
ẤN PHỤC SINH

 Chắc chắn là một đặc ân được ở đây sáng hôm nay, vào sinh
nhật này của Hội Thương Gia Tin Lành Trọn Vẹn ở đây tại

Phoenix, và biết rằng Chúa đã ban cho tôi một phần nhỏ của nó,
để trở thành một phần của mối thông công này. Tôi muốn chào
mừng Anh CarlWilliams và vợ anh, Anh Stromei, những anh em
còn lại ở đây tại bục giảng, Anh Shores, Anh Outlaw, các vị mục
sư truyền đạo, và tất cả anh chị emdân sự tốt đẹp.
2 Anh chị em biết đấy, tôi—tôi cũng đã có sinh nhật tuần vừa
qua. Và tôi chỉ già hơn một chút so với chi hội. Tôi nghĩ anh ấy
nói, “Năm và…tuổi, cho chi hội này.”
3 Ngày nọ, người nào đó nói, “Anh bao nhiêu tuổi, Anh
Branham?”
4 Tôi đáp, “Hai mươi sáu.” Và tôi nói, “Tôi đã bỏ phí hai mươi
lăm năm đầu tiên. Tôi đã không hầu việc Ngài thật tốt trong
khoảngđó.” Tôi đãnói, “Tôi hy vọngNgài cũng thế.” Đểhiểuđược
Ngài làm điều đó sẽ là khác hẳn.
5 Nhưng thật tốt khi được ở đây. Và bây giờ chúng ta muốn
không làm mất nhiều thời gian của anh chị em. Bởi vì chúng
tôi…Tôi—tôi luôn lo sợ, sau khi tôi nghe một số lời chứng tốt
đẹp này, và những điều đang diễn ra, rằng tôi…và các bài hát,
rằng tôi sẽ làm điều gì đó mà sẽ đảo lộn điều đó. Và tôi muốn
thêm vào đó, nếu có điều gì tôi có thể thêm vào nó. Các chị
em này…
6 Người anh emđã hát bài hát sáng nay, người anh emdamàu,
tôi đánh giá cao điều đó,Chim SẻMắt ChúaVẫn ChúVào.
7 Và những chị em này đã hát bài này, đó là một trong những
sự giúp đỡ tôi kể từ khi tôi có mặt tại đây lần đầu tiên. Tôi có bài
đó. Tôi đã ghi âm bài hát đó, và tôi vừa cho nghe lại, Tôi Muốn
Trò Chuyện Với Ngài. Và tôi đã hỏi Anh Dawson Riley ở đó, bạn
của tôi, nếu anh ấy muốn, một số người trong họ, nếu họ muốn
xem liệu họ có yêu cầu những người phụ nữ đó, nếu họ vẫn còn
ở đây trên trái đất, hát lại bài đó vào sáng nay. Và tôi hy vọng
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Terry đã làm điều ấy. Và tôi cho rằng anh ấy đã làm. Tôi muốn
lấy bài đó, có lẽ, để ghi âm lại vào đĩa hay cái gì đó, bởi vì tôi
thật thích bài hát ấy. Và đó là của tôi…mong muốn của tôi là nói
chuyện đó với Ngài. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn làm điều
đó. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây sáng nay.

8 Bây giờ, nhữngbuổi nhómsắpđến tuần tới. Đề cập vềđiềuđó
có được không? [Một anh em nói, “Tất nhiên được.”—Bt.] Tôi—
tôi sẽ ở nhà vào tuần tới, tại đền tạm, Chúa Nhật tới, cho buổi
nhóm Lễ Phục sinh; đêm thứ Bảy, Chúa Nhật, và tối Chúa Nhật.
Và rồi tôi trở lại California. Tất cả anh emdân sựở gầnCalifornia,
chắc chắn thật vui mừng được anh em đến dự tại buổi nhóm ở
đó. Và tôi nghĩ Billy đã gởi đi bản thông báo không đúng. Là…
Cậu ấy nói, “Tại Khách sạn Biltmore,” tôi tin, “nó ở đó.” Đó là…
[Ai đó nói, “Không thể đến đó được.”] Không thể đến được. Và
nó ở Eastmont? [“Đại sứ quán.”] Đại sứ quán, Khách sạn Đại sứ
quán. Vậy bất cứ anh em nào của Tin Lành Trọn Vẹn ở trên đó sẽ
cho anh embiết, nếu anh emđi qua đường đó.

9 Rồi chúng ta từ đó quay về từ nơi đó, và tôi sẽ đi Nam Phi lúc
đó. Chỉ một tháng kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tàu sang
Nam Phi, mong đợi một thời gian tuyệt vời trong Chúa, về ba
quốc gia ở dưới đó. Vì vậy, chúng tôi—chúng tôi chắc chắnmong
muốn những lời cầu nguyện của anh em. Có lẽ tôi sẽ không có
thể gặp anh em nữa, nếu Chúa cứmang chúng tôi đi cho đến khi
tôi quay trở lại. Và tôi hy vọng có được bản tường trình tuyệt vời
cho anh em khi chúng tôi trở lại.

10 Lần cuối cùng ở dưới đó, tôi nghĩ rằng Chúa đã cho tôi một
buổi nhóm lớn nhất mà tôi từng có. Và một lần, cho một sự kêu
gọi tin nhận…Bây giờ, đây không còn là của dân bản địa nữa.
Theo như tôi biết, có ba mươi ngàn người đã tin nhận Đấng
Christ cùng một lúc. Và chúng ta nghĩ có lẽ họ có ý chữa lành
về thể chất, bởi vì đã có khoảng hai mươi lăm ngàn người được
chữa lành cùng một lúc. Và ngày hôm sau, thị trưởng của—của
Durban, là Sidney Smith, cho biết, “Hãy đi tới cửa sổ của anh,
nhìn xuống đường.” Và có những xe tải này đến xe tải khác, chỉ
chất đầy những chiếc nạng cũ và các thứ, chỉ chất thành đống;
mà họ đang đến phía sau, những người bản xứ, đang chiến tranh
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với nhau, đi xuống các con đường của thành phố, hát Chỉ Tin Mà
Thôi bằng tiếng bản xứ của họ.

11 Tôi nói với các anh em, lòng tôi rung động. Như…Khi anh
em nhìn thấy điều gì đó như thế, Anh Shores, anh em cảm thấy
công việc của mình không phải là vô ích. Anh em thấy đấy, anh
em đã cố gắng. Và tôi hy vọng rằng Đức Chúa Trời lặp lại điều đó
một lần nữa, không phải bởi vì—bởi vì chúng ta đang đi xuống
đó, nhưng vì chúng ta đang trông đợi sựĐến của Chúa.

12 Và như những bài hát đã nói lên, chúng ta đang tìm kiếm con
chiên bị lạc mất bé nhỏ, đó là, mà…Ngài—Ngài sẽ không tái lâm
cho đến lúc con chiên ấy đi vào. Mọi chiên phải ở trong ràn. Ngài
sẽ không đóng cửa cho đến khi chiên cuối cùng đó vào. Vì vậy,
thưa các anh emmục sư truyền đạo, sáng nay, tôi chắc chắn với
anh em, tôi đang cố gắng săn tìm con chiên cuối cùng đó. Nó có
thể ở Phoenix, sáng nay. Tôi không biết. Song khi con chiên cuối
cùng đi vào, lúc ấyĐấng Chăn Chiên sẽ đóng cửa lại.

13 [Một anh em nói, “Anh Branham?”—Bt.] Vâng? [“Tôi có thể
nói một lời không?”] Anh chắc chắn có thể. [“Tôi đã quên điều gì
đó. Chúng ta đã nói về…” Băng trống.] Điều đó hoàn toàn được
thôi. [“Và tôi biết, ai cũng quên điều gì đó, thỉnh thoảng.”] Tôi
không. [“Ồ!”]

14 Tôi là người mà phải viết ra những gì tôi sắp nói, hầu như
vậy. Tôi…Vì tôi đang già đi, tôi cảm thấy khó nhớ hơn, viết những
lời Kinh Thánh xuống, và vân vân. Trước đây, tôi có thể xếp
hàng năm mươi câu Kinh Thánh trong đầu, và thậm chí không
bao giờ…vượt qua nó, nhưng sau những ngày đó tôi đã khó nhớ
thật nhiều.

15 Vì vậy, chúng ta đang trôngđợi sựTái lâmcủaChúa. Xin Chúa
ban phước cho hết thảy anh chị em!

16 Và rồi anh em đến đây, và anh em nghĩ…Anh em ngồi xuống
đây và nghe những người này làm chứng. Anh em nghĩ, “Ồ, khi
tôi đứng lên, tôi sẽ nói gì đó về điều ấy.” Sau đó, có rất nhiều
điều để nói, anh em có thể nói suốt ngày. Nhưng, tôi chắc chắn
biết ơn sâu sắc tất cả anh em. Cầu xin hội thánh nhỏ bé cứ này
tiếp tục phát triển. Xin cho mọi nhà thờ ở Phoenix không ngừng
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phát triển cho đến khi Chúa Jêsus đến, là lời cầu nguyện chân
thành của tôi.

17 Bây giờ, tôi nghĩ, chỉ để chúng ta nghỉ ngơi chỉ một chút,
chúng ta hãyđứng trong khi chúng ta cầunguyện. Được chứ?

18 Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha của Đức Chúa Jêsus
Christ chúng con, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và đã
ban Ngài cho chúng con như của tế lễ, và là Chúa và Đấng Cứu
Thế. Chúng con thật biết ơn Ngài vì đặc ân mà chúng con có này
sáng nay, đứng trong Sự Hiện diện của Ngài với dân sự Ngài đã
được cứu chuộc, đợi chờ sự Tái lâm vinh hiển của Ngài, để tiếp
nhận chúng con vào chính Ngài. Lạy Chúa, nếu có tội lỗi trong
chúng con, xin thanh tẩy chúng con bằng chùm kinh giới của
Ngài. Và chúng con cầu xin, lạy Cha Thiên Thượng, rằng Ngài sẽ
chữa lànhmọi người đau ốmở giữa vòng chúng con.

19 Và nếu sẽ có, tình cờ, những ngườimà không biết Ngài, trong
phép báp têmvĩ đại này củaĐức Thánh Linhmà chúng con đang
rất sốt sắng tranh đấu cho, và nói rằng đó là điều bắt buộc, theo
lời Kinh Thánh trong ngày sau rốt này, chúng con nguyện xin,
Đức Chúa Trời ôi, rằng Ngài sẽ giáng trên hết thảy chúng con,
ngày hôm nay, và báp-têm cho chúng con một cách tươi mới
vào trong Thân thể, và cũng mang nhiều người ở bên ngoài vào
nữa, Cha ôi.

20 Xin ban phước cho chúng con khi đọc Lời Ngài và gắng sức
nói ra điều gì là Lẽ thật của Lời Ngài. Xin khớpmiệng chúng con
với những gì không thật, và mở lòng và môi miệng chúng con
ra với điều gì là Lẽ thật, khi chúng con phó thác chính mình cho
Ngài. Xin dùngmôimiệng của chúng con để nói ra, tai của chúng
con để nghe, và lòng của chúng con để nhận lãnh. Vì chúng
con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus, Đấng đã truyền định như
vậy. A-men.

21 Tôi muốn đọc từ Lời Thánh, ba chỗ trong Kinh Thánh. Và
nếu anh em muốn đánh dấu những chỗ này, và anh em muốn
tiếp tục đọc cho hết để có thêm thông tin, tôi sẽ rất vui nếu anh
em đánh dấu chúng. Những chỗ tôi sẽ đọc là Ma-thi-ơ 28:1 đến
10, và sau đó là Khải Huyền 1:17-18, Rô-ma 8:11. Và tôi xin lặp
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lại chúng một lần nữa. Và bây giờ là Ma-thi-ơ 28:1 đến 10, Khải
Huyền 1:17 đến 18, và Rô-ma 8:11.
22 Bây giờ chúng ta đang đến gần Lễ Phục sinh. Và khi anh em
đang tìm được những chỗ và đánh dấu nó. Tôi nghĩ rằng tuần tới
đây là tuần lịch sử lớn nhất và vĩ đại nhất trong tất cả các tuần
trong năm. Tôi nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất mà chúng ta sẽ kỷ
niệm trong tuần này, tuần tới này, là sự kiện vĩ đại nhất từng
diễn ra trên trái đất. Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì có thể
vượt qua nó. Anh em nói, “Ồ, sự—sự đóng đinh trên thập tự giá
là vĩ đại.” Nhưng nhiều người đã chết, nhiều người đã bị đóng
đinh, ngay cả trong cùng những ngày của Chúa chúng ta. Song
chỉ có một Đấng duy nhất trong số họ là Đấng đã từ kẻ chết sống
lại. Điều đó đã đóng ấn sự việc.
23 Bây giờ tôi muốn đọc. Và đây là một sứ điệp nhỏ trước Lễ
Phục sinh, ý Chúa, khoảng bốn mươi phút. Bây giờ chúng ta hãy
đọc từ Phúc âm theo ThánhMa-thi-ơ, bắt đầu, chương 28.

Vào ngày sa bát vừa qua, nhằm lúc trời bắt đầu tưng
tưng sáng vào ngày thứ nhứt trong tuần lễ, có Ma-ri Ma-
đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.

Và, kìa, có cơn động đất dữ dội: vì thiên sứ của Chúa từ
trời xuống, đến lăn tảng đá ra khỏi cửa, và ngồi ở trên
đó.

Hình dung thiên sứ giống như chớp, và áo Ngài trắng
như tuyết:

Và vì cớ sợ hãi thiên sứ nên những trận động đất đã…
những lính canh (xin lỗi) đã run rẩy, và trở nên như người
chết.

Và thiên sứ bèn trả lời và nói cùng các người đàn bà đó
rằng, Các ngươi đừng sợ: vì ta biết rằng các ngươi tìm
Đức Chúa Jêsus, là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự
giá.

Ngài không ở đây đâu: vì Ngài đã sống lại rồi, như lời
Ngài đã phán. Hãy đến và xem chỗ Chúa đã nằm.

Rồi hãy đi mau, và báo cho môn đồ Ngài rằng Ngài đã
từ kẻ chết sống lại: và, kìa, Ngài đi qua Ga-li-lê trước các
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ngươi; tại đó các ngươi sẽ thấy Ngài: nầy, ta đã nói cho
các ngươi rồi đó.

Và họ bèn vội vàng ra khỏi mộ vừa sợ vừa cả mừng; và
đã chạy và báo tin cho các môn đồ.

Và khi họ đi nói với các môn đồ của Ngài, kìa, Đức Chúa
Jêsus gặp họ, phán rằng, Mừng cho các ngươi. Và họ cùng
đến ôm chơn Ngài và thờ lạy Ngài.

Bấy giờ Chúa Jêsus phán cùng họ rằng, Đừng sợ: hãy
đi báo cho anh em Ta để họ đi qua Ga-li-lê, và ở đó họ sẽ
thấy Ta.

24 Và Khải Huyền, chương 1, và câu 17 và 18.

Và khi tôi thấy Người, tôi ngã xuống chân Người như
chết. Và Người đặt tay hữu lên trên tôi, mà nói với tôi
rằng, Đừng sợ chi; Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau
cùng:

Ta là Đấng Sống, và đã chết; và, kìa, nay Ta sống đời
đời, A-men; cầm các chìa khóa của sự chết và âm phủ.

25 Và trong SáchRô-ma, chương 8, và bắt đầubằng câu thứ11.

Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus
sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm
cho Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ
Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay
chết của anh em lại sống.

26 Bây giờ tôi tin Chúa Jêsus sẽ gia thêm những ơn phước của
Ngài cho việc đọc những Lời này. Thấy rằng, Lễ Phục sinh, tôi đã
ghi dấu nó trong lòng chính mình như là buổi nhóm vĩ đại nhất,
hay biến cố vĩ đại nhất trong—trong năm.
27 Tôimuốn xin anh em tha lỗi tôimột lát. Có phải anh emđang
nghe tiếng om sòm ở ngoài đó, kiểu như gầm thét không? Nó ổn
không? Anh em có thể nghe rõ như thế không? Ồ! Anh em không
thể nghe được. Như thế, điều đó tốt hơn không? Tôi khôngmuốn
đến quá gần.
28 Bây giờ, lý do tôi nói điều này bởi vì rằng, Lễ Phục sinh, Ngài
đã minh chứng những gì Kinh Thánh đã nói. Tất cả Kinh Thánh
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mà đã được chép về Ngài làm, Ngài đã đóng ấn chức Đấng Mê-
si của Ngài khi Ngài từ kẻ chết sống lại, ấn Phục Sinh. Ngày nay
chúng ta có thật nhiều về điều đó mà chúng ta nói về, đó là, việc
mua các ấn Phục sinh. Ồ, tôimuốn nói sáng nay về:Ấn Phục Sinh.
Đó là một ấn khác hẳn với những gì chúng ta mua bằng tiền của
mình, như những lá thư có đóng triện lên trên, tôi nghĩ, Hiệp hội
Bài Lao hay bất kỳ tên gì họ gọi nó. Tôi—tôi nghĩ ấn này là ấn
khác biệt một chút. Và vì Lễ Phục sinh là ngày vĩ đại trong năm
dành cho những Cơ-đốc nhân chúng ta là những người tuyên
xưng là con cái Đức Chúa Trời, tôi muốn cố gắng đi vào điều đó
xem chúng ta sẽ thông công như thế nào với điều vĩ đại này mà
Đấng Christ đã làm vì chúng ta.
29 Lời củaĐứcChúaTrời đã đượcnói ra nhiều, nhiềuhàng trăm
năm trước khi Ngài Tái lâm, về việc Ngài bị đóng đinh, và về sự
chết của Ngài, về sự đau khổ của Ngài, và cũng về sự sống lại của
Ngài. Có lẽ, tuần tới, chúng ta sẽ trải qua những buổi nhóm này,
khi chúng ta lắng nghe các chương trình truyền thanh của—của
chúng ta; trong những nhà thờ của chúng ta, với các mục sư của
chúng ta, và vân vân, trong tuần tới này.
30 Song về tất cả nhữngngày và tất cả những điều Chúa Jêsus đã
làm, và chắc chắn biết ơn sâu sắc tất cả sự minh chứng của Ngài
về Lời Đức Chúa Trời và những gì Ngài đã làm để ứng nghiệm
Nó: về sự chữa lành những người đau, khiến cho kẻ chết sống
lại, đuổi quỷ, rao giảng Tin lành cho người nghèo, và làm ứng
nghiệm mọi Lời Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ làm khi Ngài
đến; và rồi cũng chịu đau đớn vì những tội lỗi của chúng ta, thay
cho chúng ta, để làm của tế lễ chuộc tội lỗi chúng ta, tại thập tự
giá nơi mà không ai khác có thể làm được điều đó ngoài Ngài.
Nhưng trên tất cả những điều đó, tôi nghĩ Lễ Phục sinh đã đóng
ấn toàn bộ sự việc.
31 Bởi vì, đã có những tiên tri trên đất, những người đã nói tiên
tri trước Ngài. Đã có những tiên tri trên đất, đã chữa lành người
bệnh, thậm chí đã làm cho kẻ chết sống lại, và thực hiện những
dấu hiệu giống như Chúa Jêsus đã làm.
32 Nhưng Lễ Phục sinh đã chứng minh điều đó. Lễ Phục sinh
đã đóng ấn Lời của Đức Chúa Trời vĩnh viễn cho người tin thật.
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Hết thảy sự u ám và nghi ngờ đã bị tiêu tan vào buổi sáng phước
hạnh đó. Con người đã bị bịtmồm, như đã ở trongmột nhà giam,
thậm chí đối với những người tin kính trước ngày này, bởi vì họ
đã được…được chứng kiến những hành động tôn giáo lớn, và sự
vận hành của Đức Thánh Linh, và đại loại như vậy. Nhưng khi
một người chết đi, dường nhưmọi thứ giải quyết ổn thỏa. Nhưng
khi Đấng này đã đến và phán, “Ta có quyền phép để phó sự sống
của Ta xuống; Ta có quyền lấy Nó lên lại,” và sau đóminh chứng
những gì Ngài đã phán, với tôi, đó—đó là sự ấn chứng về điều
đó, khi—khi điều gì đó được tuyên bố và rồi được quay lại và
chứng minh.

33 Nếumột người nói, giống như Columbus, tin rằng thế giới thì
tròn, và ông đã quan sát những con tàu, như chúng ta đã được kể,
họ vào bằng cách nào, và ông có thể nhìn thấy cột buồm trước
khi ông có thể nhìn thấy con tàu. Và điều đó chứng minh với
ông rằng trái đất thì tròn. Người ta không tin điều đó vào thời
ấy, song ông là một người của khải tượng. Ông đã lên đường để
chứng minh một cách chính xác những gì trong khải tượng của
ông, đó là sự thật.

34 Và Đức Chúa Trời có mục đích chứng minh Lời Ngài, Lẽ thật.
Vì vậy Ngài…Chỉ có Một Người duy nhất có thể làm điều đó, và
đó là Chúa Jêsus. Và Ngài đã đến và chứng minh rằng đó là Lẽ
thật. Điều đó đã ấn chứng nó. Và điều đó đã phá vỡ tất cả những
ấn u ám, và làm tiêu tan mọi sự—sự mê tín của những tôn giáo
khác, và đại loại như vậy, nơi mà những vĩ nhân đã dấy lên và
đã nói những điều vĩ đại, diệu kỳ; song họ, mỗi người, đã nằm
trong mộ. Nhưng chỉ duy nhất niềm tin Cơ-đốc giáo của chúng
ta có ngôi mộ trống. Và điều đó chứng minh cho tôi rằng Ngài
là Đức Chúa Trời của kẻ chết, và Đức Chúa Trời của người sống,
rằng Ngài có thể làm sống lại kẻ chết, trở lại với sự sống lần nữa.
Và tôi…quyền năng làm cho sống lại này, Thánh Linh làm cho
sống lại của Ngài, qua nhiều năm đã chứng minh rằng Ngài là
Đấng có thể làm sống lại kẻ chết, trở lại với sự sống lầnnữa.

