
KIỆT TÁC ĐƯỢC NHẬN

DẠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 Cảmơnanh, rất nhiều, thưa anh. Billymuốn tôi nói rằng đây
là lần đầu tiên tôi được trở lại bục giảng, sau ba tháng. Và

cậu ấy…Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy, lên làm chứng,
cậu ấy nói, “Lần đầu tiên, con sợ.” Tôi, cũng vậy. Khoảng bamươi
lăm năm trong chức vụ, đây là lần tôi phải xa bục giảng lâu nhất
từ khi tôi ở trong chức vụ. Tôi cần nghỉ ngơi một chút, vì vậy
Anh Mosley và tôi, và một số anh em ở đây, đã có một chuyến đi
săn nhỏ. Và chúng tôi đã nghỉ ngơi bây giờ. Và đây là buổi nhóm
đầu tiên của tôi kể từ khi tôi…khoảng đầu tháng Chín. Và đó là
điều gì đó…một chức vụ là điều gì đó mà anh em hầu như phải
ở lại với.

2 Và bây giờ tôi đã yêu cầu họ tắt cái quạt đó đi hoặc xem liệu
họ có thể tắt nó đi không, vì tôi biết hầu như không thể nghe. Tôi
biết thật khó, khi người nào đó đang làm chứng. Thật khó cho tôi
để nghe họ nói. Anh chị em có thể nghe rõ giờ nầy không? Tốt.
Tôi biết để hầu như đứng gầnmi-crô nầy cho đến khi họ làm cho
nó ổn định.

3 Đây chắc chắn là một—một đặc ân lớn cho tôi, và tôi—tôi
chắc chắn biết ơn chủ tọa, và đối với chi hội của những Thương
Gia Tin Lành Trọn Vẹn tại Yuma ở đây, và cho tất cả quý vị mục
sư truyền đạo. Những ca sĩ tuyệt vời này ở đây, đã ở đây một vài
phút trước, tôi muốn nghe họ tại—tại buổi nhóm. Điều đó thật
tốt. Tôi—tôi thật ngạc nhiên khi họ hát, nếu Giăng thấy tôi. Và tôi
hi vọng người đã thấy. Và, vì vậy, tôi nghe anh chị em cómột buổi
nhóm phục hưng ở đây. Xin Chúa ban phước dồi dào cho anh chị
em, như anh em mục sư. Và với tất cả bạn bè của tôi ở Phoenix
và những nơi khác, đó là…và từ ở trên California.

4 Và tôi chỉ muốn nói một lời về các chi hội. Khi tôi đến với
những người Ngũ Tuần, tôi đã…đã cómột kinh nghiệmngũ tuần,
không biết rằng có một giáo hội Ngũ Tuần. Tôi đã ở một giáo hội
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Báp-tít Truyền giáo lúc ấy. Tôi đã nhận phép báp têm bằng Đức
Thánh Linh, và tôi phát hiện ra có một số người cũng tin điều
giống như tôi đã nhận được. Và họ đã nhận được nó bốn mươi
năm trước khi tôi có được nó. Vì thế tôi chỉ là người, tôi nghĩ, như
Phao-lô đã nói, không cố nói với ông, nhưng hầu như là “người
sanh sau đẻmuộn.” Nhưng…Những người anh em của tôi dường
như nghĩ rằng tôi đã đi tắt, quyết định liều lĩnh, như chúng ta gọi
thế. Nhưng tôi—tôi biết rằng tôi đã nhận được điều gì đó. Thế
thì, kinh nghiệm của tôi chỉ giống như họ đã có. Và đó là cách tôi
thích điều đó.

5 Và, nhưng khi tôi đến giữa họ, phần—phần đau lòng về nó,
tôi thấy rằng họ gần như tan lạc trong những giáo phái khác
nhau, như giáo hội Báp-tít của tôi đã có vậy. Và họ…Tôi nghĩ chỉ
có một lễ gọi là Lễ Ngũ Tuần, và chỉ có vậy. Nhưng, đi đến chỗ
tìm thấy, đã có nhiều giáo phái khác nhau giữa họ. Vì vậy, tôi…
họ đều tốt hết thảy. Tôi biết một số người tốt nhất mà tôi từng
gặp, trong đời, đã ở trong những nhóm nầy. Và họ đã—họ đã,
dĩ nhiên, trong những giáo phái khác nhau. Và suy nghĩ của—
của tôi đó là chúng ta nên đồng một lòng, với Đấng Christ, và tôi
không hề gia nhập bất cứ giáo phái nào của họ. Tôi chỉ ở giữa họ,
và cố gắng nắm lấy cả hai tay, và tất cả các bàn tay, và nói, “Chúng
ta là anh em.” Chúng ta không…Chúng ta có thể thấy những sự
việc khác nhau một chút từ người nầy, người kia. Nhưng, ngoài
tất cả những điều đó, chúng ta vẫn là anh em, bởi vì chúng ta
được sanh ra cùng một Thánh Linh. Chúng ta là gia đình của
Đức Chúa Trời.

6 Thế thì khi những thương gia Cơ-đốc, Những Thương Gia Tin
lành Trọn Vẹn, chi hội này, tôi đã ở giữa những buổi nhóm đầu
tiên với Anh Shakarian. Tôi biết anh ấy trước khi có tổ chức, hoặc
cơ quan được thành lập. Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời. Đó là
một cánh cửa rộng mở dành cho tôi, để đi lại khắp thế giới với
Những Thương Gia Tin Lành Trọn Vẹn nầy.

7 Đôi khi anh em tìm thấy một nhóm mục sư truyền đạo, có
lúc, họ có một cảm xúc nhỏ chống lại nhóm khác, bởi vì ai đó đã
nói điều gì đó. Đó không phải ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta
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tìm thấy nó ở các địa phương. Và giống như, nếu một giáo hội sẽ
tài trợ cho nó, thì giáo hội kia sẽ không liên quan gì đếnnó.
8 Nhưng với Thương Gia Tin Lành Trọn Vẹn, đó là một cánh
cửa mở rộng cho tôi. Khi họ đến, sau đó tôi tập hợp tất cả anh
em củamình lại với nhau, và chúng ta—chúng ta có thể liên kết;
có lẽ hai mục sư có thể có cảm giác, hoặc điều gì đó. Đây là một
cánh cửa rộngmở tuyệt vời và tôi đã đi du lịch quốc tế đối với họ
trong nhiều năm, phát biểu trong các chi hội của họ.
9 Và tôi…Yuma không phải là một thị trấn quá lớn, mặc
dù tôi cho rằng nó lớn hơn nhiều so với nơi mà tôi đến từ,
Jeffersonville, Indiana. Nhưng tôi đã gặp chủ tọa của anh chị em
ở đây. Anh…anh ấy là…và những người khác nhau trong chi hội
của anh chị em. Và tôi nghĩ rằng anh em đã có một cơ hội tuyệt
vời ở đây.
10 Tôi chỉ nghĩ, tối nay, khi tôi đặt chân ở đây và nhìnmọi người.
Anh em biết đấy, chúng ta sẽ chẳng bao lâu cạn hết đặc ân nầy.
Hội đồng Giáo hội Thế Giới chẳng bao lâu sẽ nuốt chửng chúng
ta. Tôi cho rằng hầu hết khán thính giả của tôi tối nay gồmnhững
người Ngũ Tuần, và những người Báp-tít, và—và Hội thánh của
Đức Chúa Trời, và họ là những người ở bên ngoài của Hội đồng
Giáo hội Thế Giới đó. Và—và họ, đó chỉ là những gì họ đã làm, và
đó là những gì Kinh Thánh nói rằng họ sẽ làm. Và chúng ta đã
được cảnh báo về điều đó, vì vậy chúng ta hãy hiểu rõ về nó. Và
vì vậy như tối nay đã nói về, trong bài hát, về sự Đến của Chúa,
nó có thể gần hơn chúng ta nghĩ.
11 Và tôi nghĩ đó là lúc chúng ta có thể cùng nhau kết hợp
với kiểu thông công này, nó làm điều gì đó cho chúng ta, để
kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Và khi chúng ta gần gũi nhau
hơn, chúng ta cũng đến gần với Đức Chúa Trời hơn, vì Chúa
Jêsus đã phán, “Hễ các ngươi làm việc đó cho một người trong
những người rất hènmọn nầy của Ta, ấy là các ngươi đã làm cho
Ta vậy.”
12 Tôi có một đứa con trai nhỏ, Joseph, tôi nghĩ nó đang ngồi
ở đâu đây. Tôi có Billy đang ngồi đây. Hai cô con gái đang ngồi
phía sau đó, và một người vợ. Vậy thì nếu người nào có điều gì
mà đã…anh chị em muốn làm điều gì tốt thật sự, tôi muốn anh
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chị em làm điều đó cho con cái của tôi hơn là làm cho tôi. Và vì
thế tôi cảm thấy có lẽ, như một người làm cha, và Ngài là nguồn
của tình phụ tử, tôi nghĩ rằng đó là cách Đức Chúa Trời cảm thấy.
Nếu chúng ta nên…Chúng ta hầu việcNgài như chúng ta hầu việc
lẫn nhau. Đó là cách chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời.

