôi, hôm trước, hoặc chiều hôm qua, muộn. Tôi
chưađọcnó, nhưng tôi chắc chắn sẽ tán thànhnó,miễn là tôi biết
anh đã viết nó. Nó phải là lời Kinh Thánh thật, có thật. Đức Chúa
Trời banphước cho anh. Và tôi hy vọng đó làmột thành công.
18 Và nhiều người khác, tôi có thể nói. Tất cả các anh chị em ở
đây đều được chào đón tại đền tạm. Và tôi rất thích bài hát đó,
sáng nay, của Chị Stricker đã hát, “Người đang nhìn qua chấn
song, nhìn vào nàng.” Các anh em Mennonite của tôi ở đây, rất
vui khi có họ. Và, ồ, tất cả các anh em! Tôi tin rằng, một người
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bạn ở đây, đến từ Illinois, con trai anh ấy đang ghi âm ở phía
sau, đến gặp lại họ. Và rất nhiều, tôi có thể…Đừng nghĩ rằng tôi
sẽ bỏ qua anh em nếu tôi không gọi tên anh em, nhưng tôi thật
sự chào đón tất cả các anh em.
19 Bây giờ chúng ta hãy đọc, cho bài học Kinh Thánh tối nay, từ
Ma-thi-ơ chương 21, bắt đầu từ câu 1, và đọc xuống, và bao gồm,
tới câu thứ 11.

Vừa khi họ đến thành Giê-ru-sa-lem, đã đến đó, và đã
tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Chúa Jêsus
sai hai môn đồ,

Phán với họ rằng, Hãy đi đến làng ở trước mặt các
ngươi, tức thì các ngươi sẽ gặp một con lừa cái bị cột,
với một con lừa con: hãy mở ra, và dắt chúng đến cho Ta.

Và nếu có ai nói chi với các ngươi, các ngươi hãy trả lời
rằng, Chúa đã cần dùng chúng; tức thì họ sẽ gởi lừa đi.

Tất cả điều ấy xảy ra, để có thể ứng nghiệm lời của đấng
tiên tri đã nói, rằng,

Hãy nói…các con gái thành Si-ôn rằng, Nầy, Vua ngươi
đến trong sự nhu mì…cỡi lừa, và lừa con là con của lừa
cái mang ách.

Và các môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus
đã dạy họ,

Và dắt lừa cái, và lừa con, và trải áomình trên lưng lừa,
và họ nâng Ngài cỡi lên.

Và một đám dân đông rất lớn trải áo mình trên đường;
và kẻ khác chặt nhánh cây, mà trải chúng ra giữa đường.

Và đám đông đi trước, và theo sau, đều kêu lên, rằng,
Hô-sa-na con vua Đa-vít: Đáng khen ngợi cho Đấng nhơn
danh Chúa mà đến; Hô-sa-na ở trên nơi rất cao.

Và khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành
đều xôn xao, nói rằng, Người nầy là ai?

Và đám đông trả lời, Ấy là đấng tiên tri Jêsus ở thành
Na-xa-rét…

Chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện.
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20 Lạy Chúa, chúng con tự hỏi thật sự chúng con sẽ nói gì, nếu
chúng con còn sống trong những ngày đó. Nhưng chúng con
đang sống trong một ngày tuyệt vời hơn, khi chúng con đang
trông đợi Ngài sẽ đến. Và khi chúng con đang chuẩn bị, lạy Chúa,
chuẩn bị tâm hồn chúng con, và mang vào tất cả những bó lúa
mà chúng con có thể gặt được từ các cánh đồngmùa gặt, cả trong
và ngoài nước, chúng con đang suy nghĩ và dự bị về thời gian
mà chúng con sẽ thấy Ngài đến, cưỡi trên một con ngựa trắng,
đi xuống từ các cổng của sự Vinh hiển, để thay đổi và chỉnh trang
cơ thể hưhỏng cũ kỹnày của chúng con, thànhmột thân thể vinh
hiển giống như của chính Ngài, nơi không thể có tội lỗi hoặc dấu
hiệu của sự chết từng xâmnhập. Và chúng con sẽ thấyNgài giống
như Ngài hiện có, và sống, và yêu mến Ngài qua suốt mọi thời
đại sắp tới.
21 Chúng con cảm ơn Ngài về hội thánh này và mục sư của nó,
cũng như những người ủy viên và các chấp sự, vàmọi người đến
đây; và đối với những vị khách đang ở trong cổng của chúng con,
đó là chiên cùng đàn, nhưng từ một ràn khác. Chúng con sẽ cầu
xin rằng Ngài sẽ ban phước cho họ, tối nay, với sự Hiện diện
của Ngài.
22 Và xin nuôi dưỡng chúng con bằng Lời Ngài, hầu cho chúng
concó thểđi từđây, tốinay, vớiquyết tâmtrở thànhnhữngCơ-đốc
nhân tốt hơn chúng con đã từng có. Xin cho chúng con đi vớimột
hyvọngmới trong lòng,vàvớiniềmvui, chờđợisựĐếncủaNgài.
23 Nếu tình cờ có một số người giữa vòng chúng con, bị bệnh
tật và đau ốm, chúng con sẽ không quên cầu nguyện cho họ.
Hầu cho họ…Vào trong tòa nhà, đêm nay, nơi chúng con nhóm
nhau lại để thờ phượng, đi vào, ốm đau, xin cho họ đi ra được
khỏe mạnh.
24 Và chúng con cũng cầu xin những người đang dưỡng bệnh,
trong các ngôi nhà và các bệnh viện, và trên giường bệnh. Ôi
Chúa, chúng con cầuxin lòng thươngxót củaNgài sẽ đếnvới họ.
25 Chúng con cầu nguyện cho những ai còn dửng dưng, tối nay,
chưa nếm trải và thấy Chúa là tốt lành, không biết được Chúa
yêu thương nghĩa là gì. Họ thật sự không hiểu những gì họ đang
bỏ lỡ. Ôi Chúa, xin chomột chương trình phát thanh nào đó, hay
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một cách nào đó, chạm đến tấm lòng của họ, và cảm xúc của họ
có thể hướng về Ngài trước khi cánh cửa của lòng thương xót
đóng lại và họ bị không cho vào, để chịu sự phán xét không có
sự thương xót.
26 Xin giúp chúng con, Chúa ôi. Chúng con cầu xin những điều
này trong Danh Chúa Jêsus, và chúng con cầu xin điều đó vì sự
vinh hiển của Ngài. A-men.
27 Dân chúng rất đông chung quanh các cổng, và đường phố
chật cứng, và không có chỗ cho nhiều người ngủ. Họ đang nằm
bên ngoài bức tường, trên khắp khuôn viên, bởi vì đây là lễ Vượt
qua. Và mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, để thờ phượng
vào thời điểm này. Đó là thời điểm mà con chiên lễ vượt qua đã
bị giết. Và…Nó tượng trưng cho sự giải cứu của họ khỏi Ai Cập,
ách nô lệ. Và họ đã giữ điều này, hàng năm. Mỗi năm, lễ Vượt
qua vĩ đại này đã diễn ra. Và đó là một trong những thời điểm
nổi bật nhất của…hoặc các sự kiện của tôn giáo Do Thái, bởi vì
nó có nghĩa là thời gian họ được giải cứu.
28 Tất cả mọi người thích nghĩ về điều đó, thời gian họ được
giải cứu. Làm thế nào để mỗi người trong chúng ta, tối nay, có
thể quay trở lại thời điểm khi chúng ta được giải cứu! Thật nó có
ý nghĩa đối với chúng ta biết bao!
29 Theo kinh nghiệm của chính mình tôi có thể nhớ lại, về tấm
lòng trẻ con tội nghiệp của tôi khao khát được chạm vào Đức
Chúa Trời như thế nào. Tôi nghĩ, “Ồ, ước gì mình có thể đi lên và
gõ cửa của Ngài, và nói chuyện với Ngài một lát!” Và, dĩ nhiên,
anh em biết câu chuyện của tôi. Tôi lấy cho mình một tờ giấy và
cây bút chì, và định viết cho Ngài một lá thư, vì tôi không thể nói
chuyện với Ngài. Và tôi biết rằng Ngài sống trong rừng, bởi vì tôi
đã nghe tiếng Ngài, và tôi đã thấy Ngài di chuyển trong rừng. Và
một—một con đường quen thuộc, cũ kỹ mà tôi đã từng đi xuống
khi đi săn hoặc đi câu cá. Tôi nghĩ, “Mình sẽ chỉ gắn nó trên cây,
và gởi nó đến Ngài Jêsus.” Chỉ cầnmột cách nào đó để gánh nặng
đó có thể rời khỏi lòng tôi.
30 Ồ, đêm hôm đó, thật tuyệt! Tôi có thể quên tuổi của mình,
thậm chí tôi có thể quên tên mình một lúc nào đó, nhưng tôi
không bao giờ có thể quên được giờ đó khi Ngài giải cứu tôi khỏi
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tội lỗi. Điều gì đó đã xảy ra, bên trong tôi, mà nó đã giúp tôi vượt
qua những giờ phút tuyệt vời trong bóng tối. Giờ giải cứu của tôi,
sức nặng của tội lỗi đã rời bỏ tôi, và tôi là một con người mới. Tôi
làmột tạo vậtmới trong Chúa Cứu Thế Jêsus, kể từ đó.
31 Và những người Do Thái này, họ đi lên,mỗi năm. Và cómột—
một đài phun nước bên trong nhà thờ. Và họ lấy bánh—bánhmì,
và rauđắng, và thịt chiên, và họuống từđài phunnướcnày trong
nhà thờ. Và họ vui mừng cùng nhau vì Chúa đã ban ơn cho họ.
Vì vậy, đây là thời gian của lễ Vượt qua, và không chỉ là lễ Vượt
qua, mà còn làmột lễ Vượt qua đặc biệt.
32 Anh em biết đấy, có đôi khi chúng ta đến nhà thờ và…Chúng
ta luôn thích đi, nhưng đôi khi có điều gì đó đặc biệt xảy ra.
33 Và đây là một trong những lần đó. Không khí được làm đầy
sự trông đợi, giống như ngày nay. Mọi con mắt của những người
yêumếnNgài đều dõi theo Ngài đi vào cổng.
34 Và tôi tin rằng ngày nay đó là điều tuyệt vời theo cách đó,
cho những ai yêu mến Ngài đang tìm kiếm Ngài. Không khí đầy
sự trông đợi.
35 Khi mà, chúng ta đang sống trong thời đại ngày nay, khi trái
đất thực sự, đã trở thànhmột thùng thuốc súng lớn. Và khoa học
đang nói với chúng ta, “Chỉ còn ba phút nữa là đến nửa đêm.”
Và tôi chắc rằng anh em cũng đang đọc, như tôi, ngày nọ, câu
chuyện về vị tướng trong quân đội này, nói, rằng, “Nếu có thêm
một cuộc chiến nữa, nó sẽ chỉ kéo dài hai hoặc ba phút.” Ngày
xưa của việc chiến đấu, và bắn súng trường, và đào những chiến
hào, điều đó đã qua. Họ tuyên bố cuộc chiến tiếp theo sẽ chỉ diễn
ra trong hai hoặc ba phút. Ngày nào đó, kẻ điên loạn nào đó sẽ
phá tung nắp hộp của mình và bắn một trong những quả bom
đó. Và khi họ làm như vậy, chúng ta đã có các trạm lắng nghe,
ở mọi nơi, để bắn trả lại nó ngay lập tức. Thế giới thật sự không
thể tồn tại điều đó.
36 Mọi người trong lễ Vượt qua đã biết điều gì đó sắp xảy ra,
nhưng họ không biết thực sự nó là gì.
37 Và đó là cách nó xảy ra ngày nay. Hầu hết mọi người đều biết
rằng điều gì đó sắp xảy ra. Mọi người biết điều đó. Anh em có thể
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nói chuyện với tội nhân, anh em có thể nói chuyện với thương
gia, anh em có thể nói chuyện với bất kỳ ai, và, ồ, đó là khoảng
thời gian đầy xáo trộn như vậy dành cho thế giới.