35 Và khi Ngài đãminh chứng bởi lời hứa của Ngài, quyền năng
chinh phục vĩ đại này mà Ngài đã có, vào Lễ Phục sinh, Ngài đã
chứngminh rằngNgài có thể chiến thắng sự chết, âmphủ, vàmồ
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mả. “Ta làĐấng đã chết, và sống lại, và sốngmãimãi; và cầmchìa
khóa sự—sự chết, âm phủ, và mồ mả.” Thật là một—một tuyên
bố cho bất cứ ai để thực hiện. Và không chỉ Ngài đã làm điều đó,
mà Ngài còn chứng minh rằng Ngài—Ngài đã có những gì Ngài
đã tuyên bố có.
36 Và tôi nghĩ, Chúa đẩy nhanh ngàymà chúng ta, như là những
Cơ-đốc nhân tin Kinh Thánh này, có thể chứng minh những gì
chúng ta đang nói về. Hiểu không? Đó là điều làm cho, như đã
nói cách đây một lát, “Muối của đất,” người chị ấy đã nói. Đúng
thế. Thế gian đang trông đợi loại muối này. Và khi chúng ta có
thể chứng minh bằng đời sống của mình, và bằng Kinh Thánh,
rằng đời sống của chúng ta đang chứng thực Lời đó là sống động
ngày hômnay,mà đó là ngày chúng ta đang trông đợi.
37 Lời…“Thánh Linh này,” Rô-ma 8:11 có chép ở đó rằng, “Lại
nếu Thánh Linh này mà đã làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống
lại ở trong anh em, thì cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh
em lại sống.” Không chỉ Ngài thực sự chứng minh cho chúng ta
Ngài là Giê-hô-vaĐấng CứuChuộc và có quyềnphép trên sự chết,
âmphủ vàmồmả, nhưngNgài cũng ban cho chúng ta con đường
tiếp cận với cùng một Thánh Linh, hầu cho chính chúng ta có
thể có sự bảo đảm rằng chúng ta cũng được làm cho sống lại bởi
Thánh Linh đó. Bởi vì Thánh Linh đấng đã khiến Chúa Jêsus từ
kẻ chết sống lại ngự trong thân thể anh em, Linh ấy cũng sẽ làm
sống lại thân thể hay chết của anh em. Vậy thì, từ ngữ làm cho
sống lại có nghĩa là “được làm cho sống sau khi chết.” Sau khi nó
đã chết, thì nó được làm cho sống lại.
38 Thế giới đã bị câm lặng trong nghi ngờ, trong nhiều thời đại
cho đến lúc đó. Điều này đã được chứng minh, không chỉ được
nói về, mà còn được chứng minh. Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì
xứng đáng…
39 Như Chúa Jêsus đã phán, “Vậy hãy đi, dạy dỗ muôn dân; và
chứng minh cho họ, bằng cách bày tỏ quyền năng của Đức Chúa
Trời cho họ. Những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ tin.” Những
người hứa và nói họ tin, Ngài ban cho sự thông hiểu rõ ràng về
điều ấy, rằng, “Những dấu hiệu này sẽ theo những người tin.” Đó
sẽ là bằng chứng về lời làm chứng của họ. Bây giờ, chúng ta có
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thể nói rằng chúng ta tin tưởng. Nhưng cho đến khi chúng ta có
dấu hiệu đượcminh chứng rằng Ngài đã nói rằng điều đó sẽ đến
trên chúng ta, lúc ấy chúng ta tuyên xưng là những người tin, chứ
không phải là sự sở hữu của những người tin.
40 Vì, hãy nhớ…Một vài ngày trước, tôi đã nghe một—một
chương trình phát thanh trên KAIR ở Tucson. Và mục sư này đã
đứng về phe chống lại chúng ta, rằng, “Niềm tin ngũ tuần chẳng
là cái gì ngoài sự giả bộ. Đó là…Đừng có nghe điều đó. Nó không
kiên định.” Và nói, “Bất kỳ người nào nói tiếng lạ, và những điều
này, tuyên bố là, chữa lành người đau, và đại loại như vậy, bởi
lời cầu nguyện, rằng hãy lánh xa điều đó. Và hãy cầu nguyện cho
những người già yếu đáng thương đó, bởi vì họ đã ở trongmột—
một ảo tưởng, rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với họ.” Ồ, tôi
thật muốn nói chuyện với người anh em đó chỉ trongmột lát! Và
người ấy nói rằng…“Điều đó, điều đó chỉ dành cho những sứ đồ
vào Ngày Lễ Ngũ tuần, và chỉ thế thôi.”
41 Tôi thấy rằng, ba mươi năm sau, Phao-lô đã truyền định
những ân tứ này trong Hội thánh. Trong Cô-rinh-tô Nhất 15,
rằng, “Ngài lập trong Hội thánh ân tứ nói tiếng lạ, các phép lạ. Và
tất cả những ân tứ khác này đã được lập trongHội thánh.”
42 Chúa Jêsus đã phán điều đó. “Hãy đi khắp thế gian và giảng
Tin lành cho mọi người.” Bao xa? “Khắp thế gian.” Cho ai? “Mọi
người.” Họ chưa hề nhận được Nó. “Và những kẻ tin sẽ được các
dấu lạ nầy.” Cho đến chừng nào? “Cả thế gian.” Cho ai? “Mọi
người. Những dấu hiệu này sẽ theo họ, trên khắp thế giới, và
trongmọi người. Những dấu hiệu này sẽ theo sau họ:nhân Danh
Tahọ sẽ đuổi các quỷ; nói tiếng lạ; nếuhọuống giống chi độc, hay
bắt rắn, hoặc uống giống chi chết người, cũng sẽ chẳng hại gì; họ
sẽ đặt tay lên người đau, thì người đau sẽ được lành.” Đó làmạng
lịnh cuối cùng củaNgài giao choHội Thánh,Mác chương thứ16.
43 Phao-lô sẽ truyền định những ân tứ này trong Hội thánh, ba
mươi năm sau. Và nói, trong Ga-la-ti 1:8, “Nếu một Thiên sứ từ
Trời truyền cho anh em một tin lành nào khác hơn là tin lành
Này mà đã được nhận lãnh rồi,” đấy, đã được giảng, “hãy để
người đó bị nguyền rủa.” Tôi tin rằng ngũ tuần đã bắt đầu mà
không có kết thúc. Tôi tin điều ấy được định cho muôn dân, mọi
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lúc, ở mọi nơi chốn, rằng lễ ngũ tuần đó sẽ luôn duy trì. Các ơn
phước ngũ tuần sẽ được ban chomọi người.

44 Và bây giờ, ơn phước ngũ tuần này là gì? Đó là sự khẳng định
về sự sống lại. Chẳng lạ gì là Chính Phúc Âm có nghĩa là “tin tức
tốt lành.” Tin tức tốt lành về điều gì? Ngài đã sống lại từ kẻ chết.
“Và bởi vì Ta sống, thì các ngươi cũng sống.” Các anh em đã một
thời chết trong tội lỗi và sự vi phạm, Đức Chúa Trời đã làm chúng
ta sống lại với nhau, bởi Thánh Linh đó mà đã khiến Chúa Jêsus
từ kẻ chết sống lại. Và bây giờ chúng ta đang ngồi trong những
nơi trên Trời với Ngài, giao thông cùng Ngài, trò chuyện cùng
Ngài. Thật là một niềm vui để kể cho nhiều người câu chuyện
đó, để tin nó là Lẽ thật!

45 Tôi đang tự hỏi, ngày hôm nay. Đó là điều gì đang xảy ra.
Chúng ta thực sự đưa mọi người đến với Đức Chúa Trời, hay
chúng ta chỉ đưa họ đến với giáo hội? Chúng ta phải đưa họ đến
với Đấng Christ, nơi có quyền năng sống lại này. Thật tốt để đi
nhà thờ. Chắc chắn. Nếu chúng ta chỉ tới được mức đó, thì vẫn
chưa đủ. Khi bạn đến nhà thờ, điều đó tốt; nhưng hãy tiếp tục
đến với Đấng Christ, từ nhà thờ, vì chúng ta phải nhận quyền
phép khiến cho sống động này, nếu chúng ta từng mong đợi ở
trong sự phục sinh chung đó, bởi vì nó là thứ duy nhất sẽ đưa
chúng ta ra khỏi kẻ chết. “Lại nếu Thánh Linh này mà đã làm
cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì
Đấng làm cho sống lại, khiến thân thể hay chết của anh em lại
sống.” Thật làmột lời hứa tuyệt vời cho chúng ta!

46 Bây giờ hãy để ý. Bản chất của sự phục sinh này là để nói và
cho thấy, và để chứng minh rằng Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ
chết. Ngài không chết. Ngài đang sống. Ngài sống tại đây. Ngài
sống trong chúng ta. “Ta sẽ ở với các ngươi, ở ngay trong các
ngươi. Còn ít lâu và thế gian sẽ không thấy Ta nữa. Song, các
ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta ở với các ngươi, thậm chí ở trong các
ngươi, cho đến tận thế.”

47 Bây giờ, như là Cơ-đốc nhân, tất cả chúng ta đều tuyên bố
rằng Ngài còn sống, hay chúng ta đã được làm cho sống lại từ—
làm cho sống lại…từ sự chết sang sự sống, bởi Thánh Linh của
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Ngài. Và nếu chúng ta chưa được làm cho sống lại, thế thì chúng
ta chưa được làm cho sống động.

48 Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chủ đề này, ý Chúa, và hầu
như dạy đề tài đó trong một vài phút, làm thế nào mà: chúng ta
được làm cho sống động, và chúng ta có thể tin chắc rằng đây là
Lẽ thật không?

49 Bây giờ, đây là sự sống của riêng anh em, đây là sự sống của
tôi. Đó là chỗ mà…Nếu đây không phải là Lẽ thật, những gì tôi
định nói, thế thì tôi là một trong những người ngu dại nhất trên
đời. Tôi đã dâng đời sống mình cho điều gì đó chẳng có ý nghĩa
gì, và anh em cũng vậy. Nhưng nếu đó là Lẽ thật, thì tôi nợ mọi
điều tôi có. Tôi nợ tất cảmọi thứmà tôi có thể có được, vì nguyên
nhân, mà chúng ta đang đấu tranh cho. Và tôi nghĩ rằng chúng
ta không được đánhmất sự nhiệt tình củamình.

50 Và khi chúng ta thấy Lễ Phục sinh đang đến gần, nó chỉ làm
điều gì đó suy sụp trong tôi, như tôi—tôi biết rằng đó là ngày mà
thứ đó đã được niêmphong vĩnh viễn, trướcmắt Chúa.

51 Bây giờ, chúng ta để ý, ấy là cùng Thánh Linh đã khiến Ngài
từ mồ mả sống lại, đang ở trong chúng ta. Bây giờ, làm thế nào
điều đó có thể được? Thánh Linh đã làm sống lại, Đức Chúa Trời,
Đức Chúa Jêsus từ cõi chết, đã ở trong chúng ta.

52 Vậy thì, vậy thì, là Thánh Linh làm cho sống động. Đó không
phải là Lời làm cho sống động; Ấy là Thánh Linh làm cho Lời
sống động, hay là ban cho Sự sống Lời, chắp cánh cho Nó để bay,
ban choNó conđường tiếp cận. ChínhThánhLinh làmđiềuđó.

53 Bây giờ, lúa mì, ở một mình, chỉ là một lúa mì; song lúc sự
sống làm cho sống động đi vào trong nó, trong lúa mì, lúc ấy nó
được ban cho sự sống. Và chúng ta, những người đã từng chết,
được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và tuy nhiên
chết trong tội lỗi và sự vi phạm, Đức Chúa Trời phải có cách nào
đó để khiến Sự sống làm cho sống lại nầy vào trong thân thể hay
chết của anh em. Tôi đang nói về thân thể của anh em.

54 Vậy thì, Chúa Jêsus là Lời. Anh em tin điều đó, phải không?
“Ban đầu…” Thánh Giăng 1, “Ban đầu đã có Lời, Lời ở cùng Đức
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Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở nên xác thịt và
ở giữa chúng ta.”

55 Bây giờ, với tư cách là Đấng Mê-si đã hứa, Ngài làm sống
lại mọi Lời đã được tiên tri rằng Ngài sẽ làm; chữa lành những
người đau, và Ngài đã được sinh bởi một nữ đồng trinh như thế
nào, tất cả những điều đó, đã làmnó. Nó có thật. Ngài là Lời, được
bày tỏ tại đây trên đất, song Ngài không thể làm điều này như
một Người. Phải nhờ đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ngự
trong Ngài, để làm sống lại những lời hứa này với Ngài. Tôi hy
vọng rằng chúng ta có được điều này thực sự rõ ràng ngay bây
giờ. Chúa Jêsus, là một Người, chính Ngài, thân thể, song phải
cần Thánh Linh ở trong Ngài, Thánh Linh. “Không phải Ta làm
các công việc. Ấy là Cha Ta ngự ở trong Ta. Ngài là Đấng làm các
việc.” Hiểu không? Chính Chúa Jêsus là Lời, bởi vì Ngài là…Trước
khi Đức Chúa Trời…

56 Đây là từ không tốt đẹp để sử dụng, và tôi hy vọng anh
em dùng nó đúng, trước một đám đông. Nhưng Ngài đã được
định trước bởi sự biết trước của Đức Chúa Trời, kế hoạch của
Đức Chúa Trời là như thế nào, rằng Ngài sẽ ban đến một Đấng
Cứu Chuộc, và Đấng Cứu Chuộc này chỉ có thể là Con của Chính
Ngài. Vì vậy, thế thì, lời hứa của Đức Chúa Trời, suốt con đường
từ vườn Ê đen, rằng Chúa Jêsus sẽ có mặt tại đây. Ở đây Ngài
là Người, được sinh ra bởi một trinh nữ, nhưng phải nhờ đến
Thánh Linh của Đức Chúa Trời để làm cho sống động Lời đó cho
Ngài. Và Ngài là Lời, được làm cho sống lại, Lời được làm cho
sống lại cho thời đại đó. Thời giờ đã đến khi anh em phải có một
Đấng Cứu Chuộc. Luật pháp đã thất bại. Những điều khác đã thất
bại. Bây giờ, phải cần đến Đấng Cứu Chuộc, và Ngài là Đấng Cứu
Chuộc được tuyên hứa. Ngài đã được làm cho sống lại bởi Lời
của Đức Chúa Trời.

57 Và bây giờ nếu chính Thánh Linh đó đã ở trên Ngài để làm
Đấng Cứu Chuộc trong thời đại đó, rằng chúng ta đã chấp nhận
lời hứa trong những ngày sau rốt này, những gì sẽ xảy ra; nếu
anh em trở nên phần của Lời đó, anh em được cứu chuộc với
Ngài, bởi vì cũng chính Đức Thánh Linh ngự trong Đấng Christ,
đang ngự trong anh em, làm sống động đời sống của anh em
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cho thời đại này. Và Nó cũng sẽ, vào thời kỳ sau rốt, làm sống lại
các thân thể hay chết của anh em, làm cho chúng sống lại, mang
chúng lên lại. Điều ấy làm mất đi những sự u ám khi chúng ta
nhìn vào nó. Và đó—và đó là Lẽ thật. Hiểu không?
58 Thư La-mã ở đây, Phao-lô đã chứng minh điều đó cho chúng
ta. Hiểu không? “Nếu Thánh Linh đã khiến Chúa Jêsus từ cõi chết
sống lại ngự trong anh em, Linh đó cũng sẽ làm cho sống lại
những thân thể hay chết của anh em.” Đây cũng chính là Đức
Thánh Linh đã khiếnNgài sống lại, làm sống động người tin thực
sự với Sự sống Đời đời. Thánh Linhmà đã khiến Chúa Jêsus sống
lại từ trong kẻ chết ngự trong người tin, làm sống lại người tin
bằng Sự sống Đời đời.
59 Chỉ có một Sự sống, một Thánh Linh Đời đời, một Sự sống
Đời đời, và đó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, chỉ một mình, là
Đấng Đời Đời. Và rồi chúng ta, là con cái của Ngài, là một phần
của Ngài, tức là, các thuộc tính trong tư duy của Ngài. Và ý nghĩ
được diễn đạt và trở thành một lời. Rồi mỗi cá nhân tại đây, mà
sở hữu Sự sống Đời đời này, đã có trước khi sáng thế, trong suy
nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất có thể có, bởi vì anh
em làmột thuộc tính. Đó làmột sự biểu lộ củamột ý tưởng, đã trở
nênmột Lời; vàmột Lời đã nhận lấy Sự sống, và nó là Đời đời. Đó
là lý do chúng ta có Sự sống Đời đời. Trong cùng nguyên tắc mà
Con Đức Chúa Trời vĩ đại, Đấng Cứu Chuộc; chúng ta trở thành
con trai và con gái của Đức Chúa Trời, qua cùng Thánh Linh đó,
bởi cùng sự biết trước về Đức Chúa Trời.
60 Hãy nhìn hàng triệu người trên đất đã không nhận Nó khi
Chúa Jêsus còn tại thế. Song sáng nay chúng ta nên biết ơn biết
bao, biết rằng chúng ta có bằng chứng trực tiếp và những chứng
cớ Kinh Thánh, rằng chúng ta được bao gồm trong buổi sáng
phục sinh vĩ đại sắp tới đó, Lễ Phục Sinh vĩ đại đó. Chúng ta có
của cầm về điều đó, ngay bây giờ trong những thân thể phàm
trần của chúng ta. Dĩ nhiên, những người được định trước là
những người đầu tiên, được làm cho sống lại, khi Đức Thánh
Linh đến để tuyên bố làm chủ của Nó.
61 Bây giờ, đó làmột lời tuyên bố vĩ đại, và tôimuốn các anh em
mục sư truyền đạo của tôi cố gắng hiểu điều này. Hiểu không?
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Ban đầu, Đức Chúa Trời, Thánh Linh vĩ đại đó, Ngài thậm chí
không phải là “Đức Chúa Trời” lúc ấy. Ngài là Đấng Đời Đời. Đức
Chúa Trời là “đối tượng để thờ phượng.” Ngài chưa có gì để thờ
phượng Ngài. Không có—không có các Thiên sứ, không có gì cả.
Chỉ một mình Đức Chúa Trời, một mình Ngài, là Đời đời. Nhưng,
để trở thànhĐức Chúa Trời, cần phải có điều gì đó để thờ phượng
Ngài, vì vậy Ngài tạo nên những Thiên sứ, và những Hữu thể, và
những Chê-ru-bim, và đại loại như vậy, để thờ phượng Ngài. Kế
hoạch vĩ đại của Ngài bắt đầumở ra.

62 Song hãy nhớ, anh em, ở trong tầm—tầm vóc đang có, sáng
nay, nếu lúc ấy anh em chưa ở trong tư duy của Ngài, thì anh em
không có bây giờ. Vì anh em, có phần nào đó trong anh em, đó
là Đời đời, và Đời đời chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Và trong Đức
Chúa Trời là ý tưởng của Ngài về các anh em đang ngồi ngay tại
nơi anh emđang ở hiện giờ. Trong suy nghĩ củaNgài, tôi đã đứng
trên bục giảng sáng nay, bởi vì Ngài là vô hạn và biết mọi sự. Do
đó Ngài có thể nói sự kết thúc ngay từ đầu, bởi vì Ngài là Đời đời.
Và anh chị em là con trai của Đức Chúa Trời hay con gái của Đức
Chúa Trời, thì ngay ban đầu đã ở trong suy nghĩ củaNgài.

63 Và rồi khi Đức Thánh Linh đến, và anh em ở trên đất, đi
quanh quẩn ở đây như một tội nhân, đường lối trong đời sống
anh em có điều gì đó. Anh em không biết điều gì đang xảy ra,
nhưng anh em đang đói khát. Tôi đã nghe người anh em Trưởng
Lão; Tôi đã nghe người—người Báp-tít nói về, phía sau đó, anh
ấy là một—một người Báp-tít Tự do, giảng nơi nào anh có thể.
Anh em thân thiết của tôi, mà anh em, có điều gì đó ở trong anh
em, điều gì đó anh em chưa bao giờ đưa vào đó. Đó là điều mà
anh em không thểmongmuốn được ở trong đó. Đó là điều gì trái
ngược với bản chất riêng của anh em. Đó là sự biết trước củaĐức
Chúa Trời, đang diễn ra, Lời của Đức Chúa Trời.

64 Khi Chúa Jêsus, sinh ra là Con Đức Chúa Trời, để là Đấng Em-
ma-nu-ên, sự bày tỏ trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong một Con
Người. Và Ngài đã tìm thấy Ngài trong sự vâng phục hoàn toàn,
tại Sông Giô đanh, chịu báp-têm bởi vị tiên tri đó. Và ngay khi
Ngài vâng lời Ngài, và bước ra khỏi mặt nước, thì các Tầng Trời
mở ra cho Giăng. Và ông đã chứng kiến Đức Thánh Linh từ Trời
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giáng xuống, phán “Này là Con Yêu Dấu của Ta.” Hiểu không?
Sự vâng phục hoàn hảo, Thánh Linh đã tìm kiếm Ngài, trong sự
vâng phục.
65 Ồ, hỡi quý ông hoặc bà ương ngạnh, sáng nay, khi quý vị
đang ngồi tại đây, và có điều gì đó trong quý vị bảo rằng Điều
này là đúng, đó chính là Đức Thánh Linh đang tìm kiếm quý
vị, để mang quý vị vào sự hiểu biết về Lẽ thật trong thì giờ mà
chúng ta đang sống này, không phải giờ nào đó đã đi qua, mà thì
giờ hiện nay.
66 Đã có hàng ngàn người ở đó đã tuân theo một giờ trôi qua.
Song có một thì giờ của thì hiện tại, đó là giờ Chúa Jêsus xuất
hiện, và Lời đứng đó. Dân sự đứng đó. Và tại đây là một sự bày
tỏ về Đức Chúa Trời đang xảy ra, với sự chứng thực rằng đó là
Lẽ thật.
67 Và như những người ngũ tuần, ngày hôm nay, xin cho tôi
nói điều này rằng chúng ta đang đứng trong những ngày cuối
cùng này nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa Ngài sẽ tuôn đổ Thánh
Linh của Ngài trên mọi loài xác thịt, và các con trai và con gái
của Ngài sẽ nói tiên tri. Vì Ngài đã phán, “Những dấu hiệu này
sẽ theo những kẻ tin.” Đó là giờ. Đó là điều tạo nên sự sáng tạo
trong anh em.
68 Như tôi đã nói ở đây, cách đây không lâu, nó có vẻ hơi báng
bổ; nhưng tôi hy vọng điều đó không xảy ra, với anh em, sáng
nay. Người nông dân ấp con đại bàng, hay ấp gà mái, và có một
quả trứng đại bàng. Nhiều anh em còn nhớ câu chuyện về con
đại bàng già sinh ra với—với điều này…Hoặc, con gà mái sinh
gà con này, hay—hay—hay một cái trứng của một đại bàng dưới
những lông gà con củanó.Hiểu không?Đó là bầu không khí.
69 Giáo hội Trưởng Lão, giáo hội Giám Lý, giáo hội Báp-tít, bất
kỳ giáo hội nào trong họ có thể sanh ra những đại bàng này. Chắc
chắn. Đó là bầu không khí làm điều đó. Như Tiến sĩ Bosworth
trước đây thường nói, “Anh em có thể lấy một trứng gà và đặt nó
trênmột…dưới một con chó con, và đè nó xuống, một chó con sẽ
ấp ra gà con.” Vì sao? Đó là do bầu không khí. Và khi bất cứ giáo
hội nào hay nhómnào sẽ tự tập họp chính họ lại với nhau, và cầu
nguyện cho đến khi họ ném đi những tín điều và các thứ của họ,
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và nhìn thẳng vào Đức Chúa Trời, điều ấy sẽ sanh ra những đại
bàng thật chắc chắn như tôi đang đứng đây.
70 Đó là những gì tôi nghĩ rằng nhóm thương gia này đã làm,
cố gắng phá vỡ bầu không khí. Chúng ta đang trở nên quá mang
nặng tính bè phái.Một người thuộc phái này và phái kia. Hãy phá
vỡ không khí và đi vào bầu không khí thờ phượng trên Trời. Hãy
tận dụng bầu không khí phù hợp, những chú đại bàng sẽ được
sinh ra, và—và ra khỏi bất kỳ giáo hội nào, ở bất cứ đâu.
71 Và con đại bàng nhỏ này đã đi dạo với con gà mái trong một
thời giandài, nhưng—tiếng cục tác nghehầunhưkỳ lạ. Nó không
hiểu những gì gà mẹ muốn nói khi gà mẹ bươi vào—vào—vào
đống phân trong—trong sân. Và đó không phải là thức ăn, đối
với nó. Và gà mẹ ăn các côn trùng, và đại loại như vậy, mà đại
bàng không ăn. Vì vậy nó dường như xa lạ, hết thảy, với nó. Và
nó là một vịt con xấu xí; nó là, không nói điều báng bổ này, có lẽ
nó là người Báp-tít Tự do, và, hay một người Trưởng Lão, nhưng
điều gì đó theo trật tự ấy.
72 Song, anh em biết, một ngày kia mẹ của nó biết rằng mình
có đẻ một quả trứng. Phải có một đứa con nơi nào đó. Vì vậy
chim mẹ sải cánh lớn bay trong gió, và nó đi kiếm và nó tìm
kiếm, kêu lớn hết sức. Vàmột ngày nọ, nó đi ngang qua trại chăn
nuôi. Và khi chú đại bàng nhỏ nghe thấy tiếng hét quen thuộc
này, nó chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây, song nó nhận ra
rằng tiếng ấy thích hợp với mình giống như chiếc găng tay. Và
nó biết rằng đó là mẹ của nó. Chim mẹ biết đó là con của mình.
Mẹ đang tìm nó.
73 Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời cũng vậy, đã định trước
Hội Thánh của Ngài cho thời đại đó, một Sứ điệp cho thời đại
đó. Và họ có thể có luật pháp và bất kỳ thứ gì họ muốn. Nhưng
khi giờ đó đến, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà ngay từ
đầu đã nghĩ ra và nói ra cho thời đại đó, Thánh Linh đó đi săn
tìm quả trứng đó. Và khi nó nghe Sứ điệp đó, không có giáo phái
giáo hội nào sẽ giữ nó lại. Nó sẽ tung bay lên những từng cao.
Nó phải vậy. Nó là một con chim khác biệt. Đó là một tạo vật
khác biệt. Nó là đại bàng, và nó nghe tiếng kêu. “Chiên Ta nghe
Tiếng Ta.”
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Như có ai đó nói, AnhWilliams, “ThứcĂn của chiên.”