13 Và biết đây là sự thật, sau đó tôi nghĩ rằngmỗi khi chi hội này
nhóm lại, vì nó có tính liên quan đến liên giáo phái tin lành…
Không có giáo lý nào chắc chắn để Thương Gia Phúc Âm Trọn
Vẹn ủng hộ. Họ chỉ ủng hộ cho giáo hội Phúc âm trọn vẹn. Nếu
một người khác biệt, điều đó hoàn toàn tốt. Điều đó được thôi.
Chúng ta có sự thông công, dù thế nào đi nữa. Vì vậy tôi nghĩ
rằng nó sẽ là một…Nếu tôi sống ở đây trong thành phố này, tôi
tin rằng, khi chi hội đó nhóm lại, nếu có chút khả năng nào, tôi sẽ
ở đó và mọi người nhóm lại nơi tôi có thể đến đó. Đúng thế, bởi
đó làmột—đó làmột điều làmchúng ta vữngmạnhvới nhau.

14 Tôi sống ở Tucson và tôi thường xuyên nói trong chi hội đó,
mọi lúc. Và ở Phoenix, kể từ khi tôi chuyển đến Arizona, tôi có
mặt tại Phoenix bất cứ khi nào tôi có cơ hội đi xa và đến—đến
Phoenix, tại vì…và cố gắng đưa ai đó theo tôi, mời ai đó, mời các
muc sư truyền đạo khác.

Và nói, “Ồ, thôi được, anh biết đấy, Anh Branham à, chúng
tôi không muốn.”

15 Tôi nói, “Đừng quan trọng vấn đề anh là ai…Hãy đi với tôi.
Đi nhưmột—một người bạn, với tôi.”

16 Chỉ đến với họ ở đó một chút. Anh em chỉ phải làm điều đó
thôi. Và họ thấy, lòng mọi người đang đói khát sự thông công. Và
chúng ta nên làm theo cách đó. Đó là dấu hiệu lớn kỳ cuối rốt.
Xin Chúabanphước cho chi hội nầy. Ướcmongnó—ướcmongnó
tồn tại cho đến khi Chúa Jêsus đến tiếp nhận chúng ta vào miền
Vinh hiển, là lời cầu nguyện của tôi.

17 Bây giờ, tôi còn nhớ chuyến đi đầu tiên của mình qua Yuma.
Tôi đã ngồi trongmột chiếc xe FordModel-T có thể chạy bamươi
dặm một giờ. Tôi nghĩ khi đang lái xe trong ngày hôm nay. Vẫn
trung thành với chiếc xe Ford đó; tôi vẫn có một chiếc, và không
có chiếc nào khác ngoài chiếc xe đó. Nhưng tôi…Bây giờ, tôi
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không bán chiếc Ford. Vậy thì, đó không phải là một sự bưng
bít. Hiểu không? Song tôi nhớ làm thế nàomà chiếc xe Ford đó…
Nhiều anh em đồng lao khoảng tuổi tôi nhớ chiếc xe Model T cũ
đó. Đó là năm 1927. Anh em phải nhìn thật kỹ nếu không thì sẽ
không tìm thấy ở Yuma khi anh em đi ngang qua. Nó rất nhỏ,
còn bây giờ anh em chắc chắn đã phát triển. Nhưng, cách tôi đi
được bamươi dặmmột giờ từ chiếc Ford củamình, nó đã đi được
mười lăm dặm một giờ theo cách này, mười lăm dặm cách này.
Vì thế, cộng lại với nhau, tôi chạy được bamươi dặmmột giờ, với
những lần bơmdọc đường và vân vân. Yumađãphát triển.

18 Hội Thánh đầy vinh hiển nầy, mà chúng ta đã tranh chiến
cho Đức tin tuyệt vời nầy.

19 Cảmơn, người anh em, đã từng làmđiều đó.

20 Nó cũng phát triển, và chúng ta biết ơn vì điều đó. Xin Chúa
ban phước cho hết thảy anh chị em.

21 Chúng tôi hy vọng, nếu bạn quanh đây, ở gần, bất cứ buổi
nhóm nào trong những buổi nhóm này…Tôi có hội—hội chúng
ở Phoenix, để giảng vào Chúa Nhật tới. Và Chúa Nhật kế tiếp ở
Flagstaff. Và thứ Hai kế tiếp, ngày hai mươi mốt, là một bữa tiệc
ở Tucson. Hết thảy anh chị em đượcmời đến.

22 Và, ý Chúa, tôi nghĩ tôi muốn nói tại phòng tiệc Khách sạn
Phương Đông, tôi tin như vậy. Đêm nào bắt đầu? [Ai đó nói, “Đó
là chiều Chúa nhật, ngàymười bảy.”—Bt.] Chiều ChúaNhật, ngày
mười bảy, chỉ là một buổi truyền giảng nhỏ. Hy vọng những ca
sĩ này ở xung quanh, gần với thời điểm đó, giúp đỡ chúng ta.
Và chúng ta sẽ ở đó cho đến thứ Tư. Tôi nghĩ đó là chiều Chúa
Nhật. Chúng ta làm thế vì sẽ không làm gián đoạn bất cứ chương
trình nào của các giáo hội. Sau đó, thứ Hai và thứ Ba, và rồi thứ
Tư chúng tôi ở Ra-…ở phía Tây-…Khách sạn Ramada, Khách sạn
Ramada. Và rồi thứ Năm chúng ta bắt đầu ở Khách sạn Phương
Đông. Đúng thế không?

23 [Một anh em nói, “Khách sạn Phương Đông, Chúa Nhật, thứ
Hai, thứ Ba. Sau đó, chúng ta đi đến Khách sạn Ramada, thứ Tư,
và chúng ta ở đó cho đến hội đồng.”—Bt.] Hội đồng chấm dứt, ở
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Khách sạn Ramada. Cho nên chúng tôi sẽ rất vui mừng vì sự có
mặt của anh chị em bất cứ lúc nào.

24 Bây giờ, trước khi chúng ta giở ra Sách nầy, xin chúng ta hãy
cúi đầumột lát để thưa chuyện cùng Tác Giả.

25 Giờ nầy, chúng ta cúi đầu tới bụi đất là nơi Chúa đã đem
chúng ta lên, và, nếu Chúa Jêsus còn đợi, một ngày nào đó chúng
ta phải quay trở lại theo cách đó. Ngay từ khi tôi đến đây, tôi đã
nhận được một tin nhắn từ phía đông, rằng một cô gái nhỏ mà
tôi biết…Cô ấy là cô gái nhỏ tên là Edith Wright. Đã đi để gặp
Chúa, chiều nay, lúc ba giờ. Chúng tôi phải quay trở về. Nếu có
điều gì ở đây muốn được ghi nhớ trong lời cầu nguyện, mời anh
chị em giơ tay lên với Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho
anh chị em.

26 Lạy Cha Thiên Thượng, khi chúng con vui hưởng sự thông
công tốt đẹpnầy, ngợi khen, ồ, điều đó làm lòng con xúc động biết
bao khi con nghe bài hát ấy, Giăng Đã Thấy Tôi Không? Cha ôi,
con tin rằng hết thảy chúng con ở đó,mỗimột người trong chúng
con. Và chúng con cúi đầu xuống tới bụi đất giờ nầy, và chúng
con—chúng con cầu xin Ngài nhận sự tạ ơn của—của chúng con,
và sự ănnăn của chúng con, và lời cầu nguyện cho nhau.