38 Nhưng anh em có thể nói chuyện với một người nam hoặc
một người nữ mà đang trông đợi Ngài đến, và sự vinh hiển trên
khuôn mặt của họ, rạng ngời. Họ đang chờ đợi sự kiện tuyệt vời
đó. Vì vậy toàn bộ không khí được tích tụ lần nữa, đang mong
đợi điều gì đó xảy ra. Thế giới không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng
Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống biết điều gì sẽ xảy ra. Họ
biết rằng chẳng bao lâu nữa tiếng kèn sẽ vang lên, và chúng ta
sẽ thấy Ngài đến, từ miền Vinh hiển, cưỡi trên con ngựa trắng,
và các đạo binh của Thiên đàng theo sau Ngài. Và những người
đã chết trong Đấng Christ sẽ được cất lên và đem lên để gặp Ngài
trên không trung. Đó là những gì chúng ta đang trông đợi. Chúng
ta đang mongmỏi điều đó.

39 Và chúng ta được cho biết rằng linh hồn của những người
mẹ đó, và vân vân, mà chúng ta đã nói đến sáng nay, ngay dưới
bàn thờ của Đức Chúa Trời, đang la lớn, “Cho đến chừng nào, lạy
Chúa? Cho đến chừng nào?” Mẹ muốn gặp anh em nhiều như
anh em muốn gặp mẹ. Và những người thân yêu của chúng ta
muốn gặp chúng ta cũng như chúng tamuốn gặp họ.

40 Thật sẽ là một cuộc đoàn tụ tuyệt vời, khi Ngài đến! Để gặp
những người thân yêu của chúng ta và nhìn thấy họ trong thân
thể sống lại của họ, và được vinh hiển, và đi dạo với người thừa
kế của sự sống lại, xem tính cách của họ, cách nó đã thay đổi, sự
nhumì và yên tĩnh. Và nó sẽ không phải là một cuộc sống hối hả
và nhộn nhịp, và nhảy và giật gân, vì chúng ta sẽ có tất cả cõi Đời
đời để sống với nhau.

41 Ồ, thời đại loạn thần kinh chức năng kinh khủng này mà
chúng ta đang sống, không có thời gian cho điều gì cả, chỉ đi lên,
và bồn chồn, và chộp lấy, ồ, đó làmột ngày tồi tệ.

42 Thế thì, khi họ chờ đợi điều gì đó xảy ra, thật tệ là nhiều
người trong số những người dự lễ Vượt qua không bao giờ được
gặpNgài. Tuy nhiên, họ biết điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng họ không
được gặp Ngài.
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43 Sự Đến của Chúa cũng sẽ vậy. Ngày nay, có nhiều người bồn
chồn, biết rằng có điều gì đó đang chuẩn bị xảy ra, nhưng họ—
họ sẽ không bao giờ nhìn thấy Ngài. Vì Ngài sẽ đến trong sự tĩnh
lặng củanửađêm, để bắt lấyHội Thánhnhỏbé đómàđangmong
mỏi và chờ đợi và trôngmong được gặp Ngài. Đó là những người
mà Ngài sẽ đến và đem đi. Nhiều người trên thế giới đang sống
trên sự hào nhoáng, và linh hồn của họ thích thú với trên những
điều thuộc về thế gian, sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra,
cho đến khiHội Thánhđi vàomiềnVinhHiển, vì Ngài sẽ đếnnhư
kẻ trộm trong ban đêm và đem họ đi. Vì vậy chúng ta có thể thấy
rằng chúng ta đã quay trở lại vị trí giống như vậy lần nữa. Bây
giờ chúng ta nhận ra, rằng, những sự trông đợi này, rằng Chúa
đến với những người mà…Tất cả thông qua lời Kinh Thánh, điều
đó cũng giống như vậy. Rằng họ là…Ngài luôn luôn xuất hiện
cho những ai đang trông đợi Ngài, luôn luôn cho những ai đang
muốn nhìn thấy Ngài. Và tôi chắc chắn rằng đó là hy vọng trong
lòng chúng ta tối nay.
44 Tôi cho là, khoảng sáu tháng trước, tôi đã làm chứng chomột
số người. Và tôi nói, “Ồ, nghĩ về điều đó, rằng bất cứ lúc nào Ngài
sẽ đến!”
45 Và điều khiến tôi nói như vậy, tôi đang nói về Anh Bosworth.
Khi tôi đến gặp vị thánh đồ cao niên đó, khi chúng ta nghe tin
ông sắp chết, tám mươi mấy tuổi, vợ chồng tôi đi xuống…đó để
gặp ông trước khi ông chết. Tôi chỉ phải nói điều gì đó với ông.
Tôi thích nhìn xem các vị thánh khi họ đang bước vàomiền Vinh
hiển, và tôi phải nhìn thấy ông. Và chúng tôi đã lái xe đến mức
làmmòn toàn bộ lốp xe.
46 Nhưng khi tôi đến đó, và lao vào cửa, tộc trưởng già nua đó
đang nằm trong một góc nhỏ bé. Anh ấy ngẩng đầu lên khi thấy
tôi đi tới. Cánh tay già nua, yếu ớt của anh chìa ra, với phần thịt
rũ xuống. Và anh đã vươn tay cho tôi. Tôi ôm lấy cổ anh và la lên,
“Cha tôi ôi, cha tôi ôi, những cỗ xe của Y-sơ-ra-ên, và những lính
kỵ sĩ,” vì ông làmột người thánh thiện, tin kính.
47 Và tôi nói, “Anh Bosworth, tôi muốn hỏi anh đôi điều. Anh có
tin rằngmình sẽ khỏe lại không?”