74 “Chiên Ta nghe Tiếng Ta. Một người lạ chúng sẽ không theo.”
Cho dù đã trung thành với giáo hội như thế nào, và danh tiếng
của nó lớn như thế nào. “Khi chiên Ta nghe Tiếng Ta,” mà là Lời,
“một người lạ chúng sẽ không theo.” Họ sẽ đi ngay vào Lời đó, và
có thể làmđiềuđó.Nó giốngnhưmột—một—một lựcnamchâm.

75 Một ngày nọ, ở Indiana, tôi đang đi thăm các nhà máy luyện
thép của họ, và tiếng còi thổi vang. Và mọi người tháo bỏ đồ tạp
dề của mình, và bắt đầu quét…từ những máy tiện của họ, vào
trong giữa sàn nhà, những mảnh vụn thép mà họ đã cạo suốt
ngày. Và tôi đang bước đi với một người mà dẫn tôi đi qua, và
người đó nói, “Coi chừng cái này.” Và vì vậy mỗi người để phần
cạo của—củamình trên—trên bàn, bước đi.

76 Đằng sau kia, người ấy ấn vào một nút nhỏ. Và ở đây xuất
hiện một thanh nam châm lớn đi qua, và nó nhặt từng mảnh sắt
đã cạo ra khỏi những mảnh đó, bây giờ, và đi ra ngoài. Nó hút
hết; nó đã thả vào trong một lò đúc. Và được nấu chảy ra, cho
mẫu hàng—hàng hóa khác, cùng một thứ, loại trục bánh xe hay
bất kỳ thứ gì họ đang xây dựng.

77 Và tôi đứng tại đó và nhìn điều đó, cho đến nỗi tôi—tôi quên
hếtmọi sự. Và tôi nói, “Tôi đang thắcmắc điều gì đó.”

Anh ấy nói, “Gì vậy, thưa ông?”

Và tôi nói, “Tôi để ý cómột vàimẫu cào không bám lên.”

78 Anh ấy nói, “Đó là nhôm, và nam châm không bị nhiễm từ
tính với nhôm.”

79 Tôi đáp, “Tôi hiểu rồi.” Và anh ấy nói…Rồi tôi nói, “Ồ, anh để
ý, cómộtmẫu sắt đang nằmngang qua.”

“Nhưng, thưa ông, ông thấy đấy, nó đã bị chốt xuống.”

80 Tôi đáp, “Tôi hiểu rồi.” Và khi anh lấy nó ra, tôi bảo, “Bây giờ
điều gì xảy ra, cái đó ở ngoài kia?”

81 Anh đáp, “Nó đi ngay trở lại trong lò luyện, đổ ra qua lò đúc,
và trở lại ngay và tạo thànhmột bánh xe khác.”

Tôi nói, “Ngợi khen Chúa!” Chính là thế. Hiểu không?
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82 Cómột namchâmvĩ đại đang đặt trên trời,màĐứcChúaTrời
một ngày nào đó sẽ đụng ngón tay của Ngài đến. Không ai biết
thì giờ Ngài Đến, thậm chí những Thiên sứ trên Trời, cũng không
biết. Chỉ có Đức Chúa Trời biết. Song đã có những mẫu đang bị
xén ra khỏi Kinh Thánh, những Cơ-đốc nhânKinh Thánh, những
người tin cho thời đại này.Một trong chúng sẽ trở lại là trục bánh
xe trong một ngày khác. Đây có thể một phần khác nào đó. Nó sẽ
tiếp tục tạo nên một cách thức vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nhưng
nó sẽ được đúc trong chiếc nồi của lò đúc vĩ đại của Đức Chúa
Trời, và được đổ ra trở lại thành những hình ảnh của Đức Chúa
Trời. Và chỉ những người được nam châmhút với nó vào sẽ được
cất lên. Ồ, làm thế nào để…Thật là một đặc ân, khi biết rằng có
điều gì đó trong sự phục sinh gắn liền với chúng ta!

83 Bây giờ, chú ý, nhận ra sự kêu gọi của Lời Đức Chúa Trời,
mà nó là một phần trong đó. Và đó là đại bàng gọi đại bàng. Bây
giờ, nếu người mẹ đó sẽ hét lên nhưmột—một con chim ó, nó sẽ
không bao giờ biết điều đó. Nó ở khuất chỗ nào trong sân kho.
Song đó là tiếng kêu của một đại bàng. Có điều gì đó bên trong
anh bạnnhỏ bé đó, khiến nó biếtmình làmột đại bàng.

84 Vàvớimỗi người tin thực sự cũngmột thể ấy. Khi sự rao giảng
của Lời Đức Chúa Trời xảy đến, và nó được chứng thực và minh
chứng rằng đó là Lời của Đức Chúa Trời dành cho thời đại này,
thì có Điều gì đó bên trong người tin. Tôi không quan tâm cha
của người đó trung tín như thế nào với một giáo hội, hay mẹ của
anh ấy, hoặc ông bà của anh ta trung tín thế nào, và nếu giáo hội
đó đang dạy trái ngược với thời đại này về phép báp-têm của Sứ
điệp Đức Thánh Linh. Có điều gì đó trong anh ta kêu lên. Người
ấy phải rời sân nhà kho. Anh ta phải làm điều đó. Gà con có thể
đã ổn một thời, song đây là thời của đại bàng. Hiểu không? Nó—
nó khác biệt. Có điều gì đó, mà, nó phải rời chuồng cũ và bay vào
trời xanh. Rồi thân thể trên đất này được làm cho sống động và
được mang đến, bởi Thánh Linh làm cho sống, với sự vâng phục
Lời Đức Chúa Trời.

85 Bây giờ, khi Đức Thánh Linh này, tượng trưng hư đại bàng
bay qua xứ, và tìm thấy người tin. “Không ai có thể đến với Ta,
không ai có thể đến với Ta như ngườimuốn. Phàmnhững kẻ Cha
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đã ban cho Ta sẽ đến cùng Ta, nhưng không ai có thể tự đến.” Đó
không phải là suy nghĩ riêng của anh em, sự lôi kéo của riêng
anh em. Đó là Đức Chúa Trời, đang kéo đến. Hiểu không? “Phàm
những kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ đến cùng Ta.”
86 Bây giờ, Đức Thánh Linh có mặt trên đất tại đây, đang tìm
kiếm những cá nhânmà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho Sự Sống
trong thời đại này. Và ngay khi Thánh Linh tìm được, Thánh Linh
đã hành động như đã từng hành động đối với Chúa Jêsus Christ,
Đức Con vĩ đại siêu việt của Đức Chúa Trời Đấng đã cứu chuộc
tội hết thảy chúng ta. Thánh Linh đã giáng xuống và Điều đó
chiếm chỗ trong đời sống con người, bây giờ, để ý, mang đến
quyền năng làm cho sống lại. Vậy thì, quyền năng ban sự sống
đó đã ngự trên Chúa Jêsus đã làm cho Ngài sống lại để bày tỏmọi
lời hứa của Lời cho ngày đó. Đức Thánh Linh đến trên chúng ta
trong ngày nay cũng vậy, nếu đó không phải là một linh thánh
bị chế diễu, nếu đó không phải là ma quỷ chế diễu Đức Thánh
Linh, nhưng là Đức Thánh Linh địch thực, chân thật. Nó sẽ bày
tỏ lời hứa trong thời đại này.
87 Khi Thánh Linh giáng xuống trên Luther, Thánh Linh bày tỏ
lời hứa đó cho thời đại đó. Khi Điều đó giáng trên Wesley, Điều
đó bày tỏ lời hứa cho thời đại đó. Khi Điều đó giáng xuống trong
ngày này, Nó biểu lộ lời hứa của thời đại này. Khi Điều đó giáng
trên Môi-se, Thánh Linh bày tỏ lời hứa cho thời đại đó. Giáng
trên Nô-ê, Thánh Linh tỏ bày Lời hứa của thời đại đó. Khi Nó
giáng xuống trên Chúa Jêsus, Nó bày tỏ lời hứa của thời đại đó.
Hiểu không?
88 Đó là Đức Thánh Linh giáng xuống, để làm sống lại, làm cho
sống lại những kẻ đã được định trước của Đức Chúa Trời trong
sự Cất lên. Lưu ý. Có nghĩa là, nếu người đó làmột chim ưng thực
sự, người đó sẽ hiểu Sứ điệp của thời đại nếu người đó là chim
ưng thực sự. Bây giờ, đại bàng nhỏ chắc có lẽ, trong sân kho, đang
ăn tốt, song nó—nó biết điều đó không hoàn toàn đúng. Song khi
người đó nghe Lẽ thật, thì người đó nhận lãnh Lẽ thật nầy. Bây
giờ, trong Giăng 14…
89 Giăng 5:24, thì đúng hơn, Chúa Jêsus phán, nói theo cách này,
“Ai nghe Lời Ta, và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có Sự sống đời đời,
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và sẽ không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến Sự
Sống.” Cứ suy nghĩ điều đó đơn giản như thế nào, “Kẻ nào tin.”
Vậy thì, cách chính xác để nói điều đó, “Kẻ nào hiểu.”
90 Bây giờ, anh em đi ra đây trên đường phố và nói với gái điếm
này, “Cô tin không?”

“Tất nhiên.”

“Cô tin Ngài là Con của Đức Chúa Trời chứ?”

“Chắc chắn.”

“Đã chịu báp-têm rồi chứ?”

“Tất nhiên.”
91 Đi đến với kẻ say rượu, nói, “Anh có nghe Điều đó không?
Nghe nhà truyền đạo đó giảng chứ?”

“Vâng.”

“Anh tin Điều đó không?”

“Chắc chắn.” Hiểu không?
92 Nhưng, “Kẻ nào hiểu, kẻ nào mà biết được nơi của mình
trong thời đại này, kẻ nào nghe Lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, có”
(thì hiện tại) “Sự sống Đời đời. Sẽ không bị Phán xét, song vượt
qua sự chết mà đến Sự Sống.” Rồi khi Sự sống Đời đời mới này
ở trong anh em, Nó là tiềm năng hay của cầm của anh em được
làm cho sống từ sự hay chết sang bất tử.
93 Cho phép tôi nói điều đó một lần nữa. Khi Thánh Linh Này
đã tìm thấy anh em, một cá nhân, và đã đến trên anh em, Đó là
tiềm năng của cơ nghiệp Đời đời của anh em mà Đức Chúa Trời
đã nghĩ đến anh em và tạo nên cho anh em trước khi sáng thế.
Đó là tiềm năng của anh em.
94 Giống như nếu anh em xin tôi một cây sồi, và tôi cho anh em
một quả sồi. Bây giờ, sự—sự—sự sống của cây sồi là trong quả
sồi bây giờ, nhưng anh emphải đợi cho đến khi nó lớn lên.
95 Chúng ta cũng vậy. Khi anh em nhận được Đức Thánh Linh
của Đức Chúa Trời, Đó là tiềm năng của Đức Chúa Trời đang chờ
đợi anh em, điều đó đã công nhận anh emrồi. Và anh emđược ấn
chứng bởi Thánh Linh của lời hứa, của Đức Chúa Trời, vào trong
Thân thể Đấng Christ. Khi Đức Chúa Trời nhìn xuống Đồi Sọ và
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thấy Chúa Jêsus đang hấp hối, Ngài không chỉ…Ngài đã chết cho
Nàng Dâu của Ngài, Thân Thể, mà là Hội Thánh Lời, Hội Thánh
tin Lời của Đức Chúa Trời cho thời đại ấy, cho dù đó là chân,
cơ thể, đầu hay bất cứ đâu. Hiểu không? Chính là…Đấng Christ
đang đổ huyết và hấp hối. Và Đức Chúa Trời, nhìn vào Ngài, đã
thấy sự phục sinh của Ngài, và Hội thánh được sống lại với Ngài
vào ngày Lễ Phục sinh.

96 Bây giờ, tôi muốn anh em hiểu tất cả những điều này với
nhau, bởi vì tôi có điều gì đó tại đây, ý Chúa, tôi muốn nói một
chút thôi.

97 Bây giờ hãy để ý. Đó là của cầm, hoặc tiềm năng. Quyền phép
ban cho sự sống của sự sống lại của anh em, khi anh em nhận
lãnh Đức Thánh Linh, thì lúc ấy đang ngự trong anh em, tiềm
năng của nó.

98 Chú ý, bây giờ anh—anh em đang trên đường mình, lớn lên
trong sự phục sinh trọn vẹn. Không cây nào chỉ mọc qua một
đêm.Nóphải phát triển, khi chúng ta trưởng thành trong ânđiển
và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Anh em được báp têm trong
Đức Thánh Linh. Vậy thì, khi Hội thánh ngũ tuần, được báp-têm
trong Đức Thánh Linh, Nó bắt đầu tăng trưởng. Các nhánh đã
chết. Họ đang cắt tỉa chúng. Nhưng Cây vẫn đang phát triển, vẫn
đang tiếp tục, bởi vì Nó phải đến với sự sống lại.

99 Họ được dẫn dắt bởi Thánh Linh, để làm sống lại Lời cho
anh em là những người tin. Lời cứ làm cho sống, khi anh em đến
nhánh đầu tiên, nhánh thứ hai, nhánh thứ ba, lên nữa. Nó cứ
tiếp tục cho sự sống. Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục ban
cho anh em sự sống.

100 Để ý điều đó, Lễ Ngũ tuần, thân thể của họ được làm cho
sống lại bởi Sự sống mới họ nhận được. Điều đó làm cho tôi cảm
thấy tin kính. Hãy suy nghĩ. Lúc bấy giờ, tại đây là những ngưòi
đàn ông, những người đánh cá, những người thu thuế, những
người đàn bà bé nhỏ khiêm nhường…và những người nội trợ
bình thường, những nữ đồng trinh bé nhỏ. Họ là những người
tin. Họ tin rằng đây là Sự thật. Họ tin rằng, khi Chúa Giê-xu chết
(Họ tin vào Ngài.) và đã sống lại, từ kẻ chết, Họ tin đó là lời chứng
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hoàn toàn về Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã làm cho Chúa Jêsus
sống lại với sự sống.
101 Lúc ấy, họ đi lên, đến dự Ngày Lễ Ngũ Tuần, để nhận bằng
khoán nhà đất của họ. Anh em biết bằng khoán nhà đất là gì
không? Đó là khi một chứng thư đã được làm rõ ràng. Họ đi lên
đó chỉ để nhận chứng thư của họ. Và họ được làm cho sống lại,
hoặc thật là điều xúc động! Họ đãmua đất; đã được mua cho họ.
Họ đã nhận lãnh nó.
102 Đó là điều có thực hay không? “Chúng ta đã chứng kiến Ngài
sống lại, song bây giờ về phần chúng ta thì thế nào? Chúng ta là
những người làm chứng. Chúng ta đã đứng và thấy Con Người
bị đóng đinh. Chúng ta đã chứng kiến những đám mây bao phủ
trái đất, làm bầu trời tối sầm lại. Và trái—trái đất rung chuyển và
chấn động; nó suy sụp run rẩy. Rồi khi…Họ đặt Ngài trong mồ.
Chúng đã lấy giáo, đâm vào tim Ngài, và chúng đã lấy thân thể
Ngài xuống vàđặt trongphầnmộcủaGiô-sép vùngA-ri-ma-thê.”
103 Và sau đó họ phát hiện ra, rằng, vào ngày thứ ba, Ngài đã
sống lại. Và như các môn đồ đã nói, “Chúng ta là những người
làm chứng về điều này. Chúng ta đã thấy Ngài sống lại. Chúng ta
biết Ngài sống.”
104 Bây giờ điều đó đã làm gì? Điều đó đã lấy đi tất cả nỗi sợ hãi.
Thảo nào Chúa Jêsus đã phán, “Đừng sợ chi. Ta là Đấng đã chết,
và sống mãi mãi.” Hiểu không? Khi họ làm điều đó, đã lấy đi hết
mọi nỗi sợ hãi.
105 Bây giờ, nhưng khi họ đến Lễ Ngũ Tuần, ở đó họ nhận được
quyềnnăng làmcho sống lại, quyềnnăngmàđãkhiếnhọ sống.
106 Vậy thì đó là chỗ tôi nghĩ rằng, các bạnnhững anh emTrưởng
Lão và Giám Lý, anh em đã nhận lãnhmột cách tiềm tàng khi tin
vào Chúa Jêsus Christ, song bằng khoán nhà đất chưa đến. Đó là
thủ tục hoàn tất của chứng thư.
107 Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham một lời hứa. Áp-ra-
ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được kể là công bình cho ông.
NhưngNgài đã ấn chứng giaoước bằng ấn chứng của sự cắt bì.
108 Và Đức Chúa Trời đã ban cho anh em lời hứa, một cách tiềm
tàng, để anh em sẽ nhận lãnh nó, và anh em sẽ được sống lại,
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thân thể này sẽ được vinh hiển với Ngài vào thời kỳ sau rốt.
Song, anh em biết đấy, anh em phải có được chứng thư dnh hiệu
đó. Và sự xác thực này là khi mọi thứ chống lại nó đã bị gạt ra
khỏi, và anh em được hưởng chứng thư sở hữu với nó. Anh em
có ấn chứng. Nó là của anh em. Mọi thứ trong đó thuộc về anh
em. A-men.
109 Và khi chúng ta tin Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của
chúng ta, và ăn năn và chịu báp-têm, và đến để tin nhận Ngài;
Đức Chúa Trời công nhận sự ăn năn và đức tin của chúng ta đối
với Ngài, và gửi chứng thư xuống. Và chứng thư đó là sự bảo
đảm. Đó là sự bảo đảm rằng, mọi thứ dù đã từng nghịch lại anh
em, anh emđã hoàn toàn ăn năn. Ha-lê-lu-gia! Và tài sản đã được
mua, anh em giữ chứng thư làm bảo đảm.
110 Để cho ai đó đẩy anh em ra khỏi đất, và nói nó thuộc về anh
ta, trong khi anh em có bằng khoán nhà đất trong tay. Hãy để
anh ta thử làm điều đó. Không có luật pháp nào trong xứ có thể
làmđiều đó, bởi vì anh em giữ chứng thư nhà đất.
111 Và khôngma quỷ nào, giáo hội nào, viện thần học nào,mà có
thể vượt qua những ranh giới của chứng cớ và bằng khoán nhà
đất của Đức Chúa Trời, rằng phép báp têm bằng Đức Thánh Linh
đã công nhận chúng ta trong Chúa Jêsus Christ. Chắc chắn chúng
ta sống lại như Ngài đã sống lại, vì về mặt tiềm năng chúng ta đã
sống lại trong Ngài. A-men.
112 Những việc cũ. Điều đó thực hiện điều gì với những thân
thể hay chết của chúng ta? Nó làm thay đổi quan điểm, thay đổi
những quan niệm của chúng ta. Nó hướng những tình cảm của
chúng ta lên những điều mà ở Trên. Và hút thuốc, uống rượu, cờ
bạc, những thứ các bạn từng làm, đã chết. Nóởbêndưới các bạn.
113 Và anh em được làm cho sống động. Và quyền phép khiến
cho sống động này mang thân thể của anh em vào trong tình
trạng được cất lên, rồi. Hãy chú ý những người ngũ tuần trên đó,
khi họ được Đức Thánh Linh làm cho sống động. Xin lắng nghe
tôi. Khi nhóm ngũ tuần lên đó vào Ngày lễ Ngũ Tuần, đã nhận
chứng thư trừu tượng từ Đức Chúa Trời, chắc chắn, nó đã làm
vinh hiển linh hồn của họ. Họ đã la lớn tiếng. Họ đã thấy những
lưỡi bằng Lửa hiện ra rời rạc từng cái một trên mỗi người trong



ẤN PHỤC SINH 25

bọn họ. Và nó đã làm cho thân thể của họ sống động, cho đến
nỗi thậm chí họ không thể nói bằng thứ tiếng trên đất nữa. Nó
đã làm sống lại Thân thể của họ với một ngôn ngữ trên Trời, Nơi
họ sẽ đến. Quyền phép ban sự sống của Đức Chúa Trời làm rung
chuyển những thân thể hay chết của họ vậy, cho đến nỗi ngôn
ngữ hay chết toàn bộ của họ được biến hóa, biến thành ngôn ngữ
bất tử. Thật là một quyền phép ban cho sự sống động tuyệt diệu!
Điều gì vậy? Điều gì đómà thuộc về.
114 “Nếu Thánh Linh đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại
ngự trong những thân thể hay chết của anh em, thì Nó cũng
sẽ làm sống lại thân thể hay chết của anh em.” Thế thì chúng
ta được làm cho sống động bởi quyền phép của Đức Chúa Trời
hằng sống.
115 Những chiếc lưỡi, đã làm cho sống lại với một ngôn ngữmới
trênTrời, nói với họ;một sự cất lên, dấy lên thànhmột bầukhông
khí khác biệt hơn là những gì họ đã từng sống. Cũng với Sự sống
được làm cho sống động mới mẽ đó đến với họ, Nó làm sống lại
ngôn ngữ của họ. Họ nói những thứ tiếngmới. Ồ, vâng!
116 Bây giờ hãy quan sát điều đó. Nó cũng được phát thảo để ban
cho họ, sau bằng khoán nhà đất này, nó được thiết kế để ban cho
họ mọi lời hứa có những cơ sở. Mọi lời hứa trên cơ sở Lời Đức
Chúa Trời, đã được hứa trong Kinh Thánh, quyền phép làm cho
sống động được ban cho họ, để làm sống động lời hứa đó đối với
họ. Bởi đó, họ đặt tay trên người đau, người đau được chữa lành.
Họ nói những thứ tiếng lạ. Họ thực hiện những dấu kỳ phép lạ
lớn, bởi vì điều đó ở trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Và khi
Chúa Jêsus chết, để chuộc họ trở lại với điều đó, những nguyên
cớ thuộc về các con trai của Đức Chúa Trời, Ngài đã biểu hiện
Đức Chúa Trời là gì.
117 Làm sao chúng ta dám xã hội hóa điều đó và đặt nó vào tổ
chức? Chúng ta không có quyền làm thế.
118 Đó chính là Đức Thánh Linh, ngày hôm nay, đang săn tìm
những tấm lòng thành thực muốn tin Sứ điệp ấy. Tất cả mọi thứ
trong Kinh Thánh, điều đã được hứa, đều dành cho tín đồ đó. Và
khi anh em chấp nhận điều đó trong sự trọn vẹn của nó, và Đức
Chúa Trời biết rằng anh em sẽ làm điều đó, Ngài ban cho anh em
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chứng thư đối với điều đó. Và sau đó mọi lời hứa được thực hiện
đều thuộc quyền sở hữu của bạn, và Đức Thánh Linh ở đó để làm
sống lại điều đó cho bạn. Ồ, chao ôi! Chúng ta sẽ là loại người
như—như thế nào? Thật tuyệt vời làm sao khi thấy Đức Thánh
Linh vĩ đại của Đức Chúa Trời ở đây để thực hiện quyền năng
đó! Hãy suy nghĩ về điều đó. Khi nào, Chính Đức Thánh Linh, ở
đây để làm chứng về giờ này. Chúa Jêsus đã phán vậy. Ngài hôm
qua, hômnay và đời đời không hề thay đổi.