27 Và giờ nầy chúng con lật ra Lời Ngài, phần thiêng liêng của
buổi nhóm mà dường như là thiêng liêng hơn—hơn phần còn
lại, bởi vì chúng con biết vào lúc nầy chúng con đang giải quyết
với dân sự, dẫn dắt họ đến với Lẽ thật, đến với Đấng Christ và
đến với Lời, là Đấng Christ. Và chúng con nguyện xin Ngài sẽ
mở Lời ra cho chúng con. Chúng con—chúng con thiếu thốn,
Chúa ôi, nhưng Ngài có đủ mọi sự. Vì vậy chúng con nguyện xin
Chúa ban phước cho những nỗ lực yếu đuối của chúng con, và
ước mong tối nay chúng con tìm thấy chính mình và địa vị của
mình trong Lời Đức Chúa Trời. Xin nhậm lời, Cha ôi. Và chúng
con dâng sự ngợi khen cho Ngài và cầu nguyện nhơn Danh Chúa
Jêsus. A-men.

28 Bây giờ, thật là tốt đẹp được ở đây. Tôi có vài ghi chú ở đây
mà tôi nghĩ tôi có thể nhắc đến, trong vài phút, vì tôi không cho
rằng chúng ta được phép giữ hội trường này quá lâu trong một
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buổi tối. Và tôi hầu như cũng ở giữa những người Ngũ Tuần, tôi
cũng thuộc loại chậm chạp, anh embiết đấy.

29 Tôi nhớ. Tôi đã kể với anh chị em, có lẽ. Khi lần đầu tiên tôi
nhìn thấymộtmục sư Ngũ Tuần, đó làMục sư Robert Daugherty
từ St. Louis. Tôi không biết có anh chị em nào biết ông ấy không.
Anh chị em đã thấy lời làm chứng của cô con gái nhỏ của ông
trong cuốn sách. Ông đã—ông đã…Cô ấy đã được chữa lành
chứng múa giật, mà đã bị coi như không chữa được. Và đó là
cách tôi gặp những người Ngũ tuần đầu tiên.

30 Và, điều nầy, tôi đã đi nghe ông ấy giảng, và—và, chao ôi,
ông—ông ấy có thể giảng dạy thuyết phục. Ông sẽ…Ông ấy sẽ
thậm chí không chờ đợi vô bổ. Và ông có thể giảng cho đến khi
không thể đứng vững được nữa, và mặt mày tái xanh, còn hai
đầu gối sụm lại với nhau, và ông hầu như đụng nền nhà. Và ông
ấy có thể lấy hơi, anh chị em hầu như có thể nghe giọng ông nói
vang đến cuối phố ở đó, hầu như, quay lại giảng. Và nghĩ, “Chao
ôi,mình—mình không thể nghĩ ra nó nhanhnhư vậy.”

31 Tôi thật sự phải hầu như mất thì giờ của mình. Tôi hầu như
chậm chạp, và tuổi già cũng bắt đầu, bò vào, anh chị em biết đấy,
vì thế tôi hi vọng anh chị em sẽ chịu đựng với tôi trong vài phút.

32 Có một điều chắc chắn, mà tôi biết sẽ không sai, và đó là Lời
Ngài. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ngài sẽ chẳng bao giờ qua
đi.” Vì thế chúng ta hãy lật ra giờ nầy, nếu anh chị em có Kinh
Thánh, và thích đọc Nó, trong Sách Ê-sai, chương thứ 53 của Ê-
sai. Tôi muốn đọc giờ nầy để gây dựng, có được một chủ đề để
gây dựng từ bối cảnh đó, trongmột lát.

Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta?…cánh tay của
CHÚA được tỏ ra cho ai?

Vì người đã lớn lên trước mặt ngài nhưmột cái chồi, và
như cái rễ ra từ đất khô: người chẳng có hình dung cũng
chẳng có sự đẹp đẽ; và khi chúng ta thấy người, không có
sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích người.

Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ; một thống
khổ nhân,…quen với sự đau buồn: bị khinh dể, như kẻ



8 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

mà người ta che mặt chẳng thèm xem; và chúng ta cũng
chẳng coi người ra gì.

Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh
sự buồn bực của chúng ta: mà chúng ta lại tưởng rằng
người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập, và làm cho khốn
khổ.

Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian
ác chúng ta mà bị thương: bởi sự sửa phạt người chịu
chúng ta được bình an;…bởi lằn roi người chúng ta được
lành bịnh.

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc; chúng ta mỗi người
ai theo đường nấy; và CHÚA…đã làm cho tội lỗi của hết
thảy chúng ta đều chất trên người.

Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng
hề mở miệng: Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt,
và như chiên câm ở bị trước mặt kẻ hớt lông,…người đã
chẳngmở miệng.

Người đã bị cất lấy khỏi nhà tù và sự xử đoán: và trong
những kẻ đồng thời với người có ai suy xét? vì người đã bị
dứt khỏi đất kẻ sống: và vì…tội lỗi dân ta mà người chịu
đánh phạt.

Và người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng
khi chết, và người được chôn với kẻ giàu; bởi vì người
đã chẳng hề làm điều hung dữ, cũng không có sự dối trá
trong miệng người.

Tuy nhiên CHÚA lấy làm vui lòng mà làm tổn thương
người; khiến người đã gặp sự đau buồn: khi người đã
dâng mạng sống làm tế chuộc tội, người sẽ thấy ḍòng dõi
mình, và những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ của
CHÚA nhờ bàn tay người được thạnh vượng.

Người sẽ—Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh
hồn mình, và lấy làm thỏa mãn: Tôi tớ công bình của ta
sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được
xưng công bình; và người sẽ gánh lấy sự gian ác của họ.
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Vậy nên Ta sẽ chia phần cho người đồng với của người
lớn, và người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh; bởi vì
người…đã đổ mạng sống mình cho đến chết: và người đã
bị kể vào hàng những tội phạm; và người đã mang lấy
tội lỗi nhiều người, và những sự cầu thay cho những kẻ
phạm tội.

33 Tôi chỉ muốn nói điều này, cho chỉ một đề tài nhỏ. Tôi muốn
lấy một đề tài từ đó, như: Kiệt Tác Được Nhận Dạng Của Đức
Chúa Trời.
34 Bây giờ, đây sẽ là một—một phân đoạn để đọc, để chọn ra
một kiệt tác. Nhưng khi chúng ta nhìn vào đó, như chúng ta nghĩ,
đó chắc hẳn là mọi thứ gì khác ngoài một kiệt tác, bởi vì có chép
rằng, “Chúng ta che mặt chẳng nhìn xem Người, và không có sự
tốt đẹp cho chúng ta ưa thích Người.” Và nhiều lần, những gì mà
chúng ta sẽ gọi là kiệt tác, khi Đức Chúa Trời chẳng có liên quan
gì đến nó. Bởi vì, sự khôn ngoan của con người là sự ngu dại đối
với Đức Chúa Trời, nhưng sự ngu dại của Đức Chúa Trời thì khôn
ngoan hơnmọi sự khôn ngoan của con người.
35 Và chúng ta thấy ở đây, rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta
một bức tranh về điều gì đó. Tôi muốn cố gắng đưa ra bức
tranh nầy trước chúng ta, như tôi nhận ra rằng đó có thể là
lần cuối cùng mà một số người chúng ta từng gặp nhau. Có thể
chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau như bây giờ. Do đó, nếu
chúng ta nhóm lại vì mục đích nầy, không phải được thấy hay là
được nghe…
36 Nhưng chúng ta đã có sự thông công với nhau khi chúng ta
phục vụ bữa ăn tuyệt vời tối nay, khắp bàn tiệc, khi chúng ta nuôi
sống thân thể vật lý nầy của mình, và bây giờ chúng ta muốn
dành choĐức Chúa Trời nuôi linh hồn chúng ta bằngMa-na giấu
kín của Ngài. Chỉ dành cho những thầy tế lễ đã bước vào nơi Chí
Thánh được phép ăn Thức Ăn của Ngài.
37 Và nếu chúng ta để ý, tối nay, thịt bít tết của—của chúng ta,
tôi không nghĩ tôi đã từng có một—một bữa tiệc cho đến nay,
trongmọi nơi tôi đã từng tổ chức các buổi nhóm, như tối nay, tôi
đã có một miếng bít tết ngon như vậy họ đã phục vụ tối nay. Bây
giờ, anh em thấy, bởi vì chúng ta phải có điều nầy; nếu chúng ta
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sống, điều gì đó phải chết để chúng ta có thể tận hưởng thì giờ
thông công nầy, và cũng để duy trì sự sống của chúng ta.