Anh ấy nói, “Ồ, tôi có đau gì đâu.”
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Tôi nói, “Ồ, chuyện gì vậy?”
48 Ông ấy nói, “Tôi sẽ về Nhà.” Ông nói, “Tôi mệt mỏi, và tôi kiệt
sức. Và tôi chỉ muốn về Nhà.”
49 Tôi nói, “Thế thì anh nhận biết mình sắp chết à?” Tôi nói,
“Tôi muốn hỏi anh đôi điều. Trải qua bảy mươi mấy năm trong
chức vụ, phút vinh quang nhất của anh là gì? Anh có thể nói với
tôi không, thưa anh, và cho tôi biết kinh nghiệm mà anh đã trải
qua, theo dòng thời gian, mà anh có thể tính giờ tuyệt vời nhất
của mình.”
50 Tôi sẽ sống để nhìn thấy tuổi của anh ấy, tôi không bao giờ
quên, khi đôi mắt đen đó bắt gặp tôi, trên đầu cặp kính đó. Anh
ấy nói, “Anh em yêu dấu của tôi, đây là khoảnh khắc trọng đại
nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể nghĩ có thời điểm nào huy
hoàng hơn ngay bây giờ.”
51 Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ấy, và tôi nói, “Thưa anh, anh
vẫn biết rằngmình sắp chết chứ?”
52 Anh ấy nói, “Anh Branham, tôi đang nằm đây, chờ đợi từng
phút để Ngài mở cánh cửa đó và đến, đưa tôi về Nhà với Ngài.”
Đó là cách để chết. Đó là cách để đi.
53 Và như anh em biết đấy, khoảng hai giờ trước khi chết…Anh
ấy, đã hôn mê, trong hơn hai ngày. Và khi tỉnh lại, anh đứng dậy
trong phòng và bắt đầu nói chuyện với vợ mình. Rồi, đột nhiên,
anh dường như sáng suốt. Và anh bắt tay, trong một giờ đồng hồ
hoặc hơn, với những người anh em, những người đã chết trong
bốn mươi hoặc năm mươi năm, những người đã cải đạo trong
nhà thờ của anh. Bắt tay với mẹ và với bố của anh. Cho đến khi
anh ấy…sự sống đã rời khỏi thân thể anh, nằm xuống trên gối và
đi ngủ, trong vòng tay của Chúa Jêsus. Không có gì tốt bằng hầu
việc Ngài, trông đợi Ngài.
54 Và khi tôi nói chuyện với con người này về điều này, và kể lại
kinh nghiệm đó, tôi đã nói điều này. Tôi nói, “Thưa anh, ồ, không
phải là được đầy vinh hiển khi chúng ta nhìn thấy Ngài sao? Ồ,
nếu như hôm nay Ngài đến!”

Anh ấy nói, “Anh Branham, đừng làm mọi người sợ hãi
như vậy.”
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Tôi nói, “Ý anh là gì?”

55 Anh ấy nói, “Ồ, đừng cố nói với mọi người rằng thế giới đang
đến, hayĐấng Christ đang đến. Nó khiến họ lo lắng.”

56 “Ồ,” tôi nói, “không. Tôi xin anh thứ lỗi. Đối với những người
đang tìm kiếm Ngài, đó là tin tức vinh quang nhất mà họ có thể
nghe được, rằng Chúa Jêsus sắp hiện đến và nhận lấy Hội Thánh
của Ngài.” Tuổi già sẽ chuyển thành tuổi trẻ. Niềm vui sẽ thay
thế nỗi buồn. Sự sống sẽ thay cho cái chết. Sự bất tử thay cho tử
vong, sẽ được thay đổi. Ồ, thật là một khoảnh khắc vinh hiển, để
biết rằng Ngài sẽ đến!

57 Họ đang trông đợi Ngài. Họ đangmong đợi Ngài. Và khi Ngài
đến, chúng ta thấy rằng có hai phe phái. Một nhóm ủng hộ Ngài,
và một nhóm chống lại Ngài.

58 Vàđó là cách chúng ta tìm thấyngàynay. Đó là điềumà, sự tái
lâm của Ngài, luôn luôn chia rẽ các dân tộc. Mỗi lần, anh em tìm
thấy Chúa Jêsus, anh em sẽ tìm thấy những người xung quanh sẽ
trái nghịch với Nó. Đó là Sa-tan. Và, ngày nay, khi chúng ta nghĩ
về điều đó, chúng ta không thấy có nhiều thay đổi. Chỉ như nhau
thôi. Các dân tộc đã thay đổi, nhưng linh của người ta không
thay đổi.

59 Vì vậy cuối cùng khi họ nhìn ra cổng và thấy Ngài đến, cưỡi
trên con lừa trắng, nhỏ bé đó, không ngạc nhiên khi các môn
đồ bắt đầu hét—hét lên, “Nước Thiên đàng đã đến!” Dân chúng
chạy đến gặp Ngài, và cả thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. Có
điều gì đó về nó, khi Chúa Jêsus đến, nó luôn gây xôn xao. Và
cả thành phố đã được khuấy động. Và họ—họ không thể giấu
điều đó.

60 Và những thầy giảng ngày đó phải giải thích về sự hỗn loạn
này, bởi vì đó là vào ngày lễ Vượt qua. Và họ hét lên, “Người Này
là Ai?” khi không khí lan tỏa, và việc đến của Chúa Jêsus, đến
Giê-ru-sa-lem, khiến không khí tràn đầy sự mong đợi, có vẻ như
các giáo sư phải biết điều gì đang xảy ra. Có vẻ như thầy tế lễ
thượng phẩm hẳn biết điều đó. Có vẻ như tất cả các thầy tế lễ
khác ắt biết điều đó.
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61 Và điều đó đã không thay đổi, ngày nay, bởi vì Đức Thánh
Linh đang báo trước về sự Tái lâm của Chúa Jêsus. Và khi Đức
Thánh Linh bắt đầu trải dài trên khắp trái đất, những ngọn lửa
phục hưng bùng lên, ở khắp mọi nơi, những dấu hiệu lớn và
điều kỳ diệu đã được thực hiện, những sự chữa lành đã diễn ra,
những lời tiên tri đã đưa ra. Tất cả sự nhóm lại về các phước
lành sứ đồ đã trở lại với Hội Thánh lần nữa. Vì vậy, như đã xảy
ra lúc đó, bây giờ cũng vậy, linh của người không tin vẫn kêu lên,
“Người Nầy là Ai?”

62 Một số người trong họ tin vào Chúa Jêsus, nói Ngài là một
Người tốt.Một số người trong họnói, “Ngài làmộtNgười tốt.”

63 Đó là những gì họ nói ngày nay. Họ cố gắng đặt để Ngài
như một Napoleon, một chiến binh. Họ cố gắng đặt để Ngài như
một—một George Washington, một người trung thực. Nhưng
Ngài còn hơn thế nữa.