Làm sao người nào dám loại bỏ điều đó ra khỏi Đó?
119 “Các công việc Ta làm, các ngươi cũng sẽ làm,” Giăng 14:12.
“Những dấu hiệu này sẽ theo họ những người tin.” Đó là sự đảm
bảo. Khi chúng ta thấy một nhóm người ngồi cùng nhau, những
dấu hiệu này đang tự tỏ bày, đó là sự bảo đảm bản tín thư có tại
đó để chứng thực rằngđó là tài sản củaĐứcChúaTrời. A-men.
120 Vì vậy, chúng ta cũng là Lễ Phục sinh. A-men. Bây giờ chúng
ta đang trong Lễ Phục sinh của chúng ta. Chúng ta đã được sống
lại rồi, ha-lê-lu-gia, từ những việc của thế gian, đến với những
điều thuộc về lời hứa của Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta
sẽ có; chúng ta hiện có. Đó là những tiềmnăng.
121 Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ tuôn đổ Thánh Linh
của Ngài trong những ngày sau rốt, và đó là những gì họ sẽ thực
hiện. Lưu ý, đặt tay họ trênnhữngngười đau;mọi sựnằmở trong
lời hứa của Đức Chúa Trời. “Ta sẽ đổ Thần Ta trong những ngày
sau rốt trên mọi loài xác thịt. Những người già cả các ngươi sẽ
thấy chiêm bao. Những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem những sự
hiện thấy.” Và tất cả những lời hứa khác nhau mà Ngài đã thực
hiện, mọi thứ đều nằm ngay ở đó trong lời hứa của Đức Chúa
Trời. Chúa Jêsus đã chuộc điều đó cho chúng ta. Và khi chúng ta
trở nên…
122 Hoặc, chúng ta, nếu chúng ta được truyền định dựa trên cơ
sở đó, nếu chúng ta được định sẵn để ở trên đất ấy; giống như
con đại bàng bước đi trong ổ gà con. Nếu anh chị em được định
sẵn để ở trên đất ấy, Đức Thánh Linh có mặt tại đây để tìm anh
chị em. Và khi Linh ấy tìm thấy anh em, anh emnhận ra tiếng gọi
của Ngài. Anh em biết thì giờ mình đang sống. Anh em biết rằng
những điều này được cho sẽ xảy ra. Anh chị em được cất lên để
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gặp Điều đó một cách nhanh chóng, và bây giờ anh chị em đang
ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Ồ, thật là
một lời hứa tuyệt vời! Một Cha trên Trời thật tuyệt vời, Đấng sẽ
ban cho chúng ta những điều này!
123 Thánh Linh làm sống động mối thông công của họ với Đức
Chúa Trời, để họ gọi những người chết trở lại với sự sống, vào
ngày đó. Họ đặt thân thể mình trên kẻ chết; kẻ chết trở lại với
sự sống. Hãy lắng nghe thật kỹ. Họ đã làm những việc giống như
Chúa Jêsus đã làm bởi vì cùng một Thánh Linh, đã ở trên Ngài,
cũng đã ở trên họ. Nếu một Thánh Linh khiến cho một người
hành động theo cách này, cũng khiến cho người khác hành động
theo cách ấy. Nếu một…
124 Làm sao có thể người nầy nói mình có Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, mà lại chối bỏ những công việc của Đức Chúa Trời?
Không thể làm thế được.
125 Chú ý. Sự sống của Đức Chúa Trời, mà trong tiếng Hy Lạp gọi
là Zoe, đang vận hành qua họ và trong họ, đã làm sống động tâm
trí họ đối với Lời Ngài. Bây giờ, xin để tôi nói điều đó một cách
thật im lặng bây giờ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành
giữa dân sự, làm sống động tâm trí của con người đối với lời hứa
của Đức Chúa Trời. Hiểu không? Thật như thế. Nhìn xem. Và tôi
đang cố gắng tỏ cho anh em thấy sự—sự…và để cho anh emnhận
ra rằng bây giờ tôi đang nói về Hội thánh, và cũng được làm cho
sống lại với Sự sống, ở trong Ngài.
126 Dẫu rằng, họ chỉ là những thuộc tính của Ngài, từ đầu. Song
nếu Chúa phán, “Trong ngày này,” trở lại thuở ban đầu, “John
Doe sẽ là đầy tớ của Ta,” cách đây hàng triệu năm. Vậy thì, John
Doe được sinh ra trong tội lỗi, được hình thành trong sự gian ác,
đến trong thế gian nói những lời dối trá, bởi vì anh là một người
phàm. Nhưng, có lẽ, anh có một ít tình cảm tôn giáo. Anh sẽ đi
gia nhập vào một giáo hội. Có lẽ anh sẽ tham gia một giáo hội
Ngũ Tuần. Tôi không biết. Anh ta có thể tham gia bất kỳ cái gì.
Song hãy để cho anh ở dưới bầu không khí của Chúa, một lần.
Hiểu không? John Doe chắc sẽ nhận ra Cha của mình là Ai, cũng
giống như đại bàng đó đã nhận ra mẹ của nó là ai. Nó phải nhận
ra nó. Hiểu không? Chỉ có điều, John Doe đó là thuộc tính của
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Đức Chúa Trời đã trở nên một lời, được phán, và rồi Đức Thánh
Linh tìm kiếm ra lời đó. Nó đây nầy. Ngài đã gọi anh, ban cho
anh Sự sống Đời đời, và mang anh vào Sự Hiện diện của Chúa
Trời, Lời Đức Chúa Trời.
127 Nhìn xem. Đức Chúa Trời phải giống vậy khi Ngài thấy Chúa
Jêsus. Nó là—đó là công việc đã hoàn tất mà Đức Chúa Trời đã
làm xong với Chúa Jêsus, khi Ngài phán, “Xong rồi.” Tất cả kế
hoạch đã hoàn tất.
128 Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên anh em, anh
em thực sự làmột trong những thuộc tính của Đức Chúa Trờimà
Ngài đã nói về. Bây giờ, nếu anh emkhông phải, anh em sẽ tự hỏi
và bối rối, và chạy đây và chạy đó, mọi thứ khác, mà không bao
giờ đến được với sự hiểu biết về Lẽ thật. [Băng trống—Bt.] Nếu
anh em là một trong những thuộc tính đó, những điều cũ qua đi
ngay nhanh chóng, đấy, và anh em trở nênmới, và chương trình
cứu rỗi được hoàn tất. Anh em sẵn sàng để tuân theo mọi Lời
mà Đức Chúa Trời từng phán về anh em, đấy, cho anh em thực
hiện. Anh em thuận phục đối với Lời Ngài. Hợp đồng, chính xác,
chứng thư đối với hợp đồng, tín thư sở hữu thuộc về anh em.
Những món nợ đã được trả hết thảy. Hết thảy chúng đã bị hất ra
khỏi, và như nó đã xảy ra vàoNgày LễNgũ Tuần.
129 Bây giờ, chúng ta hãy lưu ý Thánh Linh làm cho sống này
trên những người khác.
130 Bây giờ, tôi đã nói với anh em tôi sẽ không giảng quá lâu, và
tôi chỉ có hai mươi phút để giữ lời tôi, nếu tôi làm thế, để ý, bám
lấy thì giờ tôi đã nói, khoảng—khoảngmột giờ.

Lưu ý bây giờ quyền phép làm cho sống này. Điều đó
chỉ đến…
131 Lúc bấy giờ, có nhiều sự giễu cợt về Nó. Có nhiều người nghĩ
rằng thực sự họ có Nó, trong khi họ không có. Nhiều người làm
thế bởi vì họ có vài ấn tượng sai lầm về những gì họ đã trông
thấy những Cơ-đốc nhân khác làm. Sa-tan có thể mạo danh bất
kỳ thứ gì trong số đó. Chúng ta biết điều đó. Và như những nhà
truyền giáo, anh em có thể thấy nó giả mạo: la hét, nhảy múa,
nói tiếng lạ, tất cả những điều này. Bạn có thể thấy nó đã mạo
danh ở bất cứ đâu. Chắc chắn rồi. Giữa những người ngoại giáo,
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thậm chí nhiều người phủ nhận việc Chúa Jêsus Christ là Con
Đức Chúa Trời như vậy. Hiểu không? Và họ làm tất cả những
điều đó, chính họ.
132 Song Thánh Linh làm cho sống thực sự đối với người tin, làm
sống lại người ấy với Lời Đức Chúa Trời, đó là quay trở lại với
Thức Ăn đại bàng, trở lại ngay nơi người đó sống. “Người ta sẽ
không sống chỉ nhờ bánh mà thôi, song bởi mọi Lời phán ra từ
miệng Đức Chúa Trời.”
133 Chúng ta hãy để ý Thánh Linh làm cho sống này khi Điều
đó giáng trên những người khác, giống như Thánh Linh đã từng
làm vào—vào Ngày Lễ Ngũ tuần.
134 Hãy để ý đến Lễ Ngũ tuần, cách họ hành động, và xem họ
đã được làm cho sống động bởi quyền phép sống động này mà
chúng ta đang nói về không. Vào Ngày Lễ Ngũ tuần, tất cả họ
đang chờ đợi tại đó. Trong chính họ, họ cảm thấy sợ hãi. Người
Do Thái, những gì họ sắp làm, vì vậy họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng
chuyện gì đã xảy ra? Khi quyền phép làm cho sống lại này giáng
xuống từ Trời, có sự quả cảm ở trên họ. Có một điều gì đó, một
sự hiểu biết, mà họ không quá tin chắc về điều đó vài giờ trước
đó. Họ biết Ngài đã—Ngài đã chết.
135 Họ biết Ngài đã sống lại. Họ đã nói chuyện với Ngài trên
đường đi. “Nhưng có phải điều đó là dành cho họ, hay chỉ dành
cho họ, hay cho Chính Chúa Jêsus?”
136 Nhưng tại đây vào Ngày Lễ Ngũ tuần, Đức Thánh Linh,
Chứng Thư đã giáng trên những người tin. Điều đó khiến họ trở
thành một phần của sự phục sinh của Ngài, khiến họ trở thành
một phần trong mối tương giao của Ngài. Đức Thánh Linh đã
đến và xác nhận với họ rằng họ sẽ được sống lại, bởi vì họ về
tiềm năng được sống lại lúc đó, từ những kẻ nhút nhát trở thành
những người can đảm.
137 Họ đã—họ đã sợ hãi về chính Lời mà họ đã nghĩ. Đừng để
điều này vượt qua anh em. Họ đã sợ hãi. Họ biết rằng Ngài
là Lời đó.
138 Thậm chí những người Do Thái phải thừa nhận điều đó. Ni-
cô-đem nói, “Thưa Thầy, chúng tôi biết rằng Thầy là Giáo sư đến
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từ Đức Chúa Trời. Không người nào có thể làm những điều Thầy
làm trừ phi Đức Chúa Trời ở cùng Người. Bây giờ, chúng tôi biết
điều đó. Chúng tôi nhận ra điều đó.”
139 Vì thế các môn đồ…Phi-e-rơ thậm chí đã từng thề trong sự
Hiện diện của Ngài. Tất cả họ đã bỏ rơi Ngài tại chỗ đóng đinh
trên thập tự giá.
140 Song tại đây bây giờ, họ ở trên phòng cao trong sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời. Rồi, thình lình, Đức Thánh Linh này đã từ
Trời giáng xuống, và Thánh Linh đã làm cho họ sống lại. Và sự
sống động đã xảy ra, họ không sợ hãi để làm chứng cho Sứ điệp
màhọ tin và biết là Lẽ thật. Nếu không, thì họ đã sợhãi vềNó.
141 Bao nhiêu người Trưởng Lão, bao nhiêu người Giám Lý, bao
nhiêu người Báp-tít, trên thế giới ngày nay, bao nhiêu người Ngũ
Tuần, mà biết Lẽ thật đó và sợ chiến đấu cho Nó? Tôi bị thuyết
phục để tự hỏi, điều gì đã giáng trên anh em? Anh em có phải
là một phần của sự phục sinh Ngài không? Anh em có dám kêu
lớn vì lý thuyết và ý tưởng của người nào đó không? Hoặc, anh
em có sự dũng cảm thực sự và sự—sự dũng khí chân chính mà
nó cần, để tuyên bố lập trường và gọi đúng là “đúng,” và sai là
“sai”? Anh em là một phần của sự phục sinh của Ngài, hay anh
em là một người thờ phượng một mớ các tín điều? Và anh em
chỉ là người đi nhà thờ chăng, anh em có tên của mình tại đó, và
chết trong lầm lỗi và tội ác không?

Người nào không tin Lời trọn vẹn của Đức Chúa Trời là
tội nhân.
142 Những người Pha-ri-si này tin nhiều điều, là Lẽ thật. Họ nói,
“Chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời.” Và họ đã ở đó,
cho đến khi Lời đó được rao giảng. Nhưng khi Lời đó được rao
giảng và được chứng thực, thì họ trở thành tội nhân, vì đã từ
chối Điều mà họ biết là đúng, và đã làm chứng điều đó. “Chúng
tôi biết Thầy là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời, vì không có ai có
thể làm những điều mà Thầy làm nếu không có Đức Chúa Trời ở
cùng Ngài.”
143 Tôi tự hỏi ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu? Tôi hỏi quý vị.
Sự phục sinh này đang tìm thấy chúng ta ở đâu? Anh em có dám
bước ra không? Anh em có dám nhận Đức Chúa Trời ở Lời Ngài
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không?Nếu anh emđược định trước cho Sự Sống, chắc chắn anh
em sẽ làm điều đó. Nếu anh em là một đại bàng, anh em không
thể tránh làm điều đó, có Điều gì đó trong anh em. Hoặc, bạn có
muốn chỉ phục vụ một tín điều ở đâu đó, nói rằng, “Tôi đi nhà
thờ. Tôi cũng tốt như anh”?Hiểu không?Nếu anh emkhông nắm
giữ quyền thừa kế, anh em sẽ không bao giờ thấy được điều đó.
Song nếu anh em nắm giữ quyền sở hữu của quyền thừa kế này,
anh em không thể không thấy nó, bởi vì nó là một phần của anh
em và anh em làmột phần của nó.
144 Làm thế nào tôi có thể chối bỏ mẹ đã sinh ra tôi? Làm sao tôi
có thể bác bỏ người cha, mà dòng máu của ông hiện ở trong tôi?
Làm sao tôi có thể chối bỏ Charles Branham là cha tôi? Tôi không
thể làm điều đó. Tôi sẵn lòng chịu đựng sự sỉ nhục của ông hay
bất kỳ điều gì khác, vì tôi là con trai của ông. Ha-lê-lu-gia!
145 Thế thì là Con của Đức Chúa Trời, và Ngài là Lời Đức Chúa
Trời, làm thế nào tôi có thể bác bỏ rằng Kinh Thánh là Lẽ thật,
rằng Đức Chúa Jêsus Christ không phải là hôm qua, ngày nay, và
đời đời không hề thay đổi? Và thấy thời đại mà chúng ta đang
sống trong, chúng ta cần một Lễ Phục sinh trong Hội thánh. Sự
Sống Lại! Chúng ta cần sự phục sinh, để củng cố đức tin, những
người nam và những người nữ đứng ra cho điều mà là Lời được
chứng thực của Đức Chúa Trời.
146 Nói, “Ồ, chúng tôi có Thanh Niên của chúng tôi cho Đấng
Christ.” Điều đó được lắm. “Giáo hội chúng tôi đang có một buổi
nhóm. Chúng tôi muốn rất nhiều thành viên.” Không có gì chống
lại điều đó. Điều đó được lắm. Nhưng đó chỉ là bầu không khí.
Đó có thể là lông của một con gà mái già. Song nếu anh em đi
vào trong một bầu không khí đúng đắn tại đó, nó sẽ ấp ra một
đại bàng nếu anh em là trứng đại bàng. Nếu anh em được Đức
Chúa Trời định sẵn để thấy điều đó, anh em không thể không
thấy điều đó, anh em đang xuất hiện trong sự phục sinh. Đó là
cách người Báp-tít được sinh ra, đó là cách người Giám Lý được
sinh ra, trong sự sống lại của ngày đó, song họ đã trở thành gà
mái thay vì là một chim đại bàng.
147 Như tôi đã nói cách đây không lâu, đi xuống từ Tucson, tôi đã
chứng kiến một điều rất lạ. Tôi thấy một con diều hâu đậu trên
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mộtđườngdâyđiệndưới đó. Diềuhâuđóđãđánhmất thânphận
của nó. Trước đây, nó thường là một con chim kế bên đại bàng.
Nó không thể đi theo đại bàng; không, không cách nào. không có
gì có thể theo đại bàng. Song nó làmột con diều hâu.
148 Đấng Christ là Đại Bàng và hội thánh ít nhất nên là con diều
hâu. Chúng có thể bay cao hơn bất cứ loài chim nào còn lại.
Nhưng diều hâu đó đã trở nênmềmyếu. Nó đánhmất thân phận
của nó. Nó đậu trên đường dây điện thoại và chờ đợi con thỏ chết
nào đó. Nó nhảy lò cò giống như chim kên kên thay vì bay giống
một chim diều hâu.
149 Ôi, thưa anh, chị em của tôi, những anh em Ngũ Tuần, là
những người yêu dấu của chính tôi! Hội thánh đang quên mất
thân phận của mình. Nó đang sa sút, lệ thuộc vào tín điều nghi
thức nào đó, thay vì bay lên những từng Trời, nơi xa kia, tìm
những ma na tươi mới.
150 Một con diều hâu từng săn ma-na của chính mình, nhưng
ngày nay nó lấy những thứ mà ô tô chạy đè lên và những thứ
mà kền kền ăn. Nó nhày lò cò như chim kên kên. Nó trông giống
như thế.
151 Chúng ta cũng tự trang hoàng mình trong thế giới hiện đại,
những người nữ của chúng ta cắt tóc của họ, và mặc quần đùi,
những người nam của chúng ta xương sống không đủ vững để
đứng trên bục giảngmà nói ra lẽ thật. Chúng ta từ lâu đã trở nên
yếu đuối với Lời.
152 Ôi Đức Chúa Trời, xin sai Đức Thánh Linh đến và tìm kiếm
chúng những đại bàng ở đâu đó, đã sẵn sàng chờ đợi nơi xa kia,
bất kể điều gì xảy ra, mà sẽ bay vào điều chưa biết, không còn
đậu trên những đường dây điện thoại và tìm kiếm những ấn
phẩm trường Chúa nhật nào đó để đi vào. Xin để cho tôi có Lời
và trong đó là quyền phép quý báu và sự bày tỏ của Đức Thánh
Linh. Chúng ta cần một Lễ Phục sinh, một sự sống lại là những
tiềm năng. Thưa bạn của tôi, nếu bạn thỏamãn với xác chết thối
tha như vậy của thế gian, thì có điều gì đó sai trật.
153 Thưa anh, chị em của tôi, xin cho tôi nói với anh chị em, điều
này, trong sự kính sợ tin kính, biết rằng tôi có thể không bao giờ
sống đểnhìn thấymột Lễ Phục sinhnữa. Nhưng cómột điều chắc



ẤN PHỤC SINH 33

chắn, khi một người con chân chính của Đức Chúa Trời, nhờ Lời
Đức Chúa Trời, nghe được Tiếng đó của Đức Chúa Trời, người đó
sẽ sống lại và gặp Tiếng đó. Đó là tiềmnăng, rằng người đó sẽ gặp
Lời hằng sống thực sự. Như Ngài đã có, Nàng Dâu sẽ gặp Chàng
Rể. Nàng làmột phần của Thân thể Ngài.
154 Hãy để ý, từ lâu, chúng ta đang đánh mất thân phận của
mình. Chúng ta đến vào đêm Thứ Tư, một vài người trong chúng
ta. Những người khác ở nhà xem Ai Yêu Susie, ti-vi, tất cả các thứ
thuộc về thế gian, tất cả các loại giải trí, làm cho anh emkhỏi đến
nhà thờ. Chúng ta đã đánhmất nó từ lâu.
155 Các trường học, thần học viện của chúng ta đang đưa ra một
đám Ricky với rất nhiều thuyết thần học, và—và giải trí và mọi
thứ trong nhà thờ, để thay thế cho buổi nhómcầunguyện. Chúng
ta đã chỉnh sửa trang phục và cố gắng hoàn thành những gì mà
chủnghĩa hiện đại cố gắng làm, đưa chúng vào. Anh em sẽ không
bao giờ giành được họ bằng điều đó. Họ có nhiều hơn anh em có.
Anh em không việc gì ở trên đất của họ…trên mảnh đất của họ.
Hãy để cho họ đến chỗ anh em, với phép báp-têm thực sự đang
chiếu sáng, với quyền phép thực sự của sự sống lại. Đừng cố gắng
xây dựng một nhà thờ giống như của họ. Đừng cố gắng có một
mục sưnhưvậy. Đừng cố gắng làm điều này, điều kia, điều nọ, hay
hợp tác với thế gian. Họ chiếu sáng với Hollywood.
156 Phúc Âm chân thật bừng sáng với quyền phép. Những đại
bàng nghe điều đó. Họ không tìm sự hào nhoáng. Họ tìm sự tỏa
sáng rực rỡ. Rực rỡ với sự khiêm tốn, rực rỡ với tình yêu, rực rỡ
với quyền năng, đó là những gì đại bàng thực sự săn tìm. Anh
em không thể bươi trong sân nhà kho và làm vui lòng nó. Nó sẽ
không bao giờ có thể làm điều đó. Anh em sẽ không bao giờ bảo
điều đó với đại bàng, bởi vì nó không tin điều đó.
157 Hãy để cho Tiếng ấy la lớn trên Trời, “Ta là Đấng đã chết, và
sống lại.” Điều gì đó đã xảy ra. “Ta hôm qua, ngày nay, và đời đời
không hề thay đổi. Và sẽ ứng nghiệm trong những ngày sau rốt,
Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt.” Vinh hiển thuộc về Đức
Chúa Trời! “Ta sẽ làm sống lại ngôn ngữ hay chết của các ngươi.
Ta sẽ làm sống lại cái lưỡi phàm tục của các ngươi. Ta sẽ cho các
ngươi bằng chứng rằng Ta sẽ mang các người vào sự sống lại với
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Ta.” Những đại bàng tấm lòng đói khát vươn tới điều đó thật hết
sức như họ có thể. Đó là Viên Ngọc có giá rất cao, mà họ bánmọi
thứ khác, để đi mua. A-men.