38 Cách đây không lâu, tôi đã nói chuyện với một người kiêng
ăn, và người đó nói với tôi, “Ồ, tôi—tôi không đồng ý với ông.”
Thế đấy, ông—ông ấy hầu như đưa cho tôi một bức thư, muốn
gặp riêng tôi. Và ông ấy nói, “Anh Branham à, tôi luôn luôn coi
anh nhưmột người thánh.” Ông ấy nói, “Nhưng khi tôi nghe anh
nói anh dùng thịt xúc-xích và trứng vào buổi điểm tâm,” nói,
“điều đó—điều đó làm tôi thất vọng.”

39 Thế đấy, mà, tôi không muốn làm người ấy vấp phạm. Vậy
thì, đó là cách người ấy tin. Nhưng tôi đã nói, “Vâng, thưa ông,
nếu tôi không ăn, thì tôi không sống.”

40 Ông ấy nói, “Nhưng, anh thấy đó, anh phải ăn thịt heo, và—
và giết một con gà.”

41 Tôi nói, “Thưa ông, chúng ta chỉ sống nhờ vật thể chết. Tôi
không quan tâm ông ăn gì. Ông ăn rau. Ông ăn. Ông ăn bánh
mì, lúa mì đã chết. Nếu ông ăn bắp, bắp chết. Nếu ông ăn đậu,
đậu chết.”

42 Bất cứ cái gì anh em ăn, anh em chỉ có thể sống về thể chất
bởi vì điều gì đó đã chết để anh em có thể sống. Vậy thì, bất cứ cái
gì anh em làm, thậm chí uống sữa, những con vi khuẩn, bất cứ
là gì, anh em phải sống bằng vật thể chết. Và nó chỉ chứngminh,
nếu chúng ta phải sống cuộc sống tự nhiên này, và chỉ có thể làm
điều đó bằng vật chất đã chết, điều gì đó phải chết để chúng ta
có thể sống Đời đời. Đó là Chúa Jêsus Christ, mà Đức Chúa Trời
đã ban cho chúng ta làm giá cứu chuộc.

43 Vàbây giờ, khi lần đầu tiên tôi gặp gỡnhữngngườiNgũTuần,
tôi—tôi đã đi đến California, vừa được kết hợp bang ở đây, phía
bên kia sông. Và tôi đã ở Los Angeles. Tôi chưa hề sống trong
thời của nữ mục sư nổi tiếng nầy, Bà Semple…Aimee Semple
McPherson. Tôi đã đến gặp con trai bà, Rolf,một Cơ-đốc nhân quí
phái, và—và vợ anh cùng gia đình anh. Họ chắc chắn là những
người đáng yêu, và Tiến sĩ Teeford và nhiều người trong ban trị
sự tại Đền thờ Angelus. Tôi đã giảng Lễ Hân hỉ của Ngũ Tuần, Lễ
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Hân hỉ năm mươi năm ở đó, vài năm trước, và chắc chắn đã có
một thời gian tuyệt vời.
44 Vì vậy để tỏ lòng tôn kính người phụ nữ nầy đã nêu ra một
tấm gương như bà đã làm, về sự cố gắng hết sức của mình, và
để—để tặng những gì trong lòng bà, tôi đã bày tỏ lòng biết ơn đối
với bà khi đến phần mộ của bà ở Forest Lawn. Và khi tôi đứng
đó lấy mũ xuống, và—và cúi đầu dâng lời cảm tạ Chúa vì một
đời sống cao quí của người đầy tớ gái nầy, tôi đã được hỏi bởi
một nhóm mục sư cùng đi với tôi lúc đó, tôi có đi một chuyến
đi qua…cho tất cả qua Forest Lawn không. Và bên trong nghĩa
trang ở đó, hay cái gì đó mà anh em gọi, tôi nhìn thấy những sự
thiết kế khác nhau, và nhìn thấy Bữa Tiệc Ly của Chúa, và ở lại.
Nhiều anh em đã để ý điều đó, khi người ta chiếu ánh sáng trên
đó, Bữa Tiệc Ly, và nghe câu chuyện của nó.
45 Nhưng một trong những điều nổi bật nhất mà tôi thấy ở đó,
là khi anh em bước vào cửa, tôi nghĩ nó hẳn là ở bên phía đông.
Cómột—một bức tượng củaMôi-se đang đặt ở đó, đó là tác phẩm
để đời của Michelangelo, tôi tin rằng đó là, nhà điêu khắc mà…
Tôi có thể không đúng về mặt con người, nhưng tôi tin điều đó
đúng, Michelangelo, mà—mà…nhà điêu khắc vĩ đại mà đã nặn
ra tượng này, hoặc, một hình tượng của Môi-se. Và khi người
ấy giải thích nó, người—người hướng dẫn đã đưa chúng tôi đi
qua, ông nói rằng đó là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất mà
Michelangelo từng hình thành. Và nói nó đã tốn rất nhiều thời
gian cuộc đời của ông, tác phẩm khó nhọc ấy.
46 Sau đó tôi để ý, tôi tin là, ở đầu gối bên phải. Tượng đó trông
hoàn hảo, trơn láng, và Môi-se với hai bảng đá luật pháp trong
tay, và bộ râu dài của ông. Và dĩ nhiên, nó là, ý niệm tinh thần
củaMichelangelo, về Môi-se trông giống như thế. Có lẽ chưa bao
giờ thấy một bức tranh, nhưng trong tâm trí của chính ông, ông
đã vẽ ra những gì ông nghĩMôi-se trông giống như vậy.
47 Và câu chuyện cứ tiếp tục, ngay khi ông làm xong bức—bức
tượng, và đánhbóng vàmột cáchhoànhảo, ông bước lui lại đứng
ngắm tác phẩm củamình. Và vì ông đã trở nên đầy linh cảm, đến
nỗi trông nó giống rất nhiều…Những gì ở trong tâm trí ông, ông
đã làm ra bằng bàn tay mình. Nó trông giống như thật quá đỗi,
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và suốt những năm ông đã chờ đợi điều đó, cho đến nỗi ông đã
bị cảm hứng cuốn đi, ông đã đập vào trên đầu gối bức tượng và
kêu lên, “Nói!” Và đó là chỗ bị bể trên—trên—trên chân, đầu gối
củaMôi-se, nơimàMichelangelo đã đập vào đó bằng cái búa của
mình, vì ông đầy cảm hứng.
48 Xem đấy, có điều gì đó bên trong ông, lúc ban đầu, đến nỗi
ông đã phác họa ra một hình ảnh Môi-se trong trí mà ông nghĩ
Môi-se giống như vậy. Và khi ông đã nhìn thấy điều đó được phản
chiếu trước mặt ông, chính điều mà ông đã có trong tâm trí, mà
ông nghĩMôi-se trông giống như vậy; và đã thực hiện khải tượng
đó với ông trong suốt nhiều năm và nhiều năm, khi ông đã lấy
đá gra-nít lớn đó, và đẽo ra một mảnh chỗ nầy và một mảnh chỗ
nọ, và đánh dấu nó, vì nó phải được hoàn hảo. Và khi nó đã được
hoàn thành trướcmắt ông, ông—ông thấy nó phản ảnh những gì
đã có trong tâm trí ông. Đó là những gì khiến ông đầy cảm hứng,
đến nỗi đập vào bức tượng, và kêu lên, “Nói!” Tất cả những năm
ông đã lao khổ đã được trả giá. Tác phẩm nghệ thuật bằng tay vĩ
đại của ông đã được hoàn tất.
49 Vậy thì chúng ta thấy điều đó, và tôi—tôi có cảm hứng bởi
điều đó, vì tôi nghĩ rằng, thật ra, dấu vết trên bắp chân đó, đối
với tôi, đó là, kiệt tác. Bởi vì, thật sự, nếu nó chỉ là chân dung
khác, hay điều gì đó về Môi-se, một số loại hình mà người nào
đó đã từng quan niệm. Nhưng, người đang làm tác phẩm nầy, nó
làm ông rất thỏa lòng đến mức ông đã đánh vào nó. Và dấu vết
trên tượng làm cho nó thành kiệt tác với tôi, bởi vì nó phản ánh
hoàn toàn những gì đã có ở trong tâm trí của ông rằng Môi-se
phải trông giống như thế.
50 Ồ, tôi đã đứng đó. Tôi phải bỏ đi trong vài phút, để nghĩ về—
về điềumà phải có ý nghĩa đối với ông, và—và nó có ý nghĩa như
thế nào đối với tôi tại thời điểm đó. Rồi điều đó đến với tâm trí
của tôi, về điều nàymà tôimuốn nói với anh chị em.
51 Bây giờ chúng ta hãy chuyển ý nghĩ chúng ta từ
Michelangelo, để hướng tới Điêu Khắc Gia vĩ đại, Đức Chúa
Trời Toàn Năng, Đấng, lúc ban đầu, trước khi ở đó có một ngày
hay buổi bình minh của ngày, trước khi ở đó một nguyên tử
hay phân tử, Đức Chúa Trời, trong trí Ngài đã có con người, con
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người giống như gì, con người sẽ là gì, và con người sẽ hành
động như thế nào. Và Ngài muốn con người là một phần của
Ngài, “Vậy Ngài đã dựng nên loài người giống như hình của
chính Ngài, và Đức Chúa Trời đã tạo nên con người giống như
Ngài,” ồ, khi Đức Chúa Trời, ban đầu đã dựng nên kiệt tác nầy,
điều gì đó phản ảnh những ý tưởng của Ngài.