64 Anh em có để ý việc đọc Kinh Thánh không? Họ nói, “Đây là
một Tiên tri đến từ Ga-li-lê.”

65 Và ngày nay họ cũng cố gắng nói như vậy, khi họ thấy động
thái vĩ đại này của Chúa: khôi phục lại, đối với sức khỏe, những
người đau ốm và bệnh tật; thấy Ngài sử dụng Thánh Linh của
Ngài trong Hội Thánh của Ngài, để phân biệt ý tưởng của dân
chúng; thấy Ngài làm giống như Ngài đã làm khi Ngài còn ở đây
trên đất, để ứngnghiệmnhững gìNgài phán sẽ xảy ra; chắc chắn,
các giáo hội và dân chúng, đã hỏi điềunày, “NgườiNầy làAi?”

66 Họ không hiểu Chúa Jêsus là ai, bởi vì không ai trong số họ
có thể nhận ra Ngài, qua trường học của họ. “Ngài đã xuất thân
từ thầnhọc viện nào?Ngài đến từ trường thầnhọc nào?”

67 Và ngày nay cũng vậy. Hầu hết những người được xức dầu
bằng Đức Thánh Linh không đến từ bất kỳ thần học viện nào. Họ
là sản phẩm do chính Chúa lựa chọn. Nhưng những dấu kỳ và
phép lạ, và những điều kỳ diệu đã được hứa trong Kinh Thánh,
đi cùng với Đức Thánh Linh lớn này khi Ngài vận hành giữa
vòng dân sự.
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68 Và ngày nay họ nói, “Họ đến từ trường nào?” Ngay khi anh
em bước vào một thành phố, để tổ chức một buổi nhóm phục
hưng, “Anh thuộc giáo phái nào?”
69 Tôi đã có một cuộc phỏng vấn vào chiều thứ Sáu, với linh
mục Công giáo La-mã từ nhà thờ Ireland ở Louisville. Và không
bao lâu tôi đã được giới thiệu với ông ấy, một người có học thức
cao, ông ấynói, “ÔngBranham, ông đangở với giáo phái nào?”

Tôi nói, “Tôi không ở với giáo phái nào cả.”

Và ông ấy nói, lúc đó, “Ông đã được phong chức chứ?”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông.”

Ông ấy nói, “Ai đã phong chức cho ông?”
70 Tôi nói, “Chúa Jêsus đã ban Đức Thánh Linh cho tôi, để rao
giảng Phúc Âm, và đã giao cho tôi một sứ mệnh.” Ồ, đó là sự
phong chức mà chúng ta cần.
71 Chúa Jêsus không hề phán với các môn đồ của Ngài, “Hãy đi
ra đến…” Tôi không đang chỉ trích những điều đó, nhưng họ đã
sống thời của họ. Ngài đã không phán, “Hãy đi, học để trở thành
mộtmục sư truyền đạo, trong rất nhiều năm.”
72 Ngài phán, “Các ngươi hãy đợi trong thành Giê-ru-sa-lem,
cho đến khi các ngươi được mặc lấy Quyền phép từ trên Cao.”
Ngài đã phán điều đó với những người mà không thể ký tên
của chính họ. “Và sau điều này, Đức Thánh Linh giáng trên các
ngươi, thì các ngươi sẽ là nhân chứng của Ta, cả trong Giê-ru-sa-
lem, xứ Giu-đa, Sa-ma-ri, và cho đến tận cùng trái đất.” Đó là sự
phong chức.
73 Chúng ta không có báo cáo nào về việc Chúa Jêsus đã từng đi
học bất kỳ trường học nào, hoặc tốt nghiệp từ bất kỳ chủng viện
nào. Tuy nhiên, đã có nhiều chủng viện được dựng lên trong
Danh Ngài, vì lý do tôn giáo, hơn bất kỳ chủng viện nào khác—
bất kỳ điều gì khác đã từng có trên thế giới. Chúng ta chưa bao
giờ có ghi chép nào—nào về việc Ngài từng đi học. Nhưng, tuy
nhiên, có nhiều trường được dựng lên trong Danh Ngài hơn bất
kỳ loại tên nào khác ở dưới trời, các trường học. Chúng ta chưa
bao giờ biết về việc Ngài viết sách. Tuy nhiên, có nhiều sách viết
về Ngài hơn tất cả các sách văn học còn lại đã được viết. Và, ngày
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nay, Kinh Thánh của Ngài là quyển Sách phổ biến nhất trên cả
thế giới, trong số tất cả nền văn học.

74 Nhưng, anh em thấy đấy, trong ngày được viếng thăm, họ đã
kêu lên, “Ngài là Ai?”

75 Hãy xem, Đức Chúa Trời lấy điều gì đó mà tưởng như chẳng
là gì, để tạo ra điều gì đó từ nó. Đó là điều khiến Ngài là Đức
Chúa Trời.

76 Và khi họ thấy Ngài đến, đi vào cổng đó, một số người trong
họ nói, “Ngài là một Người vĩ đại.”

77 Họ nói điều đó ngày nay. Có những trường thần học dạy,
ngày nay, rằng Chúa Jêsus là một Người vĩ đại, rằng Ngài là một
Người tốt. Một số người trong họ thậm chí còn nói rằng Ngài là
một nhà tiên tri. Vậy thì, nếu Ngài chỉ là một nhà tiên tri, hay
một Người tốt, thì chúng ta đang ở trong tội lỗi của mình. Ngài
còn hơn cả một nhà tiên tri. Ngài còn hơn cả một Người tốt. Tuy
nhiên, Ngài là một Người tốt. Tuy nhiên, Ngài là Tiên Tri-Đức
Chúa Trời. Nhưng Ngài còn hơn thế nữa. Ngài là Đức Chúa Trời
đã trở nên xác thịt, để cất tội lỗi đi.

78 Và khi Ngài đến, đi vào, rất nhiều người nói, “Ngài là một
người chữa bệnh. Ồ, chúng tôi đã thấy Ngài mở mắt cho người
mù. Chúng tôi đã thấy Ngài làm cho người què quặt bước đi.
Chúng tôi thấy Ngài dâng lời cầu nguyện, và cơn sốt lìa khỏi
đứa trẻ.” Nhưng, rồi, những kiểu người đó chỉ đi theo Ngài vì
bánh và cá.

79 Và đó là cách đám đông ngày nay, nhiều người. Nếu đó là
một người chữa lành, ồ, họ—họ đi theo Ngài, và Ngài chỉ là—
Ngài chỉ là một ốc đảo. Nếu họ bị bệnh, họ chạy đến, nói, “Ồ, xin
anh vui lòng cầu nguyện cho tôi, để Chúa Jêsus sẽ làm cho tôi
được khỏe mạnh không?” Và ngay sau khi họ ra khỏi bệnh viện,
hoặc giường bệnh, ngay lập tức trở lại thế giới mà họ đi, giống
như một con chó liếm lại đồ nó đã mửa, hoặc một con heo rửa
sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn, như Kinh Thánh đã nói. Chỉ
theo Ngài vì những gì tốt họ có thể nhận được từ Ngài. Họ sử
dụng Ngài chỉ để làm một—một cột vật tổ, hoặc—hoặc một thứ



NGƯỜI NẦY LÀ AI? 15

gì đó mà—mà họ có thể nhận được từ Ngài, và không mong đợi
hầu việcNgài. Đámđôngđó vẫn cứnhưvậy chođếnngàynay.

80 Có chín người phung được chữa lành, và một người trở
lại để ngợi khen Ngài. Hay là mười? Họ, một người trong số
họ, quay lại để ngợi khen Ngài, và những người còn lại đi
tiếp, vô ơn.

81 Và nếu dân chúng ở nước Mỹ, đã được chữa lành bởi Quyền
năng của Đức Chúa Trời, hướng lòng họ đến với Đức Chúa Trời,
sẽ có một cuộc phục hưng đánh mạnh vào dân tộc này mà sẽ
đóng cửa mọi tiệm rượu lậu, điều đó sẽ…Các cửa hàng rượu và
các cửa hàng rượu uýt-xki sẽ biến mất. Các nhà thờ sẽ chật kín.
Các hí viện sẽ trống không vào tối Chúa nhật. Và sẽ có một sự
phục hưng bùng nổ, khắp đất nước này. Nhưng khi họ thấy điều
đó xảy ra, những việc mà Đức Chúa Trời làm, họ vẫn hét lên,
“Ngài là ai? Đây là ai đến? Họ đến từ đâu vậy? Người này là ai?
Việc này được thực hiện bởi thẩmquyền nào?”