158 Xin Chúa giúp chúng ta, hỡi các bạn. Các giáo hội của chúng
ta đang đánhmất thân phận củamình.

Bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng đi đếnmột số.

159 Hãyxemhànhđộng củanhữngmônđồđó,một nỗi sợhãi. Họ
biết Chúa Jêsus là Lẽ thật, song, anh em thấy, Điều ấy nghịch lại ý
tưởng phổ biến, tôn giáo phổ biến của thời đại, tôn giáo nghiêm
ngặt nhất, Sa-…Người Pha-ri-si, người Sa-đu-sê, và vân vân, các
sự sùng bái cá nhân, phe phái và giáo phái của họ. Họ đã—họ đã
chống lại “dị giáo.” NhưngChúa Jêsus là Lời được nhậndiện.

160 Và Chúa Jêsus là Đức Thánh Linh, trong Thánh Linh. “Còn ít
lâu và thế gian chẳng thấy Ta nữa. Song các ngươi sẽ thấy Ta,”
không phải là thân thể; Sự Sống mà đã ở trong Ngài. Đức Chúa
Trời ở trên Hội Thánh, để gọi những con trai giống như Ngài đã
làm lúc bấy giờ, vâng lời.

161 “Ta luôn làm những điều làm Cha Ta vui lòng. Ai trong các
ngươi có thể cáo buộc Ta có tội?” Nói cách khác, tội lỗi là “sự
không tin.” “Có những điều gì Lời đã chép về Ta, mà Ta đã không
làm?” Thế đấy. “Hãy tỏ cho Ta thấy những gì Lời đã nói rằng Ta
sẽ làm, mà Ta đã không làm. Ai có thể cáo buộc Ta? Ai có thể chỉ
tay của các ngươi trên Ta, và nói rằng Ta đã không làm trọn Lời
của Cha Ta?” Ồ, khi nào giáo hội Ngũ Tuần đi đến chỗ đó! “Ai có
thể cáo buộc Ta về sự không tin?”

162 Ồ, hỡi những Cơ-đốc nhân, hãy để mình nhận diện không
phải là diều hâu, song là đại bàng. Diều hâu đó mềm yếu, nó
sẽ sa xuống. Anh em không bao giờ thấy một đại bàng làm thế.
Nó sẽ không bao giờ làm điều đó. Trên không trung, đại bàng
săn tìm thức ăn của chính nó. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để đại
bàng có thể nhìn thấy được nó. Nó kiếm được ma-na tươi mới,
không phải cái gì đó đã chết.

163 Trong những người Hê-bơ-rơ, khi họ vượt qua đồng vắng,
họ ăn, cố để ăn ma-na còn lại. Nó đã bốc mùi. Nó có—nó đã có
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những con giòi trong đó. Anh em biết chúng tôi có ý muốn nói
điều gì. Nó đãbị ô nhiễm, thối rữa. Những con giòi ở trong đó.

164 Tại sao tôi lại ăn đồ ăn đã không dùng được nữa cách đây
nhiều năm? Nó có thể là còn hình dạng, song không tươi mới.
Chúng ta phải kiếm thức ăn mới cho mỗi thế hệ, mới. Đại bàng
cũng tìm kiếm thức ăn đó, ở mọi thế hệ, khi chúng ta đang trong
cuộc hành trình củamình. Lưu ý.

165 Bây giờ chúng ta hãy lấy ví dụ một vài người lần nữa. Chúng
ta lấymột vài vị tiên tri thời CựuƯớc, thấynhững gì họ đã làm.

166 Trước tiên chúng ta hãy nhìn Ê-tiên, cách Ê-tiên đứng như
thế nào giữa Tòa Công Luận đó. Khi hội đồng mang ông lên đó,
nhóm đông đảo đó của những người tin ở đó, hay được cho là
những tín hữu, đã đưa ông lên và cố kết án ông. “Tại sao,” ông
nói, “hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các
ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài.” Đó là Sự sống Đời
đời. “Như tổ phụ các ngươi đã làm điều đó với các đấng tiên tri
thế nào, thì ngày nay các ngươi cũng đang làm điều đó thế ấy.”
Và họ đã nghiến răng với ông. Họ khôngmuốn nghe điều đó. Ông
chống lại tín điều của họ. Điều ông giảng chống lại giáo phái của
họ. Và họ đã ném đá người đến chết. Và ông đã đưa taymình lên,
nhìn lên Trời nói, “Ta thấy các từng trời mở ra, và Chúa Jêsus
đang đứng bên phải.” Tại sao? Ông có sự sống lại, quyền phép
làm cho sống lại trong người ông, đã mang ông vào trong lòng
Chúa Jêsus.

167 Để ý, nhanh lên nào. Hãy nhìn Phi-líp, dưới đó trong một
cuộc phục hưng lớn. Cómột buổi nhómphục hưng nơimà không
người nào dám, ồ, nếu ông có một sự hợp tác lớn giữa các giáo
hội và mọi thứ ở dưới đó. Đang có một cuộc phục hưng vĩ đại.
Và quyền phép làm cho sống động của Chúa phán với ông, nói,
“Hỡi Ê-tiên…” Có thể Điều đó đã nói như thế này, “Ngươi đang có
một buổi nhóm phục hưng vĩ đại, song Ta cómột người Tamuốn
ngươi nói chuyện với.”

168 Và Ê-tiên tuân phục, cho dù nó như thế nào, cho dù bị chỉ
trích thế nào đi nữa. “Ồ, Ê-tiên, anh không thể rời được.”

“Nhưng tôi có thể. Đức Chúa Trời đã phán vậy.”
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169 Và ông đi ra đồng vắng, tại đó, ông tìm thấy hoạn quan này.
Và điều gì đã xảy ra? Ông nói, “Có…Nếu ông tin với cả tấm lòng
mình, rằng Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời, tôi sẽ làm phép
báp-têm cho ông.” Khi ông làmbáp-têm cho người đó…
170 Nhìn xem. Ông đã được làm cho sống động bởi quyền phép
làm cho sống lại này, để rời bỏ buổi nhóm phục hưng của một
ngàn người, để đi vào đồng vắng, tìm một người. Ồ, điều đó sẽ
chống lại mọi lý do. Hiểu không? “Tại sao, có hàng chục ngàn
người đang cần anh ở đây.” Nhưng chỉ có một người đang cần
anh, ở ngoài đó. Hiểu không? Và quyền phép làm cho sống động
đã sai ông đi đến chỗ được sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Ha-
lê-lu-gia!
171 Thưa quí ông bà, Nó sẽ làm cho quý vị đứng trên đôi chân
củamình. Nó sẽ khiến quý vị làm những điều mà Đức Chúa Trời
muốn quý vị làm. Tôi không quan tâm người khác nói gì về nó.
Người hàng xóm nói, “Ồ, người đó đã mất trí. Cầu nguyện suốt
đêm; họ đọc Kinh Thánh.” Tôi không quan tâm những gì họ nói.
Chính là những gì Đức Chúa Trời kêu gọi anh em làm. Đúng thế.
“Ồ, họ nói chúng ta không thể có những buổi nhóm phục hưng
Ngũ tuần, điển hình thuở xưa này.” Ồ, vâng, chúng ta cũng có
thể. Anh chị em có thể có điều đó trong chính mình. Và anh chị
em là đa số, trong Đức Chúa Trời, cho dẫu những người còn lại
nghĩ như thế nào.
172 Chú ý, sau khi, trong sự vâng lời. Hãy lắng nghe kỹ nào. Sau
khi vâng lời Đức Chúa Trời, với Lời Ngài, khi hoàn thành sứ
mệnh của mình, mà quyền phép làm cho sống động mà ông đã
nhận được vào Lễ Ngũ tuần đã bắt lấy ông, làm cho sống động
thân thể ông. Cách xa hàng dặm, ông được cất lên trong Thánh
Linh, và được tìm thấy trong một quốc gia khác, nơi nào đó.
Quyền phép làm cho sống lại của Đức Chúa Trời! Và nếu chúng
ta là những người ngũ tuần, “Cũng quyền phép đó mà đã khiến
Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết, nếu Nó ngự trong thân thể hay
chết của anh em.” Hiểu không? Được rồi. Để ý.
173 Chúng ta hãy đơn cửmột người khác với quyềnphép làmcho
sống động này. Cách đây lâu lắm rồi, có một người tên là Hê-nóc.
Khi có một điều mới mẽ xuất hiện, thì điều gì đó theo cùng và
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người ta nói, “Ồ, bây giờ chúng ta phải trở lại trường cũ hay điều
này, điều nọ, hoặc điều kia,” Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời.
Bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời đã phán bảo làm, Hê-nóc không bao
giờ bỏ lỡ một Lời. Ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Ông là gì? Ông
là con trai của Đức Chúa Trời. Ông là đại bàng được kêu gọi cho
thời đại đó.

174 Rồi khi thì giờ đến, ông được đầy dẫy quyền phép làm cho
sống động đó! Hãy nhớ, ông đã bước đi trong năm trămnăm, hay
hơn nữa, trước Đức Chúa Trời, và không một lần nào ông bỏ lỡ
Lời Ngài. Không một lần nào ông cư xử không đúng đắn. Không
một lần nào ông đã làm như vậy song cứ giữ lời làm chứng. Mọi
điều mà Đức Chúa Trời đã bảo ông làm, ông đã đi và thực hiện
nó. Ông không hề tranh cãi về điều đó, ông chỉ đi và làm điều đó.
Cho dù ai khác suy nghĩ như thế nào, ông đi và làm điều đó. Tại
sao? Ông đầy dẫy quyền phép làm cho sống động đó. Và khi đến
lúc người già và qua đời, Đức Chúa Trời chỉ gởi xuống một cái
thang và ông bước lên về Nhà. Ngài đã làm cho ông sống động,
và cất thân thể phàm trần của ông lên trong sự cất lên. A-men.
Đó là quyền năng làm cho sống động.

175 Hãy nhìn Ê-li-sê, sau khi công việc của ông hoàn thành trên
đất. Ông đã được rất đầy dẫy quyền phép làm cho sống động đó,
ông đã lên án những người hớt tóc kiểu Jackie Kennedy trong
thời của ông. Ông đã nói chomụGiê-sa-bên đó những gì ông nghĩ
về bà. Ông đã bảo cho những thầy giảng và những linhmục điều
gì đúng và điều gì sai, và họ không tin ông. Nhưng ông đã lên án
họ những người nữ mặt mày son phấn và những điều đó, thật
tồi tệ. Và ông đã thật đầy dẫy quyền phép làm cho sống động đó
đến nỗi không có điều gì làm tổn hại được ông. Đức Chúa Trời
đã nuôi ông từ trời, đem ông ra và biệt riêng ông. Và ông thật
đầy dẫy quyền phép làm cho sống lại, cho đến lúc qua đời, sông
Giô-đanh đã mở ra, và ông chỉ bước đi, xe ngựa được sai xuống
để đưa ông về Nhà, thật đầy dẫy quyền phép làm cho sống động.
Ông trở thành một con trai chân chính, thực sự của Đức Chúa
Trời. Vâng.

176 Chú ý, ông cómột người kế vị, tên của người ấy là Ê-li-sê. Ê-li-
sê có bội phần, quyền phép làm cho sống động này. Hiểu không?
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Ông có bội phần về quyền phép đó. Bấy giờ, ông đã rao giảng
trong khoảng tám mươi năm, hay ông khoảng tám mươi tuổi.
Ông đã đau ốm và chết. Vậy thì, ông đã không phải đi về Nhà
giống như Ê-li. Hiểu không? Cả hai người đều được đại diễn ở đó
trong hội thánh; một số thánh đồ đi, và một số yên nghỉ. Nhưng
để ý khi Ê-li được cất lên; rồi Ê-li-sê đi ngủ, trong Đức Chúa Trời,
đầy dẫy quyền phép làm cho sống lại. Hãy nhìn xem lời tiên tri
của ông ngay trước khi ông chết. Hiểu không?

177 Bây giờ, xin để tôi tỏ cho anh em. Tôi không quan tâmanh em
chết, hay anh em hiện ở đâu, quyền phép làm cho sống động đó
không bao giờ lìa khỏi. Nhiều năm sau khi ông chết, thịt của ông
tan rã, những trùng da đã ăn nó. Nhưng một ngày kia, họ đang
gói ghém một thi thể người chết, ném nó vào đụng xương ông,
và có rất nhiều nhiều quyền phép làm cho sống lại tại đó đến
nỗi thi thể ấy sống trở lại. Ha-lê-lu-gia! Đã khiến người ấy sống
lại từ kẻ chết, vì quyền phép làm cho sống động trên vị thánh đó
của Đức Chúa Trời, không bao giờ rời khỏi ông, ở lại ngay trên
những xương đó.

178 Ồ, hãy nhớ, chúng ta là thịt của Ngài, xương của xương Ngài,
nếu chúng ta là Nàng Dâu của Ngài. Sự chết không gây phiền
hà gì cả cho quyền phép làm cho sống lại đó. “Dù những con
sâu da hủy diệt thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy
Đức Chúa Trời.” Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Thật là một…Tôi
không biết mình nói gì. Thật là một hy vọng tuyệt vời cho một
người già giống như tôi, biết rằng tôi thấy kỳ kết cuộc của mình
ngay bênngoài kia ngày gầnđây, khi đã nămmươi sáu tuổi.

179 Kể từ khi còn bé, tôi đã đứng ở đây, cố gắng tuyên bố Điều
này. Nhưng tôi biết rằng trong tôi, không có điều gì tốt, không
điều gì tôi đã làm, nhưng trong tôi là quyền phép làm cho sống
động đó. nó đã làm cho tôi sống lại vào một ngày từ những việc
thuộc về thế gian, khi còn làmột thanh niên, đến với Sự sống Đời
đời. Ồ, những điều đó đã xảy ra! Tôi đã thấy những khải tượng,
những điều đã được báo trước. Ngài chưa bao giờ để điều gì sai.
Tôi đã nói những thứ tiếng khác. Tôi đã nói tiên tri. Tôi đã làm
những điều bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong tôi. Đó
là quyền năng làm cho sống. Tôi biết rằng ngày nào đó…
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180 Đấng Cứu Chuộc của tôi đang sống bây giờ. Và một ngày nào
đó khiNgài đến, những xươngnày sẽ sống lại, để đi gặpNgài trên
không trung. Anh em có thể chôn tôi trên biển, thiêu nó đi, bất
kể anh emmuốn làm gì. Quyền phép làm cho sống đó là Đời đời.
Chà! Tôi cảm thấymột Lễ Phục Sinh ngay bây giờ. Vâng, thưa quí
vị. Tôi đã giảng điều đó trong nhiều năm.Nó ở trong tôi.

181 Nó ở trong anh em. Nếu, anh em, Thánh Linh mà đã khiến
Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại ngự trong những thân thể hay chết
của anh em, Linh ấy làm cho anh em sống lại khỏi những việc
thuộc về thế gian, chỉ đến với Lời Chúa. Nó làm cho anh em sống
lại từ sự sống này đến Sự sống Đời đời. Anh em là những người
đã một thời chết trong tội lỗi và sự vi phạm bây giờ đã được
làm cho sống lại với nhau, để ngồi trong các nơi trên Trời trong
Chúa Cứu Thế Jêsus, dự tiệc Ma-na từ Trên cao, nhìn thấy bàn
tay của Đức Chúa Trời được biểu hiện, chứng minh lời hứa của
ngày này.

182 “Như việc đã xảy ra trong đời Nô-ê thể nào, sự Con Người
đến cũng sẽ thể ấy. Người ta đang ăn, uống, cưới, gả. Và như đã
xảy ra trong thời của Lót, ngày Con người sẽ được khải thị trên
đất cũng thể ấy,” không phải Con của Đức Chúa Trời, không còn
nữa. “Con người,” trở lại như Sứ điệp tiên tri dành cho ngày sau
rốt khi đại bàng đó sẽ tung cánh bay; không phải là sư tử; không
phải là bò đực trong thời đại dâng của tế lễ. Hiểu không?

183 Mỗi lần, quyền phép tôn giáo xuất hiện để đáp ứng thách
thức của quyền lực chính trị thế giới. Khi sư tử dấy lên quyền
lực tôn giáo, nó đi đến quyền lực La-mã.

184 Rồi khi đến giờ dâng của lễ, bò đực phải đi, vì nó là Con Thú
sinh tế cho Chúa.

185 Rồi đến những nhà cải cách qua suốt các thời đại hội thánh,
đến trong gương mặt của một con người. Và những nhà cải cách
đã có từLuther,Wesley, ồ, Calvin, tiếp xuống, thời đại ngũ tuần.

186 Song trong Sứ điệp cuối cùng xuất hiện, sẽ có một đại bàng
bay. Đó là thì giờ đại bàng, thì giờ khải thị, Lời Đức Chúa Trời
được bày tỏ, Lời Chúa Đức Chúa Trời được chứng minh. Ồ, hỡi
các con cái, hãy bước đi trong phép báp-têm bằng Đức Thánh
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Linh này. Hãy đi vào và tin điều đó bằng cả tấm lòng, Đức Chúa
Trời sẽ đầy dẫy lòng anh em.

187 Hãy nhìn đây bây giờ. Chúng ta tìm thấy bây giờ, hãy nhớ,
“Chúng ta là thịt của thịt Ngài, và xương của xương Ngài.” Như
Đức Chúa Trời đã làm sống lại những xương và thịt của Ngài
từ trong phần mộ, họ không thể giấu con người có những tiềm
năng. Sự chết không thể lấy người ấy đi. Chúa Jêsus phán, “Tất cả
những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến cùng Ta. Ta sẽ làm cho người
sống lại trong ngày sau rốt.” Ồ, chao ôi! Lễ Phục sinh! Ồ, chúng
ta đang ở ngay trong Lễ Phục sinh. Khi Ngài sống lại, chúng ta sẽ
sống lại với Ngài. Ngài đã gởi bản tín thư trở lại. Chúng ta giữ nó
như là phép báp-têm bởi Đức Thánh Linh. “Ngài sống mãi mãi;
hôm qua, ngày nay, và đời đời không hề thay đổi.” Hê-bơ-rơ 13:8
chứngminh điều đó. Ngài không hề thay đổi.

188 ChứcMê-si của Ngài, những người được xức dầu tin điều đó.
Đấng Mê-si là gì? Mê-si là gì? Mê-si là “Đấng được xức dầu.” Và
bây giờ nếu Ngài là Đấng Mê-si, là Đấng được xức dầu cho ngày
đó, để ứng nghiệm Lời Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chuộc và
Đấng được xức dầu, và Đức Chúa Trời làm sống lại thân thể đó;
Nàng Dâu của Ngài là người được xức dầu cho ngày này. Nó đã
được sống lại với Ngài trong sự phục sinh, bởi vì, “Hai này là
một.” A-men.

189 Tôi—tôi ước gì có thể nói điều đó theo cách mình thấy. Tôi
ước gì mình có học vấn để tôi có thể làm điều đó. Hiểu không?
Tôi hy vọng anh em thấy điều đó. Tôi hy vọng, Đức Chúa Trời,
Đức Thánh Linh giáng xuống tại đó và đặt điều đó trong lòng
anh em, để hiểu tôi muốn nói gì.

190 Sự sống lại, chúng ta bây giờ đang ở trong sự sống lại. Chúng
ta đang đồng ngồi với Ngài trong sự sống lại, song chỉ những
người có Sự Sống.

191 Không phải những người ấy không có Sự Sống. Họ sẽ không
biết Điều đó. Họ sẽ không bao giờ biết Điều đó. Họ sẽ nghĩ ngay
đến việc họ nhận được Đức Thánh Linh, được cứu, và sự Cất lên
sẽ được thực hiện và đi qua. Phán, “Ê-li đã đến, và họ đã làm cách
ấy, mà các ngươi không biết.” Hiểu không?
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192 Lưu ý. Sự chết không ngăn được quyền phép làm cho sống
củaĐứcChúaTrời. Chú ý. Sự chết không thểngănđiềuđóđược.
193 Anh emnói, “Ồ,mẹ tôi làmột phụ nữ đầy dẫy Thánh Linh. Bố
tôi, tôi chưa hề thấy người nào thật đầy dẫy quyền năng như bố
tôi. Nhưng ông đã qua đời rồi, Anh Branham ạ.” Chắc chắn. Điều
đó không làm chấmdứt quyền phép làm cho sống động.
194 Môi-se đã có quyền phép làm cho sống động đó. Anh chị em
tin điều đó không? Chưa hề có người nào giống như ông trên
đất, cho đến lúc Chúa Jêsus. Bởi vì ông không chỉ thấy những
khải tượng, ông đãnói chuyệnmặt đốimặt với Đức ChúaTrời.
195 Thậm chí một nữ tiên tri, Mi-ri-am, đã coi thường lời ông
ngày nọ. Ngài phán, “Ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời sao?
Hãy xem đầy tớ của Ta, Môi-se. Không có một người nào trên
thế gian giống như người, thời đại này. Chưa hề có người nào
khác giống như Môi-se. Ta đã phán với Môi-se. Có điều gì người
từng nói ra, mà không là sự thật chăng? Hiểu không? Ta phán
với Môi-se. Ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời sao? Đừng nói
một lời nào chống lại người.” Và ngay lúc đó bà bị giáng cho bệnh
phung và—và sắp chết. Sau đó, bà không sống được bao lâu nữa.
Môi-se đã cầu nguyện cho bà.
196 Và Môi-se đã leo lên núi, với một trăm hai mươi năm thánh
chức, hay tám mươi năm thánh chức; trăm hai mươi năm sống,
trèo lên núi và chết, và chôn trong thung lũng. Nhưng quyền
năng làm cho sống đó vẫn ở trên ông. Khoảng tám trăm năm
sau, tại đây, ông đã đứng trên Núi Biến Hình. A-men. Ông là gì?
Ông được bao gồm trong sự sống lại đó. Chắc chắn, là vậy. Ông
có quyền phép làm cho sống động của Đức Chúa Trời. Ông đấy,
đang đứng tại đây.
197 Hãy nhìn Gióp, Áp-ra-ham, Y-sác, các thánh đồ trong ngày
phục sinh, buổi sáng tuyệt vời mà Gióp và tất cả họ đã biết điều
đó sẽ đến. Khi, ông nói, “Ta biết Đấng Cứu Chuộc của ta sống,”
hàng trăm và hàng trăm năm trước Đấng Christ. Đó là, thực ra,
Sách Gióp được viết trước Sáng Thế ký, họ khẳng định, là Sách
cổ nhất trong Kinh Thánh.
198 Và trong những thử thách của ông, và giống như chúng ta
đang trải qua bây giờ. Và ngay cả, vợ của ông, người gần gũi nhất
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của ông trên đất, đã nói, “Sao ông không rủa sả Đức Chúa Trời
và chết đi?”

199 Ông đáp, “Bà nói giống như một người đàn bà ngu muội.
Chúa ban cho, Chúa cất đi, chúc tụng Danh Chúa.”