52 Nên nhớ, chỉ có một hình thức của Sự Sống Đời đời, và của
chúng ta…ngay cả tên của chúng ta và ý tưởng của chúng ta đã ở
với Đức Chúa Trời trước khi có nền tảng của thế gian. Vì chúng ta
hiện giờ sở hữu Sự sống Đời đời. Và để có điều đó, chúng ta phải
là một phần của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta phải là ở trong ý
tưởng của Ngài, vì chúng ta có Sự Sống Đời đời, và được định sẵn
cho sự sống nầy. “Và tên của chúng ta đã được ghi trong Sách Sự
Sống của Chiên Con trước khi sáng thế,” theo Khải Huyền. Vậy
thì, Đức Chúa Trời đã có chúng ta trong suy nghĩ của Ngài, rồi
chúng ta có Sự Sống Đời đời, vì lúc đó Ngài đã phán với chúng ta,
và chúng ta hình thành. Vàmột lời nói chỉ làmột ý nghĩ được thể
hiện. Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã có chúng ta, trong những ý
tưởng của Ngài.

53 Bấy giờ, và khi Ngài dựng nên A-đam, con người đầu tiên
đó, thật hoàn hảo biết bao. Người trông giống như Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh lớn, ấp ủ trái đất, và Ngài…
những con chim xuất hiện, có lẽ, những thú vật, những thứ khác
nhau, và tiếp tục xuất hiện nhiều hơn dưới dạng của Đấng đang
ấp ủ đó. Cho đến khi, cuối cùng, đến một con người hoàn toàn
giống như chính Đấng đang ấp ủ đó, Đức Chúa Trời. Đức Chúa
Trời đã, hay là, con người được dựng nên như hình ảnh của Đức
Chúa Trời. Thế thì, khi Ngài đặt con người trong vườn tuyệt vời
nầy, như Michelangelo đã đặt tác phẩm của cuộc đời vĩ đại của
ông, và tất cả các nhà điêu khắc vĩ đại, Đức Chúa Trời đã đặt
tác phẩm bằng tay của Ngài trong vườn Ê-đen, làm cho người đó
một người giúp đỡ. Điều đó thật là một—một—một sự thỏa lòng
đối với Đức Chúa Trời, cho đến nỗi Ngài đã nghỉ ngơi. Đó thật sự
là sự yên nghỉ. Tác phẩm củaNgài đã hoàn thành.

Rồi chuyện buồn xảy đến, về kẻ thù.
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54 Bây giờ để ý. Điều nầy tôimuốn anh chị emghi nhớ trong tâm
trí, rằng Đức Chúa Trời đã ban cho con người nầymột sự bảo vệ.
Ngài đã ban cho người…Ngài đã củng cố bên trong người bằng
Lời Ngài, vì Ngài đã phán bảo họ những gì họ có thể làm, những
gì họ không thể làm.

55 Và đó cũng là cơ sở chúng ta đặt ra cho ngày hôm nay, điều
chúng ta có thể làm, những gì chúng ta không thể làm. Cho dù
chúng ta tốt đẹp bao nhiêu đi nữa, chúng ta đi nhà thờ, hay làm
điều nầy, chúng ta phải được sanh lại. Hiểu không? Phải được
sanh lại.

56 Và Đức Chúa Trời đã phán bảo A-đam điều gì ông có thể làm
vàđiều gì ông không thể làm.Ngài đã đặt ôngphía sauLờiNgài.

57 Rồi bằng sự lừa dối, kẻ thù đã vào, và bò qua những bức
tường Lời của Đức Chúa Trời, bởi vì cửa đã mở ra cho nó, và nó
đã làmhưhỏng hình ảnh đó, để phạm tội. Đó làmột trong những
chuyện buồn nhất.

58 Hãy suy nghĩ, rằng con người đã được dựng nên giống như
hình Đấng Tạo Hóa của mình, và đã được cho một bức tường để
đứng phía sau, hầu cho Lời đó không bao giờ có thể sai. Đó là—
đó là hy vọng của Cơ đốc nhân. Nó là cái khiên của—của người
ấy. Đó là áo giáp của người. Đó là tảng đá của người ấy ngày hôm
nay, là, ở lại đằng sau Lời; mọi người tin.

59 Vậy thì, anh chị em phải không bao giờ rời khỏi phía sau Lời
đó. Khi anh chị em rời khỏi Lời, là mở cửa cho kẻ thù, khi họ nói,
“Ồ, à, bạn có thể làmmột chút của việc này, và một chút của việc
kia.” Đức Chúa Trời muốn anh chị em tự phân rẽ khỏi mọi việc
được gọi là tội lỗi. Quăng hết qua một bên cho Ngài, và chỉ dành
cho Ngài mà thôi.

60 Ngài đã có một mục đích cho đời sống của anh chị em, mỗi
cá nhân, không ai khác trên mặt đất nầy có thể thay thế anh chị
em. Đức Chúa Trời có điều gì đó dành cho anh chị em. Anh chị
em được dựng nên giống như thế. Anh chị em được làm cách đó
vì một mục đích. Đức Chúa Trời tể trị trong công việc Ngài. Ngài
thậm chí…Những việc khác nhau. Chúng ta khác biệt, người nầy
khác người kia.
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61 Chúng ta để ý trong đời sống động vật. Chúng ta phát hiện ra,
trong đời sống động vật, có một loài động vật, Đức Chúa Trời đã
tạo ra một con thú mang gánh nặng, giống như con ngựa, và—
và nó phải làm việc. Và con bò là vật hy sinh. Và, nhưng, sư—sư
tử và hổ gầm thét trong rừng mà không cần lao động hay làm
thứ gì. Ngài đã tạo nên một con thú to lớn giống như con voi, và
rồi Ngài cũng đã tạo nên con vật nhỏ bé như con chuột. Vậy thì,
ai ở đó để bảo Ngài làm gì và làm như thế nào? Ngài làm theo nó
cách Riêng của Ngài.
62 Ngài làm nên núi non. Ngài tạo nên sa mạc. Ngài làm nên
biển—biển cả. Ngài làm nên đồng bằng. Ngài tạo nên cây cối có
gỗ cứng, cây cọ, và—và vân vân. Ngài làmđiều đó.
63 Ngài làm nên những con người khác nhau. Ngài ban cho
chúng ta, mỗi người, một địa vị khác nhau. Cây cọ không bao
giờ có thể là cây mại châu. Cây mại châu có thể không bao giờ
là cây cọ. Không ai có thể thế chỗ của bạn, và bạn không nên
cố chiếm chỗ người nào khác. Bởi vì, bạn làm một cá nhân, với
Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã có một mục đích dành cho
bạn. Ngài đã tạo nên bạn như vậy. Anh chị em nói, “Tại sao Ngài
làm thế?” Ngài có toàn quyền. Ngài có lý do cho điều đó xảy ra
cách ấy.