82 Không bao giờ quên, tại Johannesburg, NamPhi. Tôi vừamới
đến, khoảng ba mươi phút trước, trên máy bay. Tôi đã ở ba ngày
đêm trên không trung, quá mệt mỏi đến mức tôi khó có thể chịu
đựng được nó. Họ—họđưa tôi đến các khu hội chợ nơi có khoảng
năm mươi hay sáu mươi nghìn người đang tụ tập. Và ngay sau
khi lên bục, cho đến khi Đức Thánh Linh…Tôi đã thấy, đi ngang
qua nơi đó, một—một chiếc xe buýt. Và nó có một dấu hiệu trên
đó, “Durban.” Tôi thấy một thanh niên phải làm ầm ĩ lên và tuột
khỏi tay cha và mẹ mình, với một chân ngắn hơn chân kia sáu
hoặc tám in-sơ. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, với dây
treo quần tây của mình. Và tôi để ý đến chàng trai trẻ. Tôi nhìn
lại lần nữa. Sự hiện thấy đã biến mất. Và sau đó, chỉ trong giây
lát, tôi nhìn thấy Ánh sáng đó đang ở trên một người trẻ tuổi,
phía sau khán giả. Và tôi đã nhìn. Tôi nghĩ, “Mình đã nhìn thấy
anh ấy ở đâu đó.” Tôi quan sát anh ấy, và Ánh sáng đó cứ ở chỗ
anh ấy trong vài phút. Và tôi đang đợi người thông dịch bắt kịp
những từ tiếp theo. Rồi tôi đã thấy cũng thanh niên đó đứng lên,
quăng nạng xuống, và cái chân ngắn sáu in-sơ của anh ta trở lại
bình thường với cái còn lại.
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83 Và tôi nói với Ông A. J. Schoeman; người mà đang ở trong
miền Vinh hiển, tối nay. Tôi nói, “Ông Schoeman, chỉ nêu ra
những lời nói của tôi. Đó làmột sự hiện thấy.”

Ông ấy nói, “Rất tốt.”

84 Và tôi nói, “Người thanh niên đang ngồi ở đó mặc áo sơ mi
trắng, quần có dây đeo, anh ấy đến từ một thành phố tên là
Durban, cách đây khoảng vài ngàn năm trăm dặm, trên một
chiếc xe buýt. Và anh phải trốn cha và mẹ của mình, để đến.
Nhưng anh ấy đã tin vào Chúa Jêsus, và anh ấy cómột chân ngắn
hơn chân kia sáu in-sơ.”

85 Và người thanh niên ấy nhảy lên. Anh ấy, đứng ở đó, cố gắng
cảmnhậnbằng đôi nạng củamình. Và tôi nói, “Anh bạn trẻ, Chúa
Jêsus đã chữa lành cho anh.” Và ngay lập tức chân của anh dài ra
sáu in-sơ, như bình thường, với những người còn lại. Và họ đưa
người thanh niên lên bục, và các bác sĩ đã khám cho anh ta ở đó.
Anh em thấy hình ảnh của anh ấy trong cuốn sách của tôi.

86 Tôi đã đứng đómột lúc, tôi nhìn thấymột chiếc ô tô nhỏ,màu
xanh lá cây đang chạy trên đường, và nó bị trượt. Nó quay lại, lùi
lại, và đâm vào một cây. Một cô gái trẻ, đầu tóc vàng hoe đã…bị
gãy lưng. Và tôi nói, “Tôi nhìn thấy một chiếc ô tô nhỏ màu xanh
lá cây đã trượt vào một cây, và một cô gái trẻ tóc vàng khoảng
mười tám tuổi bị gãy lưng. Cô ấy đang trong tình trạng nghiêm
trọng.” Không ai đáp lại. Và tôi không thể nhìn thấy cô ấy ở bất
cứ đâu trong số khán giả đông đảo, rộng lớn đó. Và tôi đã đứng
đó chỉ trong vài phút. Tôi nói, “Hiểu rồi. Đó là…Đừng nghi ngờ.
Chính là Chúa Jêsus, trong Quyền năng của sự sống lại. Ngài đã
sai Đức Thánh Linh đến để tiếp tục công việc của Ngài.” Và ở đó
tôi đã thấy sự hiện thấy xảy ra một lần nữa. Và tôi không thể
nhìn thấy người phụ nữ trẻ ấy.

87 Vừa lúc đó, đứng ngay trướcmặt tôi, đây là Ánh sáng đó, như
anh em thấy trên hình. Và Nó đã đứng ở đây. Tôi bước lên đó, và
cô ấy nằm ở đó, bên dưới bục. Tôi nói, “Cô gái trẻ, Chúa Jêsus đã
khiến cho cô được khỏemạnh.” Và cô ấy bắt đầu khóc.

88 Mẹcô ấynói, “Ồ, không! Đừngbảo cô ấy đứngdậy!”Nói, “Nếu
cô ấy di chuyển, cô ấy sẽ chết.”
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89 Và cô gái trẻ nhảy lên trênđôi chânmình, la hét, và ngợi khen
Đức Chúa Trời. Còn người mẹ đã ngất xỉu và ngã trong chiếc cũi
mà cô gái đang nằm.

Đó là gì?

90 Ngay khoảng thời gian đó, một người đàn ông chỉ trích nào
đó đứng dậy ở đằng sau đó, và đứng bằngmột chân lên chỗ ngồi,
và chân nọ lên chân kia, và nói, “Anh, người Mỹ! Tôi thách anh
nói cho tôi biết anhnhơnDanhgì làmviệc này! Và anh thuộc giáo
phái nào của giáo hội?” Hiểu không?

91 Nó chỉ giống như vậy. Họ không hiểu. Họ không trông đợi
những điều này. Các giáo hội không trông đợi sự Đến của Chúa.
Và Đức Thánh Linh ở đây để xác nhận sự Tái lâm của Ngài, để
làm cho Nó ứng nghiệm. Rất nhiều…

Mỗi người muốn đi theo cách riêng của mình. Đó là cách nó
đã có ở đó.Mỗi nhóm có ý tưởng riêng của họ.

92 Nhưng đó không phải là vấn đề tối nay. Đó không phải là điều
tôi đang nói về. Nhưng câu hỏi tôi đang hỏi anh em, là, anh em
nghĩ Nó là gì? Nó liên quan đến anh em. Người Nầy là Aimà đang
đi lên và đi xuống các nước? Không phải con người. Con người
không thể làm những điều đó. Đó là Ai mà đang nói và nói với
dân sự trong cử tọa, như, “Đang ngồi ngay đây, ở trên đây,” và
các chỗ khác nhau trong buổi nhóm, khi các bà và các ông được
đưa vào đây, sắp chết? Đó là Ai?

93 Người phụ nữ trẻ đó đã bước vào hồ báp-têm sáng nay, ba
tuần trước đó, sắp chết vì ung thư biểu mô, sống ngay tại đây
trên Phố Maple, Bà Baity. Và tôi đã hỏi ba bác sĩ đã chữa cho bà.
Bà không có cơ hội sống, với bốn hoặc năm đứa con nhỏ, và mẹ
tôi đang cố gắng chăm sóc chúng. Mẹ nói, “Bill, cô ấy sẽ không
bao giờ trở về nhà nữa.”

94 Và tôi đi ra chỗ chị ấy, và Chúa Jêsus phán, “CHÚA PHÁN
NHƯ VẦY, nếu chị ấy sẽ đi nhà thờ và hứa chịu phép báp-têm
trong Danh Chúa Jêsus, và sẽ hầu việc Đức Chúa Trời, chị ấy sẽ
về nhà, khỏe mạnh.”

Và tôi đã hỏi chị, “Chị sẽ làmđiều này chứ, thưa chị?”
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95 Và chị ấy nói, “Tất cả những gì anh nói, tôi sẽ làm.” Ngay lập
tức những cơn đau rời đi. Ba ngày sau, chị ấy về nhà, và các bác
sĩ không thể tìm thấy dấu vết của bệnh ung thư đó.