200 Và rồi khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên ông, và
ông bắt đầu nói tiên tri, ông nói, “Ta biết Đấng Cứu Chuộc của
ta sống, và vào những ngày sau rốt Ngài sẽ đứng trên đất này.
Dù những con sâu da hủy diệt thân thể này, tuy nhiên trong xác
thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời.” Và ông đã sắm một chỗ để chôn
mình. Ông nói, “Chúng ta sẽ mua miếng đất này.” Ông đã mua
và chôn mình tại đó.

201 Sau đó, có một người tên là Áp-ra-ham. Hội thánh đang phát
triển, đi lên. Áp-ra-ham, ồ, bây giờ, ông cũng có những tiềm năng
của Đức Chúa Trời, Sự sống vĩnh cửu, Đời đời, bởi vì Đức Chúa
Trời đã kêu gọi ông. Bây giờ để ý. Khi ông chết, hay Sa-ra chết,
ông đã muamột mảnh đất ở Palestine, gần mộ Gióp, và chôn cất
Sa-ra. Áp-ra-hamqua đời cũng được chôn tại đó. Áp-ra-ham sanh
ra—sanh ra Y-sác.

202 Và Y-sác, khi ông chết, ông ngủ với Áp-ra-ham, trong cùng
phần đất đó. Bây giờ, khi, Y-sác sanh Gia-cốp…

203 Gia-cốp đã qua đời, trên đường ở Ai Cập. Nhưng bấy giờ, ông
là một nhà tiên tri có tiềm năng này, quyền phép làm cho sống
lại này, ông nói, “Hỡi Giô-sép, đừng chôn cha dưới đây. Hãy đến
đây, con trai tiên tri của ta. Hãy đặt tay con trên hông nầy mà
Đức Chúa Trời đã làm cho tàn tật. Hãy thề với Đức Chúa Trời
trên Trời con sẽ không chôn cha dưới đây.” Điều gì ở trong con
người đó? Tại sao Ai Cập không tốt như bất kỳ nơi nào? Ông là
một nhà tiên tri. Ông biết sự sống lại đó sẽ xảy ra ở nơi nào. Sẽ
không xảy ra ở Ai Cập; sẽ xảy ra ở xứ Palestine. Nói, “Hãy đặt
tay con trên hông bị tàn tật của ta, mà thề với Đức Chúa Trời
mà ta đã hầu việc. Ngươi là con trai Tiên tri của ta, rằng, con sẽ
không chôn xương của cha dưới đây. Hãy đem cha lên trên kia
mà chôn ta.”

204 Giô-sép, cũng là một tiên tri, ông đã đặt tay trên hông tàn tật
chamình. Nói, “Con xin thề với Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-
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sác, của Gia-cốp, con sẽ không chôn cha tại đây.” Họ đã đem ông
chôn trong xứ đó. Tại sao? Tại sao?

205 Khi Giô-sép qua đời, ông nói, “Đừng chôn ta ở dưới đây. Đừng
chôn ta ở dưới đây.” Tại sao? Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có
mặt ở mọi nơi, song Ngài có một kế hoạch. Giô-sép là nhà tiên
tri. Ông nói, “Một ngày nào đó,” lắng nghe, lời của ông, “Chúa là
Đức Chúa Trời sẽ tái- thăm-…sẽ đến thăm viếng các ngươi, và sẽ
đưa các ngươi ra khỏi xứ này. Và khi các ngươi đi, hãy đem theo
những xương cốt của ta.”

206 Quyền phép làm cho sống đó ở trong những xương ấy. Ồ!
“Nếu Thánh Linh của Ngài đã khiến Đấng Christ từ cõi chết sống
lại, ngự trong anh em, Ngài cũng sẽ làm sống động những thân
thể hay chết của anh em.”

207 “Đừng để hài cốt của ta tại đây. Hãy chôn chúng trên đó với
những người của lời hứa.”

208 Khi Chúa Jêsus đến, ở đây, tôi có câu Kinh Thánh ở đây, Ma-
thi-ơ 27:51. Khi Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, Gióp thấy trước
điều đó, ông nói, “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc của tôi vẫn sống.
Những ngày cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên trái đất này. Dẫu trùng
da hủy phá thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt ta sẽ thấy Đức
Chúa Trời. Ta sẽ thấy Ngài.” Họ đã biết. Đó là một nhà tiên tri.
Áp-ra-ham là một nhà tiên tri. Y-sác là một nhà tiên tri. Gia-cốp
là một nhà tiên tri. Giô-sép là một tiên tri. Và họ đã có được sự
mặc khải của Đức Chúa Trời, theo Lời của Ngài. Và vào buổi sáng
Phục sinh đó, khi Đấng đó đến và cứu chuộc tất cả những ai đã
tin vàoNgài, họ cũng được sống lại, theo lời Kinh Thánh.

209 Quyềnphép làmcho sốngđi vào trongphầnmộ củaGióp, nơi
thậm chí không cònmột thìa bụi xương của ông. Sau hàng trăm,
hàng trăm và hàng trăm năm đó, xương của ông đã bị mục nát.
Nó—nó quay trở lại, và quay trở lại với các khí đốt của trái đất,
và chỉ làmột bụi tro nằmởđó. Nhưng, tuy nhiên, khi quyềnnăng
làm cho sống đó, theo Lời Đức Chúa Trời, đối với lời hứa, hàng
trăm và hàng trăm, vâng, hàng ngàn năm sau, khi quyền phép
làm cho sống đã được sanh ra từ phần mộ; Gióp, Áp-ra-ham, Y-
sác, Gia-cốp, tất cả đều ra khỏimồ cùng với Ngài.
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210 Kinh Thánh đã nói vậy. Thánh Ma-thi-ơ, chương 27 và câu
thứ 51, đã nói rằng, “Nhiều vị thánh ngủ trong bụi đất, đã sống
lại và ra khỏimồvớiNgài, khiNgài đến vàobuổi sáng Phục sinh.”
Tại sao? Họ có tiềm năng đó. Họ có quyền phép làm cho sống đó,
đấy, và đã từ kẻ chết sống lại, và cùng đi với Ngài trong sự sống
lại. Tận hưởng sự sống lại với Ngài, bởi vì họ đầy dẫy quyền năng
làm cho sống đó. Họ có ấn Phục sinh đích thực đó.

“Ồ,” anh emnói, “tôi ước gìmình sống trở lại thời CựuƯớc.”
211 Hãy đợi một chút. Trong Nhất Tê-sa-…Tê-sa-lô-ni-ca, chương
thứ 4, câu thứ 16, tôi muốn anh em đọc câu đó. “Hỡi anh em, tôi
chẳngmuốn anh em không biết về những người đã ngủ, hầu cho
anh em không buồn rầu, như kẻ khác không có sự trông cậy. Vì
nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Jêsus đã chết, và sống lại ngày
thứ ba,” không phải giả bộ tin, nhưng chúng ta tin điều đó, “thì
Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những kẻ ngủ trong Ngài cùng đến
với Ngài.”
212 Các vị thánh đồ Tân Ước với quyền phép làm cho sống đó,
cũng sẽ sống lại, trong sự Chúa Tái lâm; thật chắc chắn như
những vị thánh thời CựuƯớc với tất cả quyền phép làm cho sống
trên xương cốt họ, và những sự chuyển dịch và những quyền
phép, và vân vân, mà đã cho thấy về Đức Chúa Trời. Họ là những
vị tiên tri mà Lời của Đức Chúa Trời đã đến, họ đã sống lại với
Ngài vào buổi sáng phục sinh đó; và với lời hứa của Đức Chúa
Trời rằng mọi người ở trong Đấng Christ Jêsus cũng sẽ đến với
Ngài trong sự phục sinh củaNgài, quyềnphép làmcho sống động
của Đức Chúa Trời trên các hài cốt.
213 Không lạ gì, chúng ta đặt tay trên người bệnh. Không lạ gì,
chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta là anh em và chị em. Chúng
ta không nên ghét nhau bởi vì chúng ta đã được chỉnh sửa bởi
Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nên thương yêu nhau, và kính trọng
nhau. Anh chị em biết, nếu anh chị em không làm điều đó, nó sẽ
không giúp ích anh chị em.
214 Có một người trẻ tuổi ngồi ngay tại đây, mà, ở trong nhà thờ
này bây giờ. Cách đây vài năm…Người đó tin. Chàng trai ấy bị
ung thư trên tai, mà không muốn nói gì về điều đó. Anh ấy đang
làmviệc phía trên đó tại ngôi nhà ấy. Tôi đã thamgiamột chuyến
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đi săn với anh ấy, lên đó với anh em Moseley, và Anh Dawson ở
đây. Chúng tôi đi săn trên đó, con trai của Anh William. Và tôi
tình cờ nhìn qua tai anh ấy, và tôi thấy tai anh ấy sưng lên. Tôi
đã nói, “Có chuyện gì vậy, Donavon, cái tai đó?”
215 Anh ấynói, “AnhBranham, đã lâu rồi. Tôi không biết.”
216 Tôi chỉ—chỉ đặt tay mình lên chỗ đó. Có cái u lớn trên tai
anh ấy. Không hề nói một lời; chỉ cầm giữ nó, và nghĩ, “Em trai
tôi!” Trongmột hoặc hai ngày sau đó, thậm chí không cómột vết
sẹo nào của nó để lại. Chính là sự tôn kính của anh ấy đối với
Đức Chúa Trời của Thiên đàng, bởi quyền phép làm cho sống lại
của Ngài, đã giết chết căn bệnh ung thư đó và cứ sự sống cho
DonavonWeerts ở đó. Đúng thế.
217 Những điều này là gì? Hãy nhìn tại đây, dân sự tại Phoenix
đây. Hãy nhìn dân sự những người mà đã tin vào điều này. Hãy
nhìn dân sự những người có điều này, mà đặt tay họ lên anh em.
Hãy quan sát những gì xảy ra. Đó là quyền phép làm cho sống.
“Những kẻ tin sẽ được những dấu lạ này.” Nếu họ đặt tay mình
trên những người đau, quyền phép làm cho sống đó, đại bàng
đến với đại bàng, điều gì đó sẽ xảy ra. Bây giờ, đại bàng với chim
ó sẽ không làm việc với nhau được. Đại bàng đến với đại bàng,
tung cánh bay cao lên các từng Trời từ sân nhà kho. “Những dấu
hiệu này sẽ theo những người tin,” khi cả hai đều tin.
218 Hãy xem cũng chính quyền phép làm cho sống của Đức Chúa
Trời đã đại diện trong hai vị tiên tri này, Ê-li và Ê-li-sê. Hãy chú ý,
cùng một từ; một người được cất lên, người kia đã được cất lên.
Được cất lên và đã được cất lên. Hiểu không? Người đã được cất
lên. Chúng ta sẽ được cất lên; cất lên với họ, gặp họ trên không
trung. “Được cất lên gặp họ trên không trung.”
219 Để ý, một con chim phải có hai cánh để tự cân bằng. Đúng
không? Ê-li là một cánh sự cất lên, Ê-li. Ê-li-sê là một cánh sự
sống lại. Hiểu không? Cả hai người, cùng nhau, tượng trưng cho
nhữngvị thánhđồđang sống vànhữngvị thánhđồ còn tiếp tục.
220 Hãy nhớ, được làm cho sống động để nhìn thấu quá khứ,
qua những bức màn. Thật những người này được làm sống trở
lại ở đó để nhìn qua bức màn và thấy suốt thời đại này; những
vị tiên tri ấy!
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221 Hãy nhìn xem Phao-lô, đã nói trong những ngày sau rốt
những người này sẽ như thế nào, hành động và tự xưng họ là
những Cơ-đốc nhân. Ông là một đấng tiên tri, đầy dẫy quyền
phép làm cho sống, đã thấy trước nó ứng nghiệm. Chúng ta tin
điều đó. Phải không? Ông đã nhận được quyền phép làm cho
sống lại.
222 Hãy nhìn xem quyền phép làm cho sống hôm nay, nói trước
những sự việc, mà không có một sự kiện nào bị bỏ qua. Không
một lần nào nó sai trật. Quyền phép làm cho sống; không phải
quyền phép của con người; quyền phép của Đức Chúa Trời.
Quyền năng, chứng thư của Lễ Phục sinh, Chúa Jêsus phục sinh
đã gởi lại bản chứng thư, để bảo đảm cho chúng ta rằng chúng
ta đã được làm cho sống lại với Ngài rồi.
223 Để ý. Anh em còn nhớ quyển sách nhỏ không, những Thương
Gia ở đây,Nhìn Xuyên Qua BứcMàn Thời Gian? Tôi bắt đầu già đi,
biết rằngngày củamìnhđangngắn lại. Tôi trở nên thực sự…
224 Tôi nghe lại bài hát quen thuộc đómà quý bà đã hát cách đây
một lát. Tôi đã lưu lại nó cho đến nay được mười tám, hai mươi
năm rồi. Con Muốn Trò Chuyện Về Điều Đó, Chúa Ôi. Và đi ra đó
và cầu nguyện, rồi quyền năng sống động đến. Tôi được an nghỉ.
Tôi nhìn lên Đó. Tôi nói, “Hãy nhìn nơi xa kia.”
225 Tôi nhớ buổi sáng hôm ấy, được cất lên trong quá khứ. Và
vợ tôi, ngồi ở đó, nằm cùng giường với tôi vào sáng hôm đó. Tôi
thức dậy, và ngước lên. Còn nàng ở đấy, đang ngủ. Tôi bảo, “Nếu
định làm điều gì đó cho Chúa, mình nên nhanh lên. Mình đã đi
qua tuổi nămmươi rồi.” Lúc ấy Đức Thánh Linh đã cất tôi đi, và
tôi nhìn qua Đó. Tôi đã thấy những thánh đồ đó, cũng chắc chắn
như tôi đang đứng tại đây bên chiếc bàn này, với Sách thiêng
liêng này được đặt ở đây, vàmộtmục sư của PhúcÂm.
226 Có bao giờ tôi giảng cho anh em điều gì trong Danh Chúamà
không xảy ra? Nếu có, tôi muốn anh em bảo cho tôi biết về điều
đó. Mỗi lần, nó đã diễn ra một cách hoàn hảo, tại bục giảng phải
không? Mỗi lần, đã xảy ra giống như Ngài đã phán không? Đây
là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.
227 Tôi đã đứng đó, nhìn qua thời gian đó. Tôi đã thấy hàng vạn
lần, hàng vạn lần, nam nữ thanh niên, chạy tới, vòng tay ôm
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lấy tôi, la lớn tiếng. Tôi nhìn ngay lại và thấy chính mình đang
nằm trên giường. “Ôi Chúa, xin cho con nhìn xuyên qua bứcmàn
thời gian.”
228 Đó là gì? Chính là quyền năng sống động sẽ cất chúng ta đi.
Quyền phép làm cho sống vĩ đại ấy. Quyền phép làm cho sống
động đến trong những ngày sau rốt này.
229 Vì đó mà tôi đang có mặt tại Arizona, ngay bây giờ. Có rất
nhiều người đang ngồi ngay tại đây, đã đứng ngay tại Phoenix,
và đã nghe tôi nói cho anh em từ chính bục giảng này, “CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY.” Bao nhiêu anh em còn nhớ điều đó? “Bây giờ
hãy đi. Điều gì đó sắp xảy ra.”
230 Tôi đã thấy bảy Thiên sứ đến. Tạp chí Life đã chẳng đăng
tải đó sao, như một màn sương mù trôi lơ lững qua đây, cao
hai mươi bảy dặm, và bề ngang ba mươi dặm? Chẳng phải Fred
Sothmann, những người khác, Gene Norman, họ, đang ngồi phía
sau đó? Đã đứng ngay tại đó khi bảy Thiên sứ xuất hiện ngay
trên đồi. Nó làm rung chuyển những ngọn đồi, hàng dặm xung
quanh, như thế. Có bảy Thiên sứ đứng đó. Và ném một thanh
kiếm vào tay tôi, nói, “Hãy về nhà và mở Bảy Ấn được ban cho
này.” Và chúng đây này, sự mầu nhiệm thật của hôn nhân và ly
dị, và dòng giống con rắn, và tất cả những điều này mà đã được
tranh cãi. Đó là CHÚA PHÁNNHƯVẬY.
231 Đó là gì? Quyền phép làm cho sống đã đến với Hội Thánh,
làm cho nó sẵn sàng, thời đại mà chúng ta đang đến gần. Quyền
phép làm cho sống động!

Ôi Đức Chúa Trời, xin giúp chúng con nhận lãnhNó. Xin giúp
chúng con tin Nó.
232 Thấy đó, chỉ tùy thuộc vào thái độ anh em có đối với Nó, dẫu
rằng Nó có đem lại điều gì tốt đẹp cho anh em, hay không. Hiểu
không? Anh em phải tin Điều đó. Anh em không tin Nó, Nó sẽ
không đemđến cho anh emmột chút tốt đẹp nào.
233 Sa-mu-ên tuổi đã cao đứng trước dân sự đó, và hỏi, “Ta đã
bao giờ nói với các ngươi điều nào trong Danh Đức Giê-hô-va
mà không xảy ra chăng? Ta đã bao giờ cầu xin bạn cho tiền của
các ngươi, để sống?”
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“Không, nhưng chúng tôi muốn có một vị vua, dù thế nào
đi nữa.”
234 Đó là cách giáo hội ngày hôm nay hiện có. Họ muốn những
ý riêng của họ. Họ không để ý một chút nào đến anh em. Họ đi
loanh quanh. Ồ, họ đi chỉ tỏ cho thấy, quyền phép làm cho sống
động không có tại đấy.
235 “Ồ,” anh em bảo, “Ồ, tôi nói tiếng lạ. Tôi nhảy và tôi đã kêu
lớn tiếng.” Tất cả đều tốt thôi.
236 Nhưng nếu quyền phép làm cho sống không có tại đó, anh
em sẽ nhận biết. Giống như chim ưng nhỏ; đó là ma-na của nó.
Đó là Lời. Đó là CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Đó là điều Đức Chúa Trời
đã hứa. Đó là những gì đã được báo trước. Đó hoàn toàn là những
gì đã xảy ra. Chúng ta vượt ra ngoài bóng dáng ngờ vực nào, một
cách tiềm tàng trong sự sống lại ngay bây giờ, các thánh đồ đã
sẵn sàng để được cất lên trên không trung.
237 Vì thế, Chúa Jêsus, thật đầy dẫy quyền phép làm cho sống
động này, đã phán, “Nếu các ngươi có thể hủy phá đền thờ này;
mà các ngươi nghĩ, đã mất bốn mươi năm, để xây dựng; Ta sẽ
dựng nó lại trong ba ngày.”
238 Tại sao? Tại sao Chúa Jêsus có thể phán điều đó? Tôi muốn
hỏi anh em. Tại sao Chúa Jêsus có thể phán một điều giống như
thế? Ngài biết Ngài là Đấng Đó. A-men. Tôi ước gì mình có thể
làm cây trượng đó. Ngài biết Ngài là Ai. Ông biết rằng, mọi Lời,
Đức Chúa Trời đã viết trong đó của Ngài, Ngài đã ứng nghiệm.
Ngài đã biết Ngài là ĐấngmàĐa-vít đã nói đến.
239 Anh em có biết mình là những người mà Kinh Thánh nói
về không? Anh em có biết địa vị của anh em trong Đấng Christ
không? Nếu anh em ở trong Đấng Christ, anh em là một tạo vật
mới. Anh em có biết Lời này giống như đang sống mỗi ngày, với
anh em không? Ồ, chắc chắn. Nó là của anh em. Anh em là một
đại bàng. Đó là Thức ăn của anh em.
240 Ngài đã biết rằng, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, Ngài
sẽ làm điều đó, bởi vì điều đó đã được nói tiên tri Ngài đsẽ làm
điều đó. đó là lý do Ngài đã không sợ để nói, “Hãy phá đền thờ
này đi. Trong ba ngày Ta sẽ dựng nó lại, bởi vì Đa-vít đã nói, ‘Ta
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sẽ không để linh hồn Người trong âm phủ, Ta cũng không để cho
Đấng Thánh của Ta thấy sự hư nát.’” Ngài đã biết không một tế
bào nào trong thân thể Ngài sẽ bị hư nát. Và nó bị thối rữa trong
bảy mươi hai giờ. Ngài phán, “Hãy phá đền thờ này đi. Ta sẽ xây
nó lại, trong ba ngày.” Vì sao? Ngài thật đầy dẫy quyền phép làm
cho sống lại đómà đã làm sống độngmọi Lời. Ông đã nhìn trở lại
và thấy mọi Lời Đức Chúa Trời chép về Ngài, và đấng tiên tri đã
nói Ngài đã làm cho ứng nghiệm. Ông cũng biết điều đó sẽ được
ứng nghiệm.
241 Vậy thì, mỗi Lời mà Đức Chúa Trời đã phán, linh của anh em
nói “a-men” đối với Nó, Nó đã được ứng nghiệm trong đời sống
của anh em, nhưmột tín đồ không?
242 Anh em có giữ lại điều gì đó, nói, “Ồ, giáo hội của chúng tôi
giảng dạy khácmà”? Thế thì hãy cẩn thận, hỡi diều hâu.
243 Hãy lưu ý. Những chim ưng tin. Không có thắc mắc nào, đối
với họ. Họ tin Điều đó. Để ý.
244 Bây giờ, Ngài biết điều đó sẽ xảy ra bởi vì Lời đã nói Nó là
như vậy. Và mọi Lời được chép về Ngài phải được ứng nghiệm.
Ngài đã biết rằng Điều đó được viết bằng quyền phép của Đức
Chúa Trời, bởi những tiên tri thánh mà đã nói tiên tri rằng Ngài
sẽ làm vậy.
245 Và lời tiên tri không bao giờ sai. Nó không thể sai. Lời Đức
Chúa Trời không thể sai. Và nó được viết trong…bởi Thánh Linh
mà…Và bây giờ, cũng là Thánh Linh đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ
chết sống lại, nếu Linh ấy ngự trong bản thể anh em, thân thể
của anh em, Linh ấy cũng sẽ làm sống lại thân thể phàm trần
của anh em. Rồi, dầu bắn nó, đốt cháy nó, làm bất kỳ điều gì anh
em muốn, làm trò cười, phá đổ nó, chối bỏ nó, làm điều gì anh
em muốn. Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó sống lại, vì Ngài phán
Ngài sẽ làm. Và mỗi vị thánh của Đức Chúa Trời có lời hứa ấy ở
trongmình, biết rằng đó là Lẽ thật. Vì vậy, đừng sợ, thưa anh em,
chúng ta đã ở trong Lễ Phục sinh.
246 Bây giờ, hãy nhìn sự biến hình ngay trước khi chúng ta kết
thúc. Biến hình, sự biến hình, tất cả chúng ta được đại diện tại đó
trong sự biến hình. Hãy nhìn những gì chúng ta đang thấy hôm
nay. Chú ý chỉ điềumà chúng ta đang thấy ngày nay, quyền phép
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làm cho sống lại của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đã có mặt
tại đó. Có những thánh đồ đã chết, đại diện trong Môi-se; có sự
sống lại; và Đức Chúa Jêsus Christ được vinh hiển. Ê-li-sê…Môi-
se, Ê-li, và Chúa Jêsus, tất cả đang đứng trên ngọn núi; những vị
thánh đã qua đời, những vị thánh được cất lên; và Chúa Jêsus đã
được vinh hiển. Ồ, chao ôi!
247 Ồ, anh em nói…Tôi nghe một anh chàng nói. Họ sẽ nói, “Dân
sự các anh, ồ, nếu các anh có loại quyền phép này, anh nên đi
ra và bảo cho người ta điều mà anh có thể làm.” Một Cơ-đốc
nhân thực sự, còn lâu mới nói một điều như thế. Hiểu không?
Chắc chắn, chúng ta không tuyên bố chúng ta không có quyền
phép. Để…
248 Song chúng ta làm một điều. Khi họ nhìn chung quanh, với
hết thảy quyền phép này ở trên họ, “Họ chỉ nhìn thấy Chúa
Jêsus.” Và một tín đồ chân chính, thực sự không quan tâm đến
việc anh ta đang ủng hộ một giáo phái hay không biết gì về nó.
Người đó chỉ muốnmột điều, cho anh em thấy Đấng Christ được
làm cho vinh hiển đó, tạo nên bất cứ sự khác biệt nào. Một kinh
nghiệm Núi Biến Hình thực sự, có thật chỉ làm vinh hiển Đức
Chúa Jêsus Christ. Nó không tôn vinh Môi-se, không tôn vinh Ê-
li, không tôn vinh chính họ, không tôn vinh điều gì khác, nhưng
họđã thấyĐấngChrist được tôn vinh. Và bất kỳ tín đồ chân chính
nào, đó là điều trong lòng họ, để làm vinh hiển Chúa Jêsus Christ.
Đó là những gì người ấy đang cố gắng làmchomọi người thấy.
249 Đừng nói, “Vâng, nếu bạn đến tham gia nhóm của chúng tôi,
nếu bạn đến hãy làm điều này hoặc làm điều kia.” Ô, đừng làm
thế. Đừng làm thế.
250 Hãy thấy Lời của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, được tán
dương; và làm trọn lời hứa của thời đại này, trong thời giờ sống
lại vĩ đại này. Chú ý. Và điều đó đem lại cho họ niềm vui đó, biết
rằng chúng ta được ở với Ngài, thịt của thịt Ngài, và xương của
xương Ngài. Thật là một niềm vui tuyệt vời! Đó là điều duy nhất
một tín đồ chân thật quan tâm về.
251 Họ không quan tâm về giáo phái. Họ không quan tâm vềmột
tổ chức. Họ không quan tâm đến những gì những người phụ nữ
khác nghĩ. Họ không quan tâm. Chắc chắn không. Họ sẽ không
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làm những điều nàymà…những người nữ khác làm. Họ…Những
người nam này sẽ không làm những điều người khác làm. Họ sẽ
không bám theo và làm quen với một tổ chức nào đó, để giữ cho
mình khỏi bị loại ra, và sợ rằng họ sẽ không có vé ăn. Họ không
quan tâmvềnhững thứ đó. Nó không có ý nghĩa gì với họ.