Nhưng chúng ta thấy rằng chúng ta hết thảy được canh giữ
bằng Lời.
64 Trên trời, chúng ta nhìn thấy các thiên thể. Kinh Thánh nói
rằng ngay cả ngôi sao nầy cũng khác ngôi sao khác. Có chòm sao
Thiên Lang và các sao khác nhau. Và sao Hỏa và sao Mộc, tất cả
những ngôi sao khác nhau, chúng khác cái này với cái kia. Mặt
trời khác với mặt trăng, và mặt trăng khác với các vì sao. Có các
Thiên sứ, chẳng hạn như, các Sê-ra-phim và các Chê-ru-bim, các
Thiên sứ và các Thiên sứ lớn, trong—trong mức độ khác nhau.
Và ngay cả trong thế giớimới sắp tới, các vị vua của trái đấtmang
danh dự của họ vào thành phố.
65 Chúng ta sẽ luôn là như vậy. Bởi vì, Đức Chúa Trời không
phải là Ngôi nhà Hài hòa của Sears và Roebuck. Ngài là một Đức
Chúa Trời của sự đa dạng. Ngài làm theo người này cách này, và
người kia cách khác. Nhưng chúng ta phải hầu việc Ngài trong
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cáchmàNgài đã tạo nên chúng ta, và vui vẻ, và ở lại sau Lời Ngài.
Và đó là cách Đức Chúa Trời đã thực hiện nó.
66 Nhưng khi chúng ta phát hiện ra rằng kẻ thù đã thông suốt
Lời đó, với điều này, tác phẩm của Đức Chúa Trời, thì hắn đã làm
hỏng nó. Và đó chính xác là những gì nó đang làmbây giờ. Nó lẻn
vào qua công việc tay Chúa làm, kẻ thù, đang cố làm cho chúng
tamột Hội đồng Giáo hội Thế giới. Và con người đã…Ồ, con người
thậm chí không thể đồng ý với nhau, thì làm sao chúng ta định
làm cho cả thế giới đồng ý với một người? Và ngay sau khi các
bạn làm điều đó…
67 Chúng ta có một Đấng mà chúng ta phải hòa hợp, đó là Đức
Chúa Trời. “Và ban đầu đã có Lời, và Lời đã ở cùng Đức Chúa
Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.” Và Lời vẫn là Đức Chúa Trời, và
sẽ luôn là Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời ở trong Lời. “Và
Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta,” trong Thân vị Con
của Đức Chúa Trời.
68 Bây giờ chúng ta tìm ra điều đó, sau khi Ngài tìm thấy sự kết
hợp tuyệt vời này, giống như, điều đó đã xảy ra cho anh chị em
và tôi, và chúng ta sẽ đặt mọi thời gian và nỗ lực, chúng ta đã
đạp đổ điều đó và để nó qua đi, nhưng, Đức Chúa Trời thì không,
Ngài không muốn để công việc của Ngài bị hủy hoại. Đó là tình
yêu củaĐứcChúaTrời. Khôngngạc nhiên khi nhà thơđã viết:

Dầu mực tràn lan khắp cả đại dương,
Và da cừu mềm là khoảng trời xanh;
Và dùng mọi thân cây chế viết ghi hoài,
Và mỗi người đều làm văn sĩ trên đời;
Để chép tình yêu của Đức Chúa Trời
Biển kia sẽ ráo hết mực;
Hay cuốn giấy chứa sao có thể hết cả được,
Dầu bủa giăng khắp mọi phương trời.

69 Thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuyệt diệu biết bao!
Sau khi con người sa ngã và cố tình mở cửa cho kẻ thù, và xông
vào và làm bại hoại con người, và đặt sự chết trong con người,
Đức Chúa Trời vẫn không muốn công việc này bị đánh bại. Ngài
đã giáng xuống và bắt đầu lại tất cả. Ngài tạo dựng lại con người
đó lần nữa.
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70 Ngài đã đặt A-đam vào một giao ước, “Hãy làm điều nầy, và
không được làm điều kia; làm điều nầy, và không làm điều kia;
đừng đụng, đừng cầm, đừng nếm.”
71 Nhưng chúng ta thấy, khi Ngài bắt đầu lần nữa, Ngài đã bắt
đầu với—với Áp-ra-ham. Và nơi Áp-ra-ham, Ngài bắt đầu với ông
trong một giao ước vô điều kiện. Không phải “nếu ngươi sẽ.” “Ta
đã. Ta đã làm điều đó rồi. Ta đã ban phước cho ngươi, ngươi và
dòng dõi của ngươi, và vân vân, theo sau ngươi.” Đó là một giao
ước vô điều kiện. Ngài đã bắt đầu với Áp-ra-ham, công việc tay
Ngài làm nên một lần nữa, và bây giờ với giao ước vô điều kiện
của Ngài. Thế thì, chúng ta thấy, Ngài đặt cơ sở trên Áp-ra-ham
và ban cho ông giao ước, vô điều kiện, với lời hứa đó.
72 Sau đóNgài đã đến với các tổ phụ, trong CựuƯớc, như chúng
ta đi tiếp. Tại đây Ngài đã phơi bày sự tạo dựng công việc của
Ngài. Bây giờ chúng ta có Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép; bốn
tổ phụ đầu tiên.
73 Bây giờ, Áp-ra-ham đại diện cho công việc đức tin, đức tin, vì
Áp-ra-ham là một đức tin. Ông đã có một đức tin lớn, vì, “Người
chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời,
qua sự không tin.” Khi mà, chúng ta có thể nói, “đã đạt tới cao
điểm của khủng hoảng,” và mọi việc đều chống lại người, người
vẫn cứ bám chặt lấy Đức Chúa Trời.
74 Rồi chúng ta có Y-sác, là nguời con yêu dấu, tượng trưng cho
tình yêu, bởi vì, Áp-ra-ham là một hình bóng của Đức Chúa Trời,
như Y-sác được dâng lên làm của lễ, Sáng thế ký 22, chúng ta
thấy Y-sác đãmang củi lên đồi, vàmọi sự làm hình bóng về Đấng
Christ, báo trước về Ngài. Rồi chiên đực xuất hiện và được dâng
thay cho chàng.

Vậy thì đó là đức tin, tình yêu thương.
75 Và Gia-cốp, có nghĩa là “kẻ chiếm chỗ,” và đó là một con
người lừa dối. Và chúng ta nhận biết rằng đời sống của Gia-cốp
thật sự tượng trưng cho ân điển, vì đó chính là ân điển của Đức
Chúa Trời, luônmọi lúc đã ở với Gia-cốp.
76 Sau đó đến Giô-sép. Không có gì chống lại Giô-sép. Ông là
một người hoàn hảo. Tiên tri của Đức Chúa Trời đã xuất hiện
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giữa anh em người. Và bị ghét, vô cớ, và bị bán. Và trong mọi
cách, đời sống của ông báo trước cho cuộc đời của Đức Chúa
Jêsus Christ. “Ngài đã đến trong xứ Ngài, song dân Ngài chẳng
hề nhận lấy Ngài.” Như Giô-sép bị anh em mình ghét bỏ, ném
xuống hố, được cho là đã chết; được đem lên, tôn lên ngồi bên
tay phải của Pha-ra-ôn. Và khi ông rời ngai, họ thổi kèn, biết, mọi
đầu gối đều quì xuống, trước Giô-sép.

77 Chúng ta thấy rằng Chúa Jêsus gần như bị bán cùng với giá
của Giô-sép. Ngài đã được đem lên khỏi—khỏi hầm mộ; và đã
thăng thiên về Trời; ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Khi Ngài đến
từ Nơi đó, “Kèn sẽ vang lên, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, thảy
đềuquì xuống, vàmọi lưỡi sẽ xưngnhậnNgài,” sự hoànhảo.

Đó là đức tin, tình yêu thương, ân điển, và sựhoànhảo.

78 Sau đó tác phẩm thân thể, của việc điêu khắc vĩ đại này tiếp
diễn. Ngài đã làm một tác phẩm thân thể bởi các đấng tiên tri.
Các đấng tiên tri là tác phẩm thân thể.

79 Rồi cuối cùng đến đầu của thân thể vĩ đại nầy, là Chính Đấng
Christ. Hết thảy những đấng tiên tri đã báo trước về Ngài. Mọi
công việc nền tảng đã nói trước về Ngài. Mọi cách từ vườn Ê-đen,
từ chính lúc mà Ngài đã khởi đầu, “Ta sẽ đặt sự thù nghịch giữa
dòng dõi ngươi và dòng dõi con rắn.” Và chúng ta thấy rằng Ngài
đã khởi sự ở đó, và đến qua các—các tổ phụ vào trong các nhà
tiên tri, và xuất hiện ở đó. Một lần nữa Ngài đã thấy sự phản ảnh
của chính Ngài, khi một người được sanh ra trên đất, từ tử cung
của người nữ, đó là Kiệt Tác của Đức Chúa Trời. Đó là Con của
Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ. Lý do Ngài đã có, bởi vì
Ngài là Lời hoàn hảo.