96 Người Nầy là Ai mà đến nhân Danh Chúa? Đó là Ai? Đó là
Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ý kiến của anh em về Đó là
gì? Ý kiến của anh em, biết mục sư của anh em là gì? Và khi ngồi
vào những chiếc ghế này ở đây, những người ở ngoài thị trấn,
đang ngồi với chứng động kinh, ngồi với…Ở đây ngồi một người
đàn ông, ở đâu đó trong đây, một người anh em Mennonite,
ngay tại đây, một người mắc chứng động kinh. Không bao giờ
biết hoặc nhìn thấy anh ta, không có gì về anh ta. Và đột nhiên,
khoảng hai năm trước, tôi đoán, hoặc gần như thế, đúng, hai
năm, Đức Thánh Linh đã gọi nó, và nói “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY.”
Anh ấy chưa bao giờ có một cơn động kinh nào kể từ đó. Đó là
Ai? Đó là Ai?

97 Người phụ nữ này đang ngồi ở đây, Chúa nhật tuần trước,
lần vừa rồi tôi ở đây, đã đi xuống từ một nơi nào đó ở Illinois.
Ngày hôm sau…Với một khối u lớn trong cơ thể cô ấy, đó là một
khối u ác tính. Và một số y khoa tốt nhất của Illinois đã đưa cô
ấy đến một phòng khám lớn, để được phẫu thuật vào, thứ Hai.
Và cô ấy chen lấn vào. Chưa bao giờ thấy cô ấy hay nghe về cô
ấy, trong cả đời tôi. Và đột nhiên, Đức Thánh Linh phủ bóng cô
ấy, và Ngài cho cô ấy biết cô ấy là ai, cô ấy đến từ đâu, và cô ấy
sẽ được giải phẫu vào ngày hôm sau. Bao nhiêu người đã ở đây
lúc đó, thấy điều đó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Và thấy báo
chí đưa tin. Ngày hôm sau, khi cô ấy đi tới bác sĩ, họ đưa cô ấy từ
phòng khám này đến phòng khám khác, và không thể tìm thấy
dấu vết của nó.

98 Người Nầy là Ai? Ôi, Đức Chúa Trời nhân từ! Người Nầy là
Ai mà đang làm điều nầy? Anh em có dám nói đó là mục sư của
mình không? Không bao giờ. Anh em có thể dámnói nhiều người
đã phải làm bất cứ điều gì trong đó không? Không bao giờ. Đó
là Đức Thánh Linh, Thánh Linh mà đã ở trên Chúa Jêsus chúng
ta. Và sự Đến của Ngài để kết hiệp chính Ngài với Hội Thánh của
Ngài, rất gần đến nỗi Ngài đang tuôn đổ Ánh sáng thánh khiết vĩ
đại của Ngài, để cứu chuộc, và đưa vào mối tương giao, một Hội
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thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, cho sự Cất lên đang ở gần
trong tầm tay. A-men!
99 Đó là Ai? Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh em. Tôi không
thể trả lời cho anh em.Nhưng tôi có thể trả lời cho chínhmình. Và
trên bục giảng thiêng liêng này, tối nay, trước sự chứng kiến của
nhóm người này, và những—những người đã được mua chuộc
bằng Huyết của Chúa Jêsus chúng ta, tôi nói điều này từ đáy lòng
mình. Không phải vì tôi là một trong các anh em, không phải vì
tôi chỉ là một ai đó khác biệt, nhưng là một trong những người
được cứu chuộc đã được rửa sạch bởi Huyết. Tôi tin rằng cùng
một Ánh sáng đó lơ lửng trong nhà thờ này, đêm nay, cũng chính
Đấng đó, về bản chất của Nó, cho thấy rằng Đó là Chúa Jêsus
Christ, trong hình thức của Đức Thánh Linh.
100 Bất cứ ai biết Kinh Thánh, đều biết rằng Chúa Jêsus đã phán,
“Ta đến từĐức ChúaTrời, và Ta đi về cùngĐức ChúaTrời.” Trước
khi Ngài đã trở nên xác thịt, khi ở với Môi-se trong đồng vắng,
Ngài là Trụ Lửa. Và khi Môi-se muốn nhìn thấy Ngài, Ngài đã đi
ngang và ông thấy các phần sau lưng của Ngài. Và Môi-se nói,
“Trông giống như một Người.” Khi Ngài ở đây trên trái đất, Ngài
là một Người. Ngày nay, Ngài đã làm những việc giống như Ngài
đang làm, qua những người mà Ngài đã cứu chuộc. Ngài đến ở
đó và đã chụp ảnh của Ngài. Đó là gì?
101 Sau khi Ngài chết, chôn và sống lại, Phao-lô đang trên đường
đến Đa-mách, và một Ánh sáng lớn đã giáng xuống ông. Những
người xung quanh ông không nhìn thấy Ánh sáng. Nhưng Nó đã
đánh ngã Phao-lô, cho đến nỗi khiến ông bị mù. Ông đã gặp vấn
đề với đôi mắt của mình trong suốt phần đời còn lại của mình.
Và một lần ông đã nói, “Để tôi khỏi kiêu ngạo về sự mặc khải
siêu phàm này, đã được ban cho tôi,” một cái gai đâm trong thịt
ông, một quỷ sứ của Sa-tan, để vả ông. Bởi vì đó là sự mặc khải
siêu phàm.
102 Và khi Phao-lô bị đánh ngã, trên đường ông đi bắt bớ những
người đang làm ồn ào quá mức; một nhóm được tái sinh, những
người bị gọi là dị giáo. Phao-lô đang trên đường bắt bớ những
người đó, với giấy tờ trong túi ông, để bắt họ và đem về Giê-ru-
sa-lem. Vào khoảng giữa ngày, cómột Ánh Sáng giáng xuống, đốn
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chân ông, ngã xuống đất, và ông té xuống đất. Có một Tiếng nói
từÁnh sáng đó, rằng, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao lại bắt bớ Ta?”
103 Và Sau-lơ quay lại, trong tình trạng mù lòa của mình, nhìn
lên. Và ông có thể nhìn thấy Ánh sáng vĩ đại, vinh hiển đó. Và
ông nói, “Lạy Chúa, Chúa là Ai?”
104 Ngài phán, “Ta là Jêsus. Ta đến từ Đức Chúa Trời; Ta đã đi về
cùng Đức Chúa Trời. Ta đến từ Đức Chúa Trời; Ta trở về với Đức
Chúa Trời.” Ngài phán, “Ngươi đá đến ghim nhọn thì khó chịu
cho ngươi vậy.”
105 Một sự mặc khải được nhận trên mảnh đất thiêng liêng đó,
một lần trên nơi đó, con người không bao giờ có thể giống như
vậy nữa. Một người, trước khi tự xưng là Cơ-đốc nhân, trước khi
xác định được bản thân, trước tiên người đó nên có trải nghiệm
phía sau sa mạc đó, nơi người ấy đã gặp Đức Chúa Trời, mặt
đối mặt.
106 Vì, ngày nay, anh em có thể có bất kỳ loại câu trả lời nào.
Anh em có thể thấy Chúa thực hiện chính xác những gì Ngài đã
phán sẽ làm, và các nhà thần học thông minh sẽ giải thích Điều
đó ngược lại. Họ sẽ nói, “Nó là dành cho thời đại khác. Đó là
dành cho điều này. Hoặc, Nó dành cho một độ tuổi khác. Hoặc,
Nó sai.” Giống như họ đã nói về Chúa Jêsus, “Ngài là Bê-ên-xê-
bun, ma quỷ. Ngài là một thầy bói.” Và tất cả những điều đó, họ
có câu trả lời.
107 Nhưng khi một người đã từng tiếp xúc với Đấng Christ, và
nhìn thấy Ngài như Phao-lô đã thấy, hoặc đã kinh nghiệm về
Ngài, thì không có đủ các nhà thần học trên thế giới có thể giải
thích kinh nghiệm đó từmột người.
108 Đó là lý do, ngày nay, họ không có kinh nghiệm. Đó là lý do
họ không thể nói…tất cả đều đang nói, “Người Nầy là Ai? Người
Nầy là gì? Điều đó đến từ đâu?” Họ không có câu trả lời. Tại sao?
Bởi vì, tất cả những gì họ biết là thần học mà giáo hội nào đó đã
tạo ra. Không phải “để biết thần học” là Sự sống. Không phải “để
biết Kinh Thánh” là Sự sống.
109 Nhưng “để biết Ngài” là Sự Sống. “Để biết Ngài” như là Đấng
Cứu Rỗi của cá nhân anh em, như Đấng đã đổ đầy sự Hiện diện
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của Ngài cho anh em. Anh em đã ở đó khi nó xảy ra. Không ai có
thể lấy Nó khỏi anh em. Không ai có thể giải thích Điều đó cho
anh em. Khi trải nghiệm đó xảy ra với anh em, anh em biết Ngài
là Ai. Đối với tôi, Ngài là Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi.