252 Chỉ cómột niềmước ao duynhất trong lòng, đó là, Chúa Jêsus
Christ được làm cho vinh hiển. Phẩm hạnh của họ phải ở cùng
Đức Chúa Trời. Nó phải tuyệt đối, không điều gì khác ngoài sự
vinhhiển của Chúa Jêsus Christ. Và Chúa Jêsus là gì? Là Lời. Đúng
không? Bây giờ, lưu ý, và thấy phương pháp được chứng thực
giống như vậy của Ngài, chứng minh sự sống lại của Ngài. Bây
giờ đó là điều gì? Thấy đời sống của anh em, bởi Lời được hứa của
Ngài mà Ngài đã phán, “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời khônghề thay đổi,” chứngminh rằngNgài vẫnđang sống.

253 Tôi không quan tâm nếu mọi cánh cửa trong nước có đóng
lại với tôi hay không.Mà, tôi thì…Như tôi đã nói, tôi đã nămmươi
sáu tuổi, ngày nọ. Tôi có thể bị bắt đi. Tôi đang vào tuổi bị đau
tim. Tôi đang ở độ tuổi này vàmọi thứ khác. Chà, có gì khác biệt?
Không có gì quan trọng đối với tôi khi tôi còn trẻ. Nó không có gì
quan trọng bây giờ, số của tôi được gọi vào giờ nào, và thẻ của tôi
được lấy ra khỏi giá. Tôi không quan tâm người ta có từng biết
tôi có sống trên đất hay không. Nó không quan trọng đối với tôi.
Họ không phải dựng nên những tượng đài lớn và những tòa nhà
lớn để nói rằng tôi đã ở đây trên đất.

254 Chỉ một điều tôi muốn hết thảy họ biết, biết rằng “Đức Chúa
Jêsus Christ hômqua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay
đổi.” Và trong lòng tôi nắm giữ bằng khoán nhà đất của Ngài. Và
tôi biết rằng ngày nào đó…Mặc dầu, tôi có thể bị chết đuối trên
biển. Tôi có thể bị giết ở Châu Phi. Không biết điều gì sẽ xảy ra
với tôi. Nhưng có một điều tôi biết, tôi nắm giữ bản chứng thư.
Ha-lê-lu-gia! Mọi cánh cửa đều có thể đóng lại. Điều đó không có
gì quan trọng đối với tôi. Tôi không đang cố gắng làm vinh hiển
người nào đó hoặc tổ chức nào đó, hay chính mình, hoặc nhóm
nào, hay điều gì khác. Tôi muốn dân sự thấy Chúa Jêsus Christ
được sống lại từ cõi chết, và Thánh Linh của Ngài đang sống.
“Ngài hômqua, ngàynay, và chođếnđời đời khônghề thayđổi.”
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255 Không lạ gì, Chúa Jêsus đã phán, “Đừng sợ. Ta là Đấng đã
chết, song Ta còn sốngmãi mãi.”
256 “Vì bây giờ chúng ta được cứu chuộc bởi Ngài, và được sống
lại với Ngài, và bây giờ (không phải sẽ là) đang ngồi trong các
nơi trên Trời trong Ngài.” Bây giờ, khi chúng ta có Thánh Linh
này trongmình, bản chứng thư, cho thấy rằng tất cả những nghi
ngờ đã được loại bỏ. Điều gì? Đấng Christ đang sống. Không phải
tôi sống nữa; không phải tôi. “Đấng Christ sống trong tôi.” Không
phải anh chị em sống, nhưng Đấng Christ sống trong anh chị em;
bởi vì Lời hằng sống của Ngài sống trong anh chị em, cho thấy
rằng tất cả những bản kê khai của tất cả những người Giám Lý,
và Báp-tít, và các ý tưởng Ngũ tuần, mọi thứ khác, đã bị loại bỏ.
Và Chúa Jêsus Christ…
257 Giống như trên Núi Biến Hình, tất cả các tiên tri và mọi điều
khác được hoàn tất. Tất cả Thời đại của Luther, Giám Lý, Trưởng
Lão, họ đều ổn, nhưng, “Nầy là Con yêu dấu của Ta. Hãy nghe
Người,” Lời cho thời đại này, thời đại của những Ấn chứng. Khi,
tất cả những điều mầu nhiệm nơi xa kia, mà đã được che giấu
suốt những năm này, và chúng thì…Kim tự tháp thời gian vĩ đại
đó đã được cắt, ở vầng đá đỉnh, được mài bén để Ngôi sao của
Đa-vít sẽ ngự vào trong chỗ của Nó. Và Hội Thánh vĩ đại của Đức
Chúa Trời hằng sống sẽ được dấy lên giống như những cánh đại
bàng, được đemqua bên kia vàoMiềnVinh hiển. Vâng.
258 Bây giờ, bây giờ, trong thân thể chúng ta: với việc nói những
thứ tiếng mới; với việc nói tiên tri, và thấy trước; đặt tay trên
những người đau, và họ được bình phục; thế gian và tất cả
những thứ thuộc về thế gian, đã chết. Chúng ta đã vượt qua từ
sự chết đến Sự sống, và bây giờ chúng ta nắm giữ quyền phép.
Ha-lê-lu-gia!

Vào buổi sáng phục sinh đó,
Khi các ấn của sự chết bị phá vỡ,
Chúng ta sẽ sống lại, (Ha-lê-lu-gia!) chúng ta sẽ
sống lại. (A-men!)

259 Không có đủ ma quỷ trong âm phủ ngăn cản chúng ta làm
điều đó. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời định trước cho thì giờ
này. Lời Đức Chúa Trời bày tỏ chính Mình ngay qua chúng ta. Và
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chúng ta đang sống trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, bởi
Lời hứa của Đức Chúa Trời. Không có đủ ma quỷ trong âm phủ
có thể ngăn cản tôi sống lại. Không có cánh cửa nào nó có thể
đóng lại trước mặt tôi vào buổi sáng đó. Các ấn đã bị phá vỡ. Ha-
lê-lu-gia!
260 Tôi được tự do. Tôi là chim ưng. Tôi không còn ở trong lồng
nữa, nhưng tôi tự do. Tôi đã sống lại từ kẻ chết, vào trong Sự Sống
mới củaChúa Jêsus Christ. Không chỉ tôi,mà tất cảmọi người đàn
ông, phụ nữ, chàng trai trai hay cô gái đang ngồi ở đây, đều được
đầy dẫy trong Thánh Linh đó của Đức Chúa Trời, là một tạo vật
mới trong Đấng Christ. Và bạn làmột chimưng.
261 Chúng ta đang sống, hôm nay, và tận hưởng sự phục sinh
mãi mãi. Bởi vì Ngài sống, chúng ta cũng sẽ sống. Và Ngài đang
sống trong chúng ta, làm cho chúng ta sống động. Và Thánh Linh
đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, đang ở trong con người chúng
ta, sẽ làm cho sống lại thân xác phàm trần chúng ta, tại Lễ Phục
sinhĐời đời vĩ đại đó. Vinh hiển thayĐức Chúa Trời!
262 Ồ, hãy lấy đi thế gian, lấy bất cứ điều gì anh em muốn, song
hãy cho tôi Chúa Jêsus. A-men. Tôi yêu Ngài. Ngài là tất cả thế
giới, đối với tôi.
263 Và bởi vì anh em là một phần của Ngài, tôi là một phần của
anh em, và anh em là một phần của tôi, và anh em là một phần
của tôi. Và, cùng nhau, chúng ta làmột phần củaNgài.
264 Ồ, hỡi người Cơ-đốc, thật chúng ta có một cơ hội thật tuyệt
vời! Chúng ta có những cơ hội mà Thánh Phao-lô chưa hề mơ
đến. Chúng ta có những cơ hội mà Hê-nóc và Ê-li-sa-bét, và tất cả
họ chưa từng có. Những cơ hộimà chúng ta có bây giờ!
265 Và có một con chiên nhỏ nơi nào đó nơi xa kia, và Ngài sẽ
không thỏa lòng cho đến lúc con đó vào trong chuồng. Bởi sự
vùa giúp của Đức Chúa Trời, và bởi khải tượng, và CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY, tôi đang trở lại bên kia biển. Con chiên nhỏ bé cuối
cùng đó thậm chí có lẽ là một con chiên ghẻ ở dưới đó, vì theo
như tôi biết, nơi mà họ thậm chí không nghĩ họ có đượcmột linh
hồn. Nhưng Đức Chúa Trời biết khác hẳn. Tôi sẽ tìm kiếm cho
đến ngày cuối cùng của đời tôi, để tìm con chiên đó, dẫu nó ở
nơi nào.
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266 Tôi hy vọng tôi chưa bao giờ xúc phạm bất kỳ anh em nào
củamình khi nói những điều nghiêm khắc này. Tôi…Không phải
như tôi không muốn anh em đi nhà thờ. Chắc chắn, tôi muốn
anh em đi nhà thờ. Anh em đi nhà thờ bất cứ nơi nào anh em
đi. Song chỉ đừng để điều đó là niềm hy vọng của anh em, nói,
“Ồ, tôi thuộc điều này, hay tôi thuộc điều kia.” Ồ, thưa anh, chị
em, hãy thuộc về Đấng Christ. Đi nhà thờ, nhưng thuộc về Đấng
Christ. A-men.
267 Hãyđể cho—hãyđể sức sống tiếm tàng đó, nếuđiều ấy không
ở trong anh em, làm cho anh em sống động ngay bây giờ với Sự
Sống. Anh em sẽ nhận Nó bây giờ không?
268 Căn phòng này đầy dẫyNó. Tôi cảm thấy Quyền phép đó trên
khắp người tôi. Tôi biết Nó ở đây, quyền năng của Đức Chúa Trời,
Đấng trông thấy vĩ đại của những khải tượng, Đấng Bảo Trước vĩ
đại có thể nói cho biết những điều không bao giờ sai, Đấng vĩ đại
có thể nói mà không một ai có thể nói đó là “không,” một Người
có thể mở và không ai có thể đóng lại. Ngài là Đấng đã chết mà
bây giờ vẫn sống, và sống động, hômnay, ở đây tại Pheonix, bước
đi giữa những bông hoamới nở.
269 Không lạ gì, vào buổi sáng Phục sinh đó những giọt sương
nhỏ đang nằm trên mỗi cánh hoa huệ và mọi hoa hồng. Vì sao?
Nó biết mình được mang lên qua đất, và nơi nào đó có một bông
hoa Đời đời đang nở ra. Nó sẽ diễn ra vào một ngày nào đó.
Đúng thế.
270 Thảo nào, những giọt nước mắt vui mừng có thể chảy dài
trên má chúng ta. Thảo nào lòng của chúng ta rung động và khi
chúng ta có thể cảm nhận quyền năng biến đổi giống như vậy
đó đi vào trong những đời sống của mình và đầy dẫy chúng ta,
thậm chí cho chúng ta nóimột thứ tiếng đến từ Trời.
271 Chúng ta được làm cho sống lại vào trong sự Hiện diện của
Ngài ở đó, nói tiên tri, thấy trước, báo trước, và mọi thứ phù hợp
với Lời một cách hoàn hảo. Nếu đó là sự nói tiên tri nghịch lại
với Điều đó, thì đừng tin. Song nếu đó hợp với Lời, Nó đã được
phán rồi, CHÚA PHÁNNHƯ VẬY.
272 “Đừng sợ. Ta là Đấng đã chết, và còn sống mãi mãi.” Đó là
Ấn Phục sinh của Đức Chúa Trời đóng ấn mỗi mẫu tự của Lời
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này vào trong lòng anh em. Ấn là gì? “Anh em là những thư tín
được viết, được đọc bởi hết thảy mọi người.” Anh em biết điều
đó. Nhưng khi Đức Chúa Trời đã tuyên bố anh em, Ngài đã đóng
ấn anh em bằng ấn Phục sinh, rằng anh chị em đã sống lại với
Đấng Christ, và anh chị em làmột tạo vậtmới.

273 Nếu anh em chưa được đóng ấn sáng nay, hãy làm như vậy
trong khi chúng ta cúi đầu xuống.

274 [Một người anh bắt đầu nói tiếng lạ. Băng trống—Bt.]…Chúa.
Anh chị em nghe điều đó không?

275 Hãy suy nghĩ ngay bây giờ, anh em cúi đầu xuống. Rô-ma
8:11 “Nếu Thánh Linh đó đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống
lại ở trong anh em, Linh đó cũng sẽ làm sống động những thân
thể hay chết của anh em.”

276 Chúng ta có thể mong đợi điều gì, hỡi mọi người? Còn lại gì?
Hãy nhìn Formosa và cả thế giới. Và các hỏa tiễn nguyên tử và
mọi thứ khác chỉ sẵn sàng để giáng đòn trên thế giới, và chỉ lo
lắng bất an, và hoảng sợ, và la hét. Và những người bắt chước bộ
phim này, ở ngoài kia, chỉ kể đủ thứ chuyện cười, giống nhưmột
cậu bé đi qua nghĩa địa, huýt sáo vào ban đêm, cố gắng làm cho
mọi người tin rằng mọi thứ đều ổn. Anh chị em đừng để bị lừa
dối. Sự Tái lâm của Chúa đang gần kề.

277 Anh em để ý, ngày nọ, một người đánh cá đến và nói với tôi,
khi đang ngồi xuống trong vịnh đằng xa kia, rằng có một địa
điểm lởm chởm hay điều gì khác ở dưới đó. Và làm thế nào, điều
đó, kéo dài trước khi cơn động đất làm rung chuyển ở Hy Lạp,
tất cả những con cá thường kiếm ăn vào khoảng thời gian buổi
sáng đó, chúng đã không ăn. Chuyện gì vậy? Chúng không ở trên
mặt nước. Lần thứ hai hiện tượng đó xảy ra, cũng xảy ra giống
như vậy. Anh ấy biết ngay lúc ấy điều gì đó sắp xảy ra,. Những
con cá chúng không ăn vào lúc đó.

278 Và tất cả những con mòng biển và những thứ ăn cá, chúng
đều bỏ ăn. Vào sáng sớm đó, đó là lúc chúng ăn. Chúng chỉ đậu
trên bờ, tránh ra khỏi những vách đá và các thứ. Bởi vì, chỉ trong
vài phút, rêu biển bắt đầu sôi lên khỏi mặt đất, ra khỏi đáy biển.
Hiểu không? Loài cá chúng biết điều đó trước khi nó xảy ra.
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279 Khi đến Ấn Độ, tôi đã đọc bài báo, nói, “Cơn động đất phải
chấm dứt.” Trong nhiều ngày, những con chim nhỏ sẽ không trở
về tổ của chúng trong các tảng đá. Gia súc sẽ không đứng quanh
những nơi trú ẩn dưới…trong bóng râm, trong cái nóng của ban
ngày. Những con chiên đứng ngay ra giữa cánh đồng, tựa vào
nhau. Chúng sẽ không đi lên xung quanh những tảng đá, hai
hoặc ba ngày trước khi trận động đất xảy ra.

280 Tại sao? Chúng biết điều đó. Chúng biết điều gì đó sẽ xảy ra.
Những con chim đó biết điều gì đó sẽ xảy ra. Những con mòng
biển đó biết điều gì đó sẽ xảy ra. Những con cá đó biết điều gì
đó sẽ xảy ra. Chính Đức Chúa Trời đã dẫn những con vật đó vào
trong tàu.

281 Hỡi dân sự được đầy dẫy Thánh Linh, anh em không thấy,
điều gì đó sắp xảy ra sao? Đừng tìm kiếm điều gì đó vĩ đại phổ
biến lan tràn; không có gì ngoài sự Đến của Chúa Jêsus. Hãy nhớ,
chỉ nhớ những Lời và lời hứa của Chúa.

282 Anh em không vào ngay sao? Tránh xa chúng khỏi những
bức tường lớn. Bây giờ sự sống lại gần trong tầm tay. Nếu có
người nào đó tại đây, không biết rằng họ sẽ đi vào trong sự sống
lại đó, thì không chắc chắn rằng họ có quyền phép sống lại đang
đặt trong họ!

283 Dầu sâu da có phá hủy nó, dầu bom nguyên tử nổ ngay giữa
vòng anh em, nó sẽ không bao giờ hủy phá quyền phép làm cho
sống, sự sống lại đó. Không, không. Thưa chị em, anh em, tên
quý báu của anh chị em được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên
Con ở bên kia. Không một ai có thể xóa đi. Không có đủ những
hợp chất tẩy trên thế giới, để xóa tên anh chị em khỏi Sách Đó
mà Huyết Ngài đã mua nó.

284 Nếu anh chị em không chắc chắn về điều đó, sao không—
không nắm lấy cơ hội về điều đó bây giờ. Hiểu không? Anh chị
em có thể lấy cơ hội chạy quamột công sự phòng thủ ở đâu đó và
không bị giết chết, song anh em sẽ không chạy qua công sự này.
Không, không. Anh em sẽ không đến được nó. Anh em sẽ không
phải làm vậy. Bây giờ đèn đỏ đang bật sáng. Hãy vượt qua, vượt
quanhững ý riêng củamình, bỏ quanhững việc của thế gian.
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285 Hãy đến. Chúng ta hãy được sống lại cùng nhau trong thì giờ
Phục sinh vĩ đại này, lễ kỷ niệm Phục sinh vĩ đại này. Anh chị
em có thể cử hành lễ đó trong lòng mình tuần này không? Nếu
không thể,mời anh chị em cứ đưa tay lên với Chúa?

286 Nói, “Lạy Chúa, con không chắc chắn về điều đó. Con không
biết con có thể làm được tất cả những điều đó hay không. Ngài sẽ
giúp con không? Lạy Chúa, con đang đưa tay lên Ngài. Xin giúp
con.” Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước
cho anh. Điều đó tốt. “Con—con—conmuốn cóNgài, Chúa ôi. Xin
giúp con. Con—con muốn—con muốn được sống lại. Con—con
muốn được. Con muốn có những tiềm năng ngay bây giờ. Con
muốn biết điều đó là đúng. Con muốn biết điều đó đúng, Chúa
ôi. Con biết, không thể không phạm lỗi-…” Anh em không muốn
phạm lỗi lầm nào. Nó sẽ không…điều đó sẽ quá trễ. Bây giờ là thì
thuận tiện. Chao ôi! Bây giờ là ngày ấy. Đừng chờ đợi.

287 Cách đây không lâu, tôi đang giảng. Có một ông cụ da màu
đến đó ở phía sau tòa nhà, gặp tôi. Ông nói, “Thưa Mục sư đáng
kính, tôimuốn nói với ông. Tôi nói ông đúng.” Ông ấy nói, “Tôi đã
nói chuyện với Chúa, cách đây đã lâu, tôi muốn có tấm vé của tôi
trong tay tôi vào buổi sáng đó. Tôi muốn biết rằng nó được đánh
dấu là đúng.” Nói, “Sẽ gặp nhiều điều rắc rối trên dòng sông đó.”
Ông ấy nói, “Tôi—tôi—tôi đang đi xuống, dòng sông đó.” Ông ấy
nói, “Tôi—Tôi không muốn có rắc rối ở đó. Tôi muốn giải quyết
tất cả ngay tại đây.” Đúng thế.

288 Anh em có thị thực chưa? Nếu anh em chưa có thị thực…Anh
chị em có thể có hộ chiếu, song, nếu anh không có thị thực, anh
em không thể vào Xứ đó. Anh chị em biết điều đó. Anh em có
mọi thứ sẵn sàng chưa? Nếu chưa, ngay bây giờ là lúc để làm
điều đó.

289 Đừng sợ, nếu bạn có một chút sợ hãi. Bây giờ, có thể có
khoảng một trăm bàn tay đã giơ lên ở đây. Vậy nếu anh chị em
hơi sợ, bây giờ chúng ta hãy giải quyết đi.