80 “Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là
Đức ChúaTrời. Và Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta.”

81 Bây giờ chúng ta thấy được phản ánh nơi Ngài một kiệt tác
hoàn hảo. Ngài rất hoàn hảo đến nỗi giống như Đức Chúa Trời,
đến nỗi Ngài phán, “Nếu Ta không làm công việc của Cha Ta, thì
đừng tin Ta. Dầu Ta…Các ngươi không thể tin Ta sao? Hãy tin
những công việc, vì chúng làm chứng cho các ngươi, Ta là Ai.”
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Tôi thích điều đó. Hiểu không? Ngài phán, “Nếu các ngươi không
tin Ta…”

Họ nói, “Ngài là một Người, mà tự cho Mình bằng với Đức
Chúa Trời.”

82 Ngài phán, “Ví bằng các ngươi không thể tin Ta, hãy tin các
công việcmà Ta làm. Còn nếu Ta không làm những việc của Ngài
đã sai Ta, thì các ngươi chớ tin Ta.”

83 Mọi Cơ-đốc nhân ngày nay, cũng vậy, phải có lời làm chứng
giống như vậy. Nếu trong Lời đã hứa nầy của Đức Chúa Trời, nếu
đời sống của chúng ta không đủ tiêu chuẩn và đáp ứng chính xác
những gì Lời đã nói, thì chúng ta không có quyền tự xưng mình
là Cơ-đốc nhân nếu chúng ta không được tái sanh. Chúa Jêsus đã
phán, trong Mác 16, “Những kẻ tin sẽ có những dấu hiệu nầy.”
Hiểu không? Không phải “họ có thể; họ nên; họ có khả năng sẽ.”
Họ sẽ làm điều đó. Đó là Điêu Khắc Gia đã tạo nên chúng ta.
Đó là Hội thánh mà đã được đẽo ra. Đó là—đó là Thân thể của
Đấng Christ.

84 Bây giờ chúng ta thấy rằng nó phản ánh Ngài một cách hoàn
hảo. NhàĐiêuKhắc bấy giờ đã có Lời phản ảnh trongKiệt Tác lần
nữa, gọi là Con Ngài, Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên. Cứ suy nghĩ
điều đó,một người quá đầu phục đến nỗi Đức Chúa Trời đã nhận
dạng chính Ngài trong người đó, trong thân thể đó, và Ngài đã
trở nên…Ngài và Đức Chúa Trời là một. “Ta với Cha là Một. Cha
Ta ngự trong Ta. Ta làmđiềumà luôn luôn vui lòng Cha.”

85 Điều gì sẽ xảy ra nếu tín đồ Đấng Christ ngày nay có thể làm
chứng như thế? Anh chị em sẽ là kiệt tác ngay ở Yuma đây, trên
đường phố. Nếu chị em là thợ giặt ở ngoài đó sau những chậu
áo quần, chị em vẫn là một kiệt tác đối với Đức Chúa Trời, khi
chị em nói, “Tôi làm điều mà luôn luôn làm vui lòng Chúa,” và
cả thế gian có thể thấy công việc của Đức Chúa Jêsus Christ phản
ảnh trong chị em.

86 Người ta kể rằng, thời vàng xưa, trước khi người ta có lò
luyện kim. Họ…Họ thường lấy vàng và đập nó, người đập sẽ đập
nó, những thổ dân da đỏ thời xưa khi Arizona còn trong buổi
sơ khai. Họ đập vàng cho đến khi người đập nhìn thấy sự phản
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chiếu của chính mình trong vàng. Họ đập hết sắt pyrite, chất rỉ
sắt, bụi bặm, ra khỏi nó, cho đến khi thợ đập có thể thấy phản
chiếu chínhmình như trong tấm gương, đập nó ra.
87 Vậy thì, đó là những gì Phúc âm làm. Rất nhiều người không
thích bị cán ra và đập ra. Thế đấy, những gì hội thánh cần tối
nay là một kiểu tốt lành, điển hình, Đức Thánh Linh đang đập
ra, thuộc về thế gian và những việc của thế gian. Đó là những
gì Ngũ Tuần cần có tối nay. Đó là những gì các phong trào của
chúng ta cần tối nay, là một sự đập để trở nên như vàng tốt đẹp,
khuônmẫu thuở xưa, cho đếnnỗi hết thảy thế gian bị đập ra khỏi
chúng ta, và Đức Chúa Jêsus Christ được phản chiếu.
88 Hãy để tôi cómột số ít người ở đây tối nay, được xemnhư đầy
dẫy Đấng Christ, và đời sống của họ dâng hiến cho Đấng Christ.
Tôi có thể làm nhiều hơn với một ít người nầy, hay đúng hơn,
Đức Chúa Trời có thể thực hiện nhiều hơn với số ít người nầy ở
đây, hơn là anh em có thể làm với toàn bộ Hội đồng Giáo hội Thế
giới, hướng về Nước Đức Chúa Trời. Một người đã hoàn toàn đầu
phục trong tayNgài, đó là tất cả những gì Đức ChúaTrời cần.
89 Nhưng, anh em biết đấy, chúng ta không muốn nằm im và
để Ngài đập bên nầy, bên kia, đánh gục chỗ nầy, đánh gục chỗ
kia, đánh bại ý kiến này, và ý kiến kia, và để cho Đức Chúa Jêsus
Christ được phản chiếu trong chúng ta. Chúng ta xem quá nhiều
phim ảnh. Chúng ta có quá nhiều chương trình truyền hình.
Chúng ta có quá nhiều những sự vui thú của thế gian, cho đến
nỗi nhà thờ không còn hấp dẫn với dân sự. Đó là vì Đức Thánh
Linh đã dời ra ngoài, và điều gì khác di chuyển vào. Đúng thế,
thưa các bạn.
90 Tôi đã nghe những lời làm chứng, những người Ngũ Tuần
điển hình thuở xưa, những buổi nhóm cầu nguyện của họ kéo
dài suốt đêm như thế nào. Các bậc cha và mẹ, bốn mươi, năm
mươi năm trước đây, cầu nguyện suốt đêm. Người ta đã ghét họ,
trên đường phố. Và ngày nay, chúng ta nghĩ, nếu ai đó không vỗ
nhẹ vào vai chúng ta, ồ, có điều gì đó không ổn với chúng ta.
“Khốn cho các ngươi, khi mọi người nói tốt về các ngươi.” Ngài
đã bị người ta khinh dể và chối bỏ, và chúng ta là hình ảnh của
Ngài. A-men.
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91 Những gì chúng ta cần ngày nay là một số buổi nhóm cầu
nguyện thực sự, chân chính, sự làm cho sạch sẽ nào đó, mọi cách
từ bục giảng cho tới người trông coi nhà thờ, toàn bộ nhà của
Đức Chúa Trời, được thanh tẩy, đập ra, phản chiếu Hình Ảnh
của Người Đập, Phúc âm đã rao giảng trong quyền năng về sự
sống lại của Đấng Christ. Đúng thế.
92 Phúc âm xã hội nhỏ bé nầy mà chúng ta đi theo, và vỗ nhẹ
người nầy trên vai, và lập người nầy lên làm chấp sự, và người
kia là trưởng lão, người khác là cái gì đó giống như thế, cả công
việc chính trị. Đó có phải chính xác là điều đã xảy ra ở giáo hội
nghị Nicaea, La-mã không? Chúng ta cần bỏ đi thứ đó. Giám Lý,
Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ Tuần, và hết thảy, chúng ta phải thoát
ra ngoài điều đó.
93 Hoạt động chính trị không thuộc về Hội thánh. Đức Thánh
Linh điều hành Hội thánh, và không phải một cuộc bỏ phiếu
chính trị về ai là ai. “Đức Chúa Trời đã đặt trong hội thánh một
số sứ đồ, một số nhà tiên tri, và một số giáo sư, và những nhà
truyền giáo, và mục sư.” Không phải con người bầu chọn họ ở
đó. Đức Chúa Trời đã đặt để họ ở trong đó, bởi sự kêu gọi của
Đức Thánh Linh, những buổi nhóm cầu nguyện, và đặt tay trên,
và ở lại trướcmặt Đức Chúa Trời.
94 Nhưng, ngày nay, chúng ta đã xã hội hóa tôn giáo của mình
đến một chỗ cho đến khi nó gần giống như chính trị, bản thân
nó, mà chúng ta đặt nó trong các giáo phái của mình. Chúng ta…
Người này không thể chỉ tay vào người khác. Chúng ta thảy đều
tội lỗi. Trong đó anh em tìm thấy những người đàn ông chân
chính và những đàn bà chân chính. Nhưng vấn đề rắc rối là,
những gì tôi đang nghĩ về, chúng ta đang trở nên quá nhiều về—
về phía thiểu số, những người chân chính muốn tin và muốn có
quyền năng của Đức Chúa Trời. Có quá nhiều điều được mang
vào bởi một hành động xã hội, “Thôi được, đây là một người tốt.
Anh ta là người tốt.”
95 Chúng ta có nhiều nhà thờ tốt đẹp. Chúng ta xây dựng những
nhà thờ tốt, và những nhà thờ đẹp hơn chúng ta đã có trước đây.
Điều đó được lắm. Không có gì chống lại điều đó. Tôi thích nhìn
thấy hội thánh thịnh vượng.
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96 Nhưng, thưa anh em, tôi thích thấy nó thịnh vượng trong
quyền năng của Chúa hơn là thịnh vượng trong các việc thế gian.
Hãy trở lại với Phúc âm!Hãy trở lại với quyềnnăng củaĐứcChúa
Trời! Hãy trở lại với lễ ngũ tuần, như…như nguyên thủy đã có.
Nhưng, anh em biết đấy, vấn đề rắc rối của nó là, chúng ta không
muốn nhận sự đánh đập đó.