110 Đây là ai đang thựchiệnnhữngphép lạ này?Đó là aimàđang
làmnhững công việc tuyệt vời này? Có phải là thầy giảng không?
Có phải là Oral Roberts? Có phải đó là Billy Graham không? Có
phải đó là Jack Schuler không? William Branham? Dù đó có thể
là ai đi nữa, họ không liên quan gì đến việc đó. Họ là những
công cụ.

111 Chính Đức Thánh Linh đến cùng với Phúc Âm, bằng những
dấu kỳ và phép lạ và những điều kỳ diệu, để chuẩn bị sẵn sàng
một dân. Không khí tràn ngập sự mong đợi, với những tín đồ
đang mong đợi Ngài đến.

112 Và những người khác đang nói, “Tại sao lại có những buổi
nhómphục hưngnày? Tại sao chúng ta có nó? Chúng ta hãy bằng
lòng với một nhà thờ.” Ồ, ngay tại đây người ta đã nói trong nhà
thờ, điều đó, khi chúng tôi bắt đầu xây dựng nhà thờ mới, nói,
“Chúng tôi không cần phép lạ. Chúng tôi không cần những điều
này nữa. Các anhmuốn chúng, hãy ra trên cánh đồng nơi chúng
xảy ra. Chúng tôi không cần chúng ở đây.” Khi Đền tạmBranham
rơi xuống tới nơi thấp đó, nó xong đời.

113 Hội thánh này được thành lập dựa trên các nguyên tắc và
Quyền năng và Phúc âm của Chúa Jêsus Christ. Và chừng nào
đền tạm này còn đứng vững, thì cầu xin Đức Thánh Linh vinh
hiển có thể tiếp cận các linh hồn, để cứu, và đầy dẫy Đức Thánh
Linh, và chữa lành người đau. Đối với tôi, đó là Chúa Jêsus Christ
hômqua, hômnay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

114 Nếu anh em không biết Ngài là Ai, anh em không biết tất cả
những điều này nói về điều gì, và anh em muốn biết, anh em
muốn giơ tay lên không? Và nói, bằng cách giơ tay lên, “Hãy cầu
nguyện cho tôi, Anh Branham, để tôi biết Ngài.” Và Chúa ban
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phước cho anh em. Và tất cả khắp nơi, tôi nhìn thấy những bàn
tay của anh em.
115 Bây giờ, lạy Cha Thiên Thượng, chúng conmang đến Sứ điệp
này, và thành quả của việc dân sự giơ tay lên, rằng họmuốn biết
Người nầy là Ai. Họ muốn được làm quen với Chúa Jêsus vĩ đại
nầy. Điều đó, sự Tái lâm của Ngài, về sự sống lại, thì rất gần, cho
đến nỗi người bệnh bắt đầu được chữa lành. Và sau khi điều đó
đã xảy ra, rồi lời tiên tri đến với Hội thánh, rồi quà tặng và phép
lạ, bây giờ là dấu hiệu cuối cùng. Điều tiếp theo sẽ đến, Sự Cất
lên, Hội thánh sẽ được đem đi. Và chúng con, lạy Chúa, những
người đã tuyên bố biết Ngài trong Quyền năng sống lại của Ngài,
chúng con đang chờ đợi, và mong mỏi, và khóc lóc, và van xin,
“Hãy đến, lạy Chúa Jêsus!”
116 Xin cất lên Hội Thánh của Ngài và đem Nó đi, nhanh lên,
Chúa ôi. Vì, chẳng bao lâu nữa, con người sẽ cho nổ tung trái đất
mà Ngài đã tạo ra cho họ để sinh sống, bởi vì họ đã không vâng
lời Ngài. Họ đã không học tập hòa bình, nhưng chiến tranh. Họ
đã không học tập sự công bình, nhưng họ học ác tâm. Làm sao
mà họ không đói khát quyền lực! Lạy Chúa, điểm nhỏ đó trong
lòng họ khiến họ đói khát quyền lực, họ đang cố gắng thỏa mãn
nó trong một phòng thí nghiệm ở đâu đó, để làm nổ tung đồng
loại của họ.
117 Đức Chúa Trời ôi, nếu họ chỉ có thể nhận ra rằng quyền lực
đó mà họ khao khát là Quyền năng của sự sống lại của Con Đức
Chúa Trời, Quyền năng của Đức Thánh Linh để thay đổi cuộc
sống của họ; không làm nổ tung các quốc gia, nhưng thay đổi
cuộc sống của họ và làm cho họ trở thành tôi tớ củaNgài.
118 Nhiều người, trong cơn cuồng nhiệt hoang dại, họ coi chúng
con như là một đám người “không biết gì cả,” và—và là “những
kẻ dị giáo” như họ đã làm trong ngày đầu. Nhưng khi họ trở lại,
vui mừng, cảm tạ Ngài rằng họ có thể chịu sự sỉ nhục về Danh
Ngài. Đó là cảm giác của các con cái Ngài, tối nay, Chúa ôi, ở khắp
mọi nơi. Chúng con chỉ hạnh phúc.
119 Một số người trong thời đại của Ngài đã cố gắng xác định
Ngài. Họ nói, “Anh ta là bạn của người đàn ôngman rợ đó, Giăng,
người từ đồng vắng đến mà hầu như không mặc quần áo, chỉ
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quấnmột tấm da cừu cũ quanh người. Một người hoang dã ném
qua ném lại những từ ngữ, đông và tây, và nói, ‘Cái rìu đã được
đặt kề gốc cây.’” Nói, “Anh ta là một—một đồ đệ của người đó.
Anh ta là người man rợ. Anh ta bị điên. Anh ta mất trí của Mình
rồi.” Ôi Chúa, chức vụ siêu nhiên ở với Ngài, đã làm mù đôi mắt
của những kẻ đó.

120 Và ngày nay nó lại cũng xảy ra: Đức Thánh Linh lớn này báo
trước sự Tái lâm của Chúa, như Giăng đã làm vào thời của ông,
làm mù mắt dân chúng, cho những ai không muốn nhìn thấy.
Nhưng đối với những người muốn thấy, Ngài đã chọn họ. “Và tất
cả những kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta,” Ngài phán, “và
không ai trong họ sẽ bị mất. Và Ta sẽ khiến họ sống lại vào ngày
sau rốt.” Chúng con cảm ơnNgài vì điều này.

121 Và những người đó đã giơ tay lên, tối nay, chúng con cầu
nguyện, Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ bày tỏ cho họ
biết đến chính Ngài, trong một kinh nghiệm, trong Quyền năng
của sự sống lại. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

122 Và những người khác có thể ở đây, nhưng đã không giơ tay,
nhưng tuy nhiên, trong thâm tâmhọ, họ biết rằng họ cần nó. Con
cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho họ, và ban cho họ ước
muốn từ tấm lòng của họ.

123 Khi chúng con rời tòa nhà, tối nay, chúng con có thể đi như
những người khác. Xin cho chúng con đi với một mục đích khác
hơn mục đích chúng con đã có, khi đến, nếu nó trái với ý muốn
Thiêng liêng của Ngài. Xin cho chúng con ra đi với quyết tâm
nắm giữ sừng của bàn thờ, cho đến khi linh hồn chúng con thỏa
lòng vì chúng con đã cómột kinh nghiệm với Ngài, và chúng con
biết về Đấngmà chúng con nói, vì chúng con đã gặp Ngài và biết
Ngài, và cómối tương giao với Ngài. Xin ban cho những điều này,
Cha ôi. Xin chữa lành bệnh tật và đau khổ.