290 Bây giờ, tôi biết chúng ta có những cách khác nhau. Một số
người nói, “Hãy đi lên, để tôi bắt tay anh.” Người khác nói, “Hãy
đi lên, quỳ tại bàn thờ.” Vậy thì, chúng đều tốt đẹp. Tôi không có
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một lời nào để nói chống lại nó, chút nào, không điều gì, bất cứ
điều gì họ sẽ nói.
291 Song cho phép tôi nói với các bạn cách của tôi. “Như nhiều
người đã tin, như nhiều…” Đi đến bàn thờ sẽ không làm cho anh
chị em tin. Bắt tay với mục sư sẽ không làm cho anh em tin. Song
nếu anh emđượcĐức Chúa Trời kêu gọi, anh em làmột đại bàng,
từ đầu, chỉ tiếng kêu lớn nói với anh em. Bạn sẽ tin. Nếu bạn thực
sự tin vào điều đó, tôi sẽ cầu nguyện với bạn.
292 Bạn có thể tưởng tượng con đại bàng nhỏ đó sẽ ở lại chuồng
trại đó lâu hơn không? Không, không. Ừ-m. Không. Đừng ở đây
lâu hơn nữa, bạn ạ. Chúng ta hãy—chúng ta hãy cất lên bây giờ.
Ân điển của Chúa ở đây để làm điều đó.
293 Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con nhận ra rằng sắp tới giờ
kết thúc. Bây giờ chúng con không còn quá lâu để có mặt ở đây.
Không phải bằng tuổi của chúng con, nhưng vào thời điểm đó.
Chúng con tin rằng có rất nhiều người trẻ đang sống ở đây, sẽ
sống khi điều này xảy ra. Nó có thể xảy ra ngày hôm nay. Chúng
con không biết phút hoặc giờ. Nhưng, lạy Chúa, Ngài đã nói với
chúng con rằng, “Khi các ngươi thấy những điều này đang diễn
ra,” và chúng đã diễn ra trongmột thời gian dài.
294 Theo các nhà khoa học, chúng con biết mình đang vượt qua
một chặng đường dài. Cách đây sáu, bảy năm, chúng con đã ở ba
phút đến nửa đêm. Chúng con không biết còn bao lâu nữa, đang
kêu tích tắc, nhưng chúng con biếtmình đang ở ngay đó.
295 Ôi Đức Chúa Trời, để có được sự bảo đảm đó: để thấy rằng
tim của chúng con đập chính xác theomọi lời hứa của Đức Chúa
Trời với tiếng “amen,” để thấy rằng Chính Thánh Linh, mà đã
đến trong chúng con, làm sống lại bản thể của chúng con.
296 Chúa ơi, hãy cho các anh em đồng lao của con thấy điều đó,
sáng nay. Xin cho những anh em của con thấy điều đó, rằng
Thánh Linh đó đi vào và làm cho sống động Lời. Xin để những
chị em của con thấy điều giống như vậy, Chúa ôi. Và rồi, nếu họ
thấy điều gì đó không cho họ làm sống lại với Lời đó, Ôi Chúa, xin
họ có thể loại bỏ nó nhanh chóng. Xin nhậm lời, Cha ôi. Hết thảy
đang ở trong tay Cha giờ nầy. Con biết rằng con đã thất bại trong
nhiều việc, và tiếp tục thất bại, song, Chúa ôi, con đã làm tất cả
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những gì con biết phải làm. Bây giờ nó nằm trong tay Ngài. Họ
thuộc vềNgài. TrongDanhChúa Jêsus, xin nhậnhọ, Cha ôi.
297 Bây giờ với các bạn có mặt tại đây và cần đến sự chữa lành
cho thân thể mình. Bao nhiêu tín đồ có mặt tại đây? Hãy đưa tay
lên. “Tôi là tín đồ như tôi biết trong lòng.” Bao nhiêu người sở
hữu? Bạn biết đấy, vượt xa ngoài bóng tối của sự nghi ngờ, rằng
trong lòng bạn, ngay bây giờ, bạn đã được sống lại từ kẻ chết? Các
bạn biết không? Ồ, chao ôi! Điều gì có thể xảy ra trong một buổi
nhóm giống như thế này? Tôi biết mình đã trễ, nhưng điều gì có
thể xảy ra ngay bây giờ? Chỉ cần nghĩ về những gì có thể xảy ra.
Những tiềm năng đang nằm ngay trong bạn. Hiểu không? Bạn,
giơ tay lên, bạn đã nhận—nhận như một lời thề, với Chúa, rằng,
“Tôi biết rằng điều gì đó đã xảy ra với tôi. Tôi có thể không đúng
nơi tôi nên có.”
298 Tôi cũng vậy. Không, thưa quý vị. Tôi còn cả một chặng
đường dài so với nơi tôi nên đến. Nhưng tôi biết một điều, tôi đã
vượt qua từ sự chết đến Sự Sống. Tôi biết điều gì đó đã xảy đến
với tôi. Nhiều…Không phải như một ông già bây giờ, mà nhiều,
nhiều năm trước, nó đã xảy ra.
299 Và tôi biết, ngày đó khi tôi bước vào bệnh viện đó, khi tôi gặp
thử thách lớn lao. Tôi đã thấy vợ tôi chết; tôi kêu xin cho sự sống
của nàng. “Và điều tôi đã làm không gì ngoài đứng trên góc phố
và giảng, và cầu nguyện cho người đau?”

Và rồi Sa-tan nói, “Ồ, Ngài sẽ không trả lời lời cầu nguyện
của ngươi.”
300 Tôi đã thấy nàng chết, song tôi biết rằng trong nàng là quyền
phép sự sống lại đó. Những xương cốt chúng sẽ sống lại.
301 Tôi nhìn thấy đứa con bé bỏng của tôi nằm đó. Và tôi đặt tay
lên, nói, “Chúa ơi, đừng lấy nó đi.”
302 Trông giống như Ngài kéo bức màn xuống, phán, “Ta không
muốn nghe ngươi nữa.”
303 Sa-tan bảo, “Thế đấy. Chỉ một lời…” Nó biết rõ hơn là bảo
tôi không có Đức Chúa Trời, vì tôi đã biết điều đó. Nhưng nó đã
nói rằng Ngài không yêu tôi, Ngài không quan tâm đến tôi. Hiểu
không?Mọi sự lý lẽ, đã nói, “Ngươi chỉ làmột chàng trai trẻ, chưa
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đầy hai mươi tuổi. Vợ ngươi đang nằm bên kia trong một nhà
xác. Và đây là đứa con của ngươi sắp chết đó. Và—và chỉ…Ngươi
nói Ngài là Đấng Chữa Lành vĩ đại, và Ngài là tất cả điều này. Và,
nhìn xem, Ngài làm gì? Thậm chí, một lời Ngài đã không phán
ra, chỉ nhìn xuống đó và phán. Chỉ cần gật đầu của Ngài, tất cả
sẽ diễn ra, và nó sẽ được chữa lành. Nhưng, ngươi thấy đấy, Ngài
không yêu ngươi. Ngài không quan tâm đến ngươi. Đang để con
trẻ của ngươi chết ngay tại đó bây giờ, và thậm chí từ chối nghe
lời cầu nguyện của ngươi trong thì giờ đen tối này.”

304 Tất cả những gì nó đã nói hoàn toàn là sự thật. “Vậy ngươi đã
làm gì? Làm việc suốt cả ngày, cho đến nỗi ngươi hầu như không
đứng lên nỗi. Và rồi thì ngồi dậy suốt đêm cho đến mười hai giờ
vàmột giờ sáng. Đứng trên góc phố, rao giảng. Gọi điện đến bệnh
viện. Chỉ đi vào và ngồi xuống,một chiếc ghế, ngồi đó và ngủmột
hoặc hai tiếng, và quay trở lại làm việc. Đêm kế tiếp, cũng giống
như vậy. Và ngươi đây, khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.
Mỗi người bạn,mỗi thiếu nữ,mỗi thanh niênmà ngươi giao tiếp,
gọi ngươi là kẻ gàn dở. Ngươi đã làm gì? Ngươi chỉ làm cho chính
mình thành trò cười. Ngươi há không thấy điều đó sao?” Tôi gần
như sắp sửa đồng ý với nó.

305 Và Điều gì đó ở bên trong tôi, đó là quyền phép làm cho sống
lại đó. Tôi nói, “Chúa ban cho, và Chúa cất đi. Đáng chúc tụng
Danh Chúa.”

Khi tất cả hy vọng của tôi không còn,
Thì Ngài là mọi hi vọng và nơi tôi dựa nương.

Vì trên Đấng Christ, sự…
[Băng trống—Bt.]…cát lún thôi.

Ồ, khi Chúa đến với tiếng loa vang,
Lúc ấy tôi được tìm thấy ở trong—trong Ngài
luôn,

Mình tôi khoác áo công nghĩa của Ngài.

306 Không phải của riêng tôi; tôi không có chiếc áo nào. Áo tôi
chỉ là những mảnh giẻ ô uế, dơ bẩn. Tôi không thích cố gắng
đến Thiên đàng trên sự rao giảng của mình. Tôi không thích lên
Thiên đàng dựa vào những khải tượng của tôi. Tôi sẽ lên Thiên
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đàng bởi vì tôi giữ ân điển của Ngài trong lòng mình. Ân điển
Ngài, đó là lý dođanghànhđộng. Đó là cách chúng ta hànhđộng.
307 Ồ, bạn ơi, bạn là một phần của Thân thể này. Các bạn là
những con cái nhỏ của Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi đang nói điều
này để gây dựng hy vọng của bạn. Nếu bạn tìm thấy…
308 Nếu tôi được ơn với anh em, tôi nói với anh em Lẽ thật…Và
những gì tôi đã nói với anh em, là—là nhà tiên tri đã nói, trong
nhiều năm trôi qua. Không tự mình trở thành nhà tiên tri của
Ngài. Không, thưa quý vị. Nhưng tôi đang nói cho anh em biết
Lẽ thật. Ngài có bao giờ nói bất cứ điều gì ngoài những đúng
không? Tôi đã biết anh em bây giờ được khoảng hai mươi năm,
ở đây tại Phoenix, kể từ bài hát đó, TôiMuốn Trò Chuyện Suốt Với
Ngài, tại nhà thờ của Anh Outlaw, tôi tin là vậy, và Anh Garcia.
Tôi đã bao giờ nói với anh em bất cứ điều gì trong Danh Chúa
ngoài điều đã xảy ra không?
309 Hãy nhớ rằng, chỉ có một hy vọng. Có được quyền phép làm
cho sống động này. Nó sẽ giữ anh em. Khi mọi thứ khác không
còn, Nó sẽ giữ lại anh em.
310 Một vài người trong họ nói, “Anh Branham, anh giữ niềm tin
của anh không?”

Tôi đáp, “Không. Nó giữ tôi lại.”
311 Nó giữ tôi lại. Tôi không giữ nó. Không phải là tôi có giữ, hay
không. Chính là Ngài có nắmgiữ, hay không. Ngài là điều đã nắm
giữ cho tôi.
312 Ngài không phải làm. Các Thiên sứ đang ở trên mỗi cây, nói,
“Chỉ thả lỏng những ngón tay của mình. Cứ chỉ; ngươi không
phải chịu hình trên thập tự giá. Hãy chỉ bằng ngón tay mình, và
xem điều gì xảy ra.” Xem đó, tốp người nhạo cười đó. Song nếu
Ngài làm thế, tôi đã không có lời làm chứng này hôm nay; anh
em không thể có. Nhưng vì Ngài cứ ở lại thập tự giá, Ngài đã giữ
lại tại đó, đó là lý do tôi nắm giữ với Ngài.

Tôi đứng, trên Đấng Christ, như Tảng Đá khối;
Các chỗ đứng khác là cát lún thôi.

313 Bây giờ, nếu anh em đau ốm, anh em hãy đặt tay lên nhau.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Cứ đặt tay anh em lên người nào đó
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bên cạnh. Bất kể điều gì không ổn với anh em, hãy có đức tin bây
giờ. Nếu tôi từng nói với anh em Lẽ thật, thì tôi bảo cho anh em
bây giờ. Hiểu không? Chúa Jêsus phán, “Những dấu hiệu này sẽ
theo những người tin.” Và anh em là những người tin, anh em
hãy đưa taymình lên. Đừng nghi ngờ. Có người nào đó đang chịu
khổ đáng thương mà anh em đã đặt tay mình lên. Ai đó đặt tay
trên anh em.
314 Hãy nhớ quyền phép làm cho sống động đó, quyền phép ấy
đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ phần mộ. Bây giờ anh em có đức
tin nơi những gì anh em có trong—trong thân thể mình. Nó sẽ
giúp ích chongườimàanh emđặt tay lên. “NếuNóngự trong anh
em,Nó cũng sẽ làm sống động thân thể hay chết của anh em.”
315 Lạy Chúa kính yêu, như con đứng tại đây sáng nay, gần giờ
giữa trưa, khoảng giờ này của ngày ấy khi Chúa Jêsus kêu lớn,
“Đức Chúa Trời Tôi ôi, Đức Chúa Trời Tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ Tôi?
Ta khát.” Không lạ gì, vị tiên tri đã thấy trước điều đó, và nói, “Tất
cả xương của Ta, chúng nhìn chằm chằmvào Ta. Chúng đâm vào
tay Ta và chân Ta.” “Nhưng Ngài được kể vào hàng kẻ dữ. Nhưng
Ngài đã vì tội lỗi chúng tamàbị vết. Ngài đã vì sự gian ác chúng ta
mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an,
và bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.” Chúng con tuyên
bố điều đó sáng nay, Chúa ôi. Chúng con tuyên bố điều đó.
316 Vào buổi sáng của sự phục sinh này, chú ý, Lẽ thật được
chứng thực mà con đã nói, lạy Chúa, từ Lời Ngài, trong Sự Hiện
diện của Đức Chúa Trời. Ngài là Quan Án, và chúng con là những
người làm chứng rằngNgài đã cứu chuộc chúng con. Và nằmbên
trong chúng con, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, quyền phép
làm cho sống lại đó. Và những anh em của chúng con bị đau ốm,
những người được đặt bàn tay trên họ.
317 Ôi Đức Chúa Trời, chúng con thách thức ma quỷ, giữa đức
tin của chúng con sáng nay, với những bàn tay đặt lên dân sự,
bàn tay của con giang ra trên dân sự. Xin cho mọi bệnh tật, mọi
sự đau đớn mà cố nắm giữ những người này, trong sự hiện diện
của Lẽ thật được chứng thực này, hãy ra khỏi. Trong Danh Chúa
Jêsus Christ, xin cho những người này được tự do hômnay. Rằng,
Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời chúng con đã phán, “Nếu
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họ đặt tay trên những kẻ đau, kẻ đau sẽ bình phục.” Và bàn tay
của chúng con đưa lên trên không trung, hướng về Ngài, Đức
Chúa Trời ôi.
318 Giống như mỗi cây trồng trong đất uống từ nguồn nước của
Ngài, và chắc chắn như cây cối đó, được ươmmầm, uống từ uống
từ nguồn của Ngài, nó hình thành. Nó bắt đầu phát triển. Những
vỏ bắp, hoa, bất kỳ là thứ gì mà đang uống trong dòng suối của
Ngài, sẽ lớn lên hướng về Ngài.
319 Và sáng nay, chúng con đã lớn lên, những in-sơ. Chúng con
có thể vươn tới cao hơn. Chúng con đang uống tại dòng suối của
Ngài. Chúng con là tạo vật của Ngài, với quyền năng phục sinh
bên trong chúng con, lạy Chúa. Và chúng con nguyện xin Ngài sẽ
nghe lời cầu nguyện của chúng con cho những anh chị em của
chúng con. Và xin cho mọi sự đau khổ, mà đang cản trở những
người thân yêu ở đây sở hữu quyền phép này, Chúa ơi, xin cho
họ được tự do, để họ có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Và điều đó sẽ
tốt đẹp, Chúa ôi. NhơnDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.
320 Anh chị em tin Ngài không? Để lại một điều giống như thế
này không? Làm thế nào anh chị em có thể làm điều đó? Bạn chỉ
cần, trông giống như, chỉ cần kéo mình đi. Bạn có cảm thấy như
vậy? Tôi—tôi—tôi…Có thể chỉ là tôi, rằng tôi…Nhưng tôi có một
cảm giác, một cảm giác thật khác lạ khi tôi đến giữa dân sự, nơi
các bạn ngồi với nhau như thế này. Tôi biết, ở đâu đó, vô hình
ở đây; giống như đài phát thanh, truyền hình, bất kể nó là gì,
đi qua phòng này; Đấng Christ đang ở trong phòng này. Chỉ suy
nghĩ, Đấng CứuChuộc của chúng ta! Tony, Ngài ở đây. A-men.
321 Và ai có thể hạnh phúc hơn những người sở hữu, với bằng
chứng Kinh Thánh về mọi Lời Chúa được bày tỏ, để nhìn thấy
ngay cả các Thiên thần và Bản thể của Ngài, như họ đã trải qua
các—các thời đại! Và ở đây, những Lời của những bậc tiên kiến,
đã tiên đoán và điều đó đã xảy ra một cách chính xác. Và ở đây
chúng ta đang ở trước sự Đến của Ngài. Ôi, thật là một thời gian
tuyệt vời!
322 Chúng ta sẽ thấy Ngài. Một trong những ngày này, Ngài sẽ
ở đây. Cho đến khi Ngài đến, anh chị em sẽ cầu nguyện cho tôi
chứ? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Tôi đã có những hiểm nguy
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ở phía trước của tôi. Tôi biết điều đó. Hiểu không? Và tôi đã gặp
những kẻ ngoại đạo sẽ bắn anh em, giống nhưuống nước, và anh
em thật sự trả giá cho điều đó. Anh em đến trên mảnh đất của
họ, ma quỷ sẽ thách thức anh em trên Kinh Thánh, thật dễ dàng.
Nhưng tôi chưa từng thấy lần nào ngoài điềumà Chúa của chúng
ta đã chiến thắng. Tôi đi trong DanhNgài, trong Danh Chúa Jêsus
Christ, niềm hy vọng về Sự Sống Đời Đời, sự sống lại và Sự Sống.
“Người nào sống và tin Ta, dầu người đã chết tuy nhiên sẽ được
sống. Còn hễ ai sống và tin Ta sẽ không bao giờ chết.” Tôi tin rằng
đó là Lời Đời đời của Đức Chúa Trời. Anh chị em có tin như vậy
không? [“A-men.”] Anh chị em sẽ cầu nguyện cho tôi chứ? [“A-
men.”] Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Cầu xin Đức Chúa Trời
quan phòng chúng ta cho đến lúc chúng ta gặp lại nhau.
323 Bây giờ chúng ta hãy đứng lên tại chỗ của mình, chỉ trong
giây lát. (Anh chị em có điều gìmuốn nói không?)

Chúng ta hãy cúi đầu.
324 Sẽ không đúng nếu chúng ta không hát bài hát nhỏ này, phải
không? Còn nhớ bài hát của chúng ta, Tôi Yêu Ngài, không, bài
đó có ở trongmỗi lòng không? Chúng ta hãy hát bài ấy. Thưa chị,
chị ơi, mời chị…Tôi muốn nói, tôi cũng đánh giá cao việc chơi
đàn của chị, thưa chị. Được rồi.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi bài hát.

Lòng tin ngước lên Chúa chẳng thôi,
Ngài là Chiên Con của Đồi Sọ,
Cứu Chúa Thiêng liêng;
Xin nghe lời tôi khẩn xin,
Ồ, quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Ồ, xin để tôi từ ngày này
Hoàn toàn thuộc Ngài!

325 Điều đó há chẳng tạo nên điều gì với anh chị em sao? Bao
nhiêu anh chị em thật lòng thích bài đó…Tôi—tôi—tôi thích
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những bài hát mừng đó. Chắc chắn, tôi thích. Nhưng khi anh chị
em ở trong linh thờ phượng, anh chị em chẳng yêu thíchnhững
bản thánh ca xưa êm dịu này sao? Tôi tin Đức Thánh Linh
đã hành động trên Eddie Perronet và những người mà đã viết
những bài hát xưa vĩ đại đó. Anh chị em không tin điều ấy sao?
Fanny Crosby, khi bà viết:

Xin đừngquakhỏi con, Ôi CứuChúanhânhiền,
Xin nghe tiếng con kêu cầu van khóc;
Lúc bao người được Ngài kêu gọi mừng vui,
Xin hãy nhớ đến con.

Ngài là Nguồn an ủi của đời con,
Con yêu Ngài vô đối,
Ở trên đời con có ai ngoài Ngài nay?
Hay trên Trời cao duy Ngài có ai nào?

326 Điều đó há chẳng tuyệt vời sao? Điều đó khiến chúng ta
muốn hát Tôi Yêu Ngài. Phải không? Bây giờ, trong lúc chúng ta
hát lần này, Tôi Yêu Ngài, chúng ta hãy…Chúng ta yêumến nhau.
Nếu chúng ta không yêu nhau, thì chúng ta không yêu Ngài. Bây
giờ chúng ta hãy bắt tay nhau. Cứ đứng, và chỉ cần đưa tay qua
bàn ở đâu đó, bắt tay, với nhau.

Tôi…(…?…)
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu.

327 Tôi sẽmời AnhWilliams, AnhWilliams trẻ tuổi, đến đâymột
lát. Tôi sẽ mời anh ấy xem liệu anh ấy sẽ cầu nguyện kết thúc
buổi nhóm không.

328 Tôi yêu AnhWilliams, một Cơ-đốc nhân trẻ tuổi, mà tôi nghĩ
thực sự là tôi tớ của Đấng Christ, gia đình nhỏ của anh ấy. Tôi
có nhiều sự thông công với những người nầy. Và những chàng
trai Moseley đáng quý đó và tất cả họ, chúng tôi đã ở bên nhau,
và rất nhiều người bạn thân yêu của tôi ở đây tại Phoenix, mà
tôi yêu mến hết lòng. Tôi nghĩ, sáng hôm ấy trong khải tượng
đó, Ngài phán, “Tất cả những người mà ngươi từng yêu thương,
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và tất cả những người yêu thương ngươi, Đức Chúa Trời đã ban
cho ngươi.”
329 Tin rằng ai đó ở đây đang ăn năn tội lỗi của mình, một cô gái
trẻ đang khóc, trên sàn nhà.

Chúng ta hãy cứ cúi đầu vì cô ấymột lát.
330 Lạy Chúa yêu dấu, có phải đó là con chiên nhỏ còn lại tại
Phoenix không? Con không biết, Chúa ôi. Ngài biết. Nhưng ngày
nào đó, sẽ là nó. Nhưng, lạy Cha, chắc chắn, đây, là con chiên.
Vì vậy con cầu xin Ngài giúp cô ấy, ngay bây giờ. Xin mở cánh
cổng một cách êm dịu, phán, “Hãy đến, con của Ta. Hãy đi vào
từ con đườngmỏi mệt, buồn chán. Ngươi đã vấp ngã trong bóng
tối ngoài kia. Ta đi ra, hôm nay, để kiếm ngươi. Chính Thánh
Linh của Ta đang nói với ngươi và mang ngươi vào chuồng giờ
nầy.” Xin nhậm lời, Đức Chúa Trời ôi. Xin cho người phụ nữ trẻ
này…ngay ngã tư của cuộc đời ở đây. “Ai sẽ nghe Lời Ta, và tin
vào Đấng đã sai Ta, thì được Sự Sống đời đời.” Xin nhậm lời, lạy
Chúa yêu dấu, cho người Cơ-đốc trẻ này. “Kẻ nào đến với Ta, Ta
sẽ không bỏ ra ngoài đâu.” Trong khi những thánh đồ đang đứng
bên thiếu nữ, đang cầu nguyện.
331 Hãy nhớ, ngay cả khi Phao-lô, đã bị ném đá thật nặng đến
nỗi người sắp chết, và khi các thánh đồ đứng lại và cầu nguyện,
sự sống trở lại. Bởi vì, trong thân thể của những thánh đồ đó là
quyền phép khiến cho sống lại đó đã mang linh của sự sống trở
lại với Thánh Phao-lô. Chúa ôi, chắc chắn có thể cầu nguyện lời
cầu nguyện, thoát khỏi cái chết…hoặc cái chết của con người,
bởi lời cầu nguyện của đức tin, để đến với sự sống. Xin nhậm lời,
Chúa Yêu dấu ôi.
332 Xin ban phước cho chúng con giờ nầy khi chúng con chờ đợi
Ngài. Chúng con cầunguyện, trongDanhChúa Jêsus Christ.
333 Bây giờ anh chị em cúi đầu, tôi sẽ mời Anh Williams cầu
nguyện. 
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