124 Xin ban phước cho mục sư đáng yêu và quý báu của chúng
con. Chúa ôi, chúng con cầu xin rằng Ngài sẽ ở với anh ấy và
những người chị đáng yêu của anh ấy, khi họ hát Phúc âm, và
giảng Nó trên đài phát thanh của họ.
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125 Xin ban phước cho những người lạ đang ở trong cổng của
chúng con. Lạy Chúa, xin cho họ đi ra, đêm nay, với một trách
nhiệm trong lòng, và mục đích mà họ, kể từ giờ này trở đi, nếu
họ chưa biết Ngài và chưa hầu việc Ngài, trước đây, xin họ hầu
việc Ngài. Biết điều này, rằng, “Tất cả những điều khác sẽ trở
nên vô ích, nhưng Lời của Chúa sẽ còn lại mãi mãi.” Xin nhậm
lời, Cha ôi.

126 Xin tha thứ cho chúng con, tất cả tội lỗi của chúng con. Và
chúng con có thể gặp nhau tại…[Băng trống—Bt.]

Bởi vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi của tôi
Trên cây Thập hình.

127 Bây giờ, sau Sứ điệp, chúng ta hãy cứ cúi đầu và thờ phượng
Ngài, khi chúng ta hát cho Ngài.

Tôi yêu Ngài, (với tất cả tấm lòng của mình) tôi
yêu Ngài

Bởi vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi của tôi
Trên cây Thập hình.

128 Bao nhiêu người thực sự yêu mến Ngài? Hãy giơ tay lên, nói
điều này bởi một nhân chứng, “Tôi yêu Ngài.” Ồ, Ngài chẳng
tuyệt vời sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh em biết đấy,
tôi chỉ thích sắp đặt như thế này và chỉ uống vào, cách nào đó, sự
Hiện diện của Ngài. Lời của Ngài, đã đi ra, Nó đã rơi vào những
tấm lòng. Nó chỉnh sửa chúng ta. Nó đưa chúng ta vào sự đầu
phục Thánh Linh của Ngài. Vậy thì thật đáng yêu biết bao để thờ
phượng Ngài! Bây giờ, khi anh em đi từ nhà thờ, tối nay, hãy đi,
thờ phượng Ngài.

129 Và hãy nhớ, tuần này, có một buổi cầu nguyện ở đây vào tối
thứ Tư. Đừng quên chương trình phát sóng của Anh Neville vào
Chúa Nhật, hoặc vào thứ Bảy, lúc chín giờ, qua WLRP. Tôi thật
thích nghe chúng, còn anh em? Bộ tứ, hoặc bộ ba, nghe rất đẹp.
Vợ và tôi, và những đứa trẻ, tất cả chúng tôi đều lấy chiếc đài
nhỏ ra và—và lượn quanh nó, để nghe Anh Neville và chương
trình phát thanh của anh ấy, và những lời tuyệt vời của anh ấy,
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về cách anh ấy tôn vinh Đức Chúa Trời mà anh ấy yêu mến và
tin tưởng. Đừng nói điều này với…

130 Quý vị những người mới lần đầu đến đây, nếu quý vị không
có nhà thờ địa phương, hãy đến tham gia với chúng tôi. Tôi nói
với anh em, không nói điều này và anh ấy đang ngồi ở đây.
Không, thưa quý vị. Tôi đã nói điều này, nhiều lần. Tôi yêu mến
Anh Neville. Điều này, trước tiên, anh ấy là một nhà thần học.
Điều đầu tiên, anh ấy là con của Chúa. Điều tiếp theo, ngày nào
anh ấy cũng vậy. Tôi đã biết anh ấy trong nhiều năm. Anh ấy
không bao giờ thay đổi, một chút nào. Anh ấy vẫn là Orman
Neville,một tôi tớ của Chúa Jêsus. Và tôi nghĩ anh ấy đã có…

131 Tối hôm kia, tôi gọi điện, hỏi anh ấy xem, nếu trong chương
trình của anh ấy, liệu anh ấy có thể dành chỗ cho chúng tôi xuống
và cầu nguyện cho người đau không. Có một số người đang đến,
đã có sáng nay, anh em biết đấy. Và người vợ bé nhỏ của anh ấy
đã trả lời điện thoại, và tôi đang nói chuyện với vợ tôi, ở đó, về
điều đó.

132 Và thật chúng ta cảm ơn Chúa về người vợ nhỏ bé đáng yêu
của anh ấy và gia đình anh ấy. Điều đó rất tốt. Khi anh em thấy
một mục sư và vợ anh ấy hòa thuận với nhau như vậy, trong sự
dịu dàng và khiêm nhường, điều đó chỉ làm cho hội thánh trở
nên tốt đẹp hơn nhiều. Điều đó càng êm dịu hơn khi ngày tháng
trôi qua.

133 Anh chị em yêu mến Ngài hết lòng không? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.] Được rồi. Chúng ta có một bài hát kết thúc mà
chúng ta hát, Mang Danh Jêsus Với Anh. Và cho chúng tôi một
hợp âm nhỏ, chị ơi, nếu chị có bài đó trong sách. Và chúng ta sẽ
hát bài hát kết thúc của mình. Và khi chúng ta hát câu đầu tiên,
chúng ta muốn quay lại, bắt tay với nhau. Được rồi. Xin đàn cho
chúng tôi.

…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 chớ quên trong mọi nơi.
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Danh tôn quý, Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;

Xin Chúa ban phước cho anh, anh ơi.

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

Chúng ta hãy hát câu này bây giờ.

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

Khi hành trình của chúng ta được hoàn tất.

Điều đó chẳng tuyệt vời sao?

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

134 Bao nhiêu người còn nhớ bài hát nhỏ mà chúng ta đã từng
hát,ĐừngQuênLời CầuNguyệnGiaĐình?Anhemnhớnókhông?
Tôi không…Thelma, anh em biết bài đó, hay hợp âm, hay không?
Chúng ta hãy thử nó một lần. Anh em không nhớ nó sao? Chúng
ta hãy…Có lẽ tôi có thể thử hátmột lần với anh em.

Đừng quên lời cầu nguyện gia đình,
Chúa Jêsus muốn gặp anh em ở đó;
Ngài sẽ chăm sóc cho anh em mọi thứ,
Ồ, đừng quên lời cầu nguyện gia đình.

135 Bao nhiêu người có cầu nguyện gia đình? Tốt đấy. Chúng ta
hãy cố gắng hát lại bài đó lần nữa. Tôi sẽ lấy lại nó ở đây. Tôi thích
điều đó. Tất cả cùng hát với nhau bây giờ.

Đừng—đừng quên lời cầu nguyện gia đình,
Chúa Jêsus muốn gặp anh em ở đó;
Ngài sẽ chăm sóc cho anh em mọi thứ,
Ồ, đừng quên lời cầu nguyện gia đình.

136 Ôi Chúa, có lời chép trong Kinh Thánh, rằng họ lấy khăn tay
hay tạp dề từ thân thể của Phao-lô, và các tà linh ra khỏi dân sự,



NGƯỜI NẦY LÀ AI? 27

và các bệnh tật được chữa lành. Chúng con cầu xin, lạy Chúa,
rằng theo cách như vậy, điều đó sẽ được thể hiện trên những
người này, tối nay, khi con gửi chúng đến những người có nhu
cầu và bệnh tật. Ở đâu đó trong những vùng đất, có ai đó đang
mong đợi và chờ đợi điều này xảy ra. Lạy Cha, con cầu xin, rằng
Cha sẽ ban nó trongDanh Chúa Jêsus, ConNgài. A-men.
137 Bây giờ tôi sẽ hỏi, khi chúng ta cúi đầu, liệu Anh Smith yêu
quý nhất của chúng ta ở trên đó, từ Hội Thánh của Đức Chúa
Trời, người mà chúng tôi đã tìm thấy, giống như Anh Neville của
chúng ta ở đây, là một tôi tớ trung thành, trung tín của Chúa, tôi
sẽ mời anh ấy cầu xin các ơn phước trên anh chị em, để tiếp tục
trong suốt tuần tới này. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, cho
đến khi chúng ta gặp lại anh chị em.
138 Anh Smith. [Anh Smith cầu nguyện—Bt.] Vâng, lạy Chúa. Xin
nhậm lời, Chúa ôi. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. A-men.
139 Hãy bắt tay nhau. Chào mừng trở lại lần nữa, với đền tạm.
Xin Chúa ban phước cho anh chị em. 
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