97 Anh em có thể nói về điều gì đó, và việc trái đạo đức nào
đó mà hội thánh đang làm, hay—hay là điều gì đó thuộc về xã
hội, ngay lúc ấy họ xua đuổi anh em, đóng cửa lại với anh em.
Anh em không thể vào, xem đấy, bởi vì họ có một buổi nhóm và
cấm cản anh em. Họ không cần anh em nữa. Họ nói, “Anh điên
khùng. Anh mất trí rồi.” Nhưng chừng nào đó là CHÚA PHÁN
NHƯ VẬY, những gì ai nói không thành vấn đề với tôi. Phải nhận
lấy quyền năng của Đấng Christ để thay đổi một người. Nhận lấy
quyền năng của Đấng Christ để giữmột người.

98 Và như Chúa Jêsus có lần đã phán, “Hãy xem hoa huệ mọc
lên thể nào. Và tuy nhiên Ta phán cùng các ngươi rằng Sa-lô-
môn, dù sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một
hoa nào trong giống ấy.” Sa-lô-môn, với tất cả sự sang trọng của
mình, là một—một cảnh tượng lộng lẫy nguy nga. Không có nghi
ngờ nào. Ông là con người vĩ đại với thế gian, và một người cao
trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng áo của Sa-lô-môn không
có sự sống trong đó. Nó là một mảnh vật liệu, có lẽ được hớt từ
lưng con chiên. Nhưng, hoa huệ có sự sống.

99 Điều chúng ta cần ngày nay là Sự Sống của Đấng Christ bên
trong chúng ta. Đó là những gì được tinh lọc; không phải bề
ngoài, một cổ áo tròn, haymột tấm bằng tâm lý học, hoặc điều gì
đó. Cần có quyền năng của Đấng Christ phục sinh để biến chúng
ta trở thành những gì chúng ta nên có. Đức Chúa Trời không có
kế hoạch nào khác ngoài việc để Đức Thánh Linh cai trị và ngự
trị trong Hội Thánh.

100 Ồ, Đức Chúa Trời, Ngài đã giống hình ảnh của Đức Chúa Trời
rất nhiều, đến nỗi Ngài và Đức Chúa Trời trở nên Một. “Ta với
Cha Ta là Một.” Ô, chao ôi! Đó là một sự sống tuyệt vời làm sao,
vì Đức Chúa Trời sống trong Ngài, mà toàn bộ đời sống của Ngài
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được bao bọc trong Đức Chúa Trời. Không có gì ngạc nhiên khi
nó là một kiệt tác!

Sa-tan đến với Ngài.

101 Mỗi khi Đức Chúa Trời nghĩ rằng Ngài có một kiệt tác, thì Sa-
tan lại vào cuộc. Nó đã đi vào trong Môi-se, và Môi-se đã phá bỏ
mạng lịnh. Nhưng khi nó đến với Kiệt Tác nầy, đó là sự lựa chọn
của riêng Đức Chúa Trời. A-men. Ngài đã—Ngài đã định trước
Ngài. Điều đó không làm ích cho nó. Ngài đã ở lại sống đúng với
Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời nhìn Ngài và thấy Ngài đã bị
cám dỗ bốn mươi ngày trong đồng vắng, giống như Môi-se. Dĩ
nhiên, tất cả những người đó đã nói trước về Ngài. Luật pháp bị
phá vỡ. Nhưng khi nó đến, Sa-tan, kẻ cám dỗ lớn đó, đã cố cám
dỗ Ngài, nó không tìm thấy Môi-se ở đó. Không, thưa quý vị. Nó
đụng phải dòng điện năm ngàn vôn mà đã làm cháy xém cánh
nó khi nó nhảy lên chống lại Đấng đó.

102 “Có lời chép rằng,” Ngài phán. Hiểu không? A-đam đã gục
ngã. Nhưng, Chúa Jêsus, A-đam thứ hai, là Kiệt Tác đã đến, vì
Đấng Cứu Chuộc, Ngài phán, “Có lời chép rằng, ‘Người ta sống
chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời nói ra từ
miệng Đức Chúa Trời.’” Ở đó Ngài đã có một Kiệt Tác. Vâng, thưa
quý vị. Ngài đã nói điều gì khác. Ngài phán, “Cũng có lời chép
rằng, ‘Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Hỡi Sa-tan,
hãy lui ra.” Đó làmột Kiệt Tác. Ngài đã làm gì?

103 Không nói, “Tôi sẽ nói giáo hội của tôi. Tôi sẽ có những người
trưởng lão làm điều nầy điều kia. Giám mục sẽ làm điều nầy
điều kia.”

104 Ngài phán, “Có lời chép rằng.” Đó là điều Ngài đã đặt A-đam
ở phía sau, ông đã sa ngã, và Sa-tan đã làm hư hại nó. Nhưng nó
không thể làmhỏng Kiệt Tác nầy, cho dù nó có làm gì đi nữa. Đến
mứcmà, cho đến nỗi nó…

105 Đức Chúa Trời phán, “Nầy là Con yêu dấu Ta. Hãy nghe
Người. Mọi điều, Ta ban mọi sự qua Người. Các ngươi, hãy nghe
Người.” Họ là Một. Họ là Một như nhau. Đức Chúa Trời đã sống
ở trong Ngài, làm Ngài thành Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên, trên
đất. Ngài là một Chiên Con hoàn hảo, ôi, một Kiệt Tác hoàn hảo
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của sự cứu chuộc. Điều đó làm vui lòng Đức Chúa Trời, thế thì,
thật giống như Michelangelo, Ngài đã được hà hơi bằng sự sống
của Ngài. Chúng ta thấy trong…
106 Tôi đã có những lời Kinh Thánh được ghi ra ở đây. Mác 9:7,
nếu anh chị em muốn đọc. Khi…Đó là ở trên Núi Biến Hình. Khi
Ngài ở trên Núi Biến Hình đó, chúng ta thấy rằng ở đó đã xuất
hiệnMôi-se, và ở đó đã xuất hiện Ê-li.
107 Và rồi, điều trước tiên anh chị em biết đấy, sứ đồ Phi-e-rơ đã
được hà hơi rất nhiều, đến nỗi ông nói, “Chúng ta hãy dựng ba
đền tạm ở đây. Chúng ta sẽ làm ba tổ chức ra từ đây. Chúng ta sẽ
làm ba giáo phái: một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li, và một
cái cho Thầy.”
108 Trong khi ông đang nói, có một tiếng vang ra từ đám mây.
Nói rằng, “Nầy là Con yêu dấu Ta. Ta rất vui lòng về Người, Ta sẽ
đánhNgười cho các ngươi. Hãy ngheNgười. Người sẽ nói.”
109 “Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. Người đã vì
sự gian ác chúng ta mà bị thương.” Ngài là Chiên Con, Chiên Con
củaĐức Chúa Trời, Của Lễ hoànhảo. Chưa bao giờ có ai sống như
Ngài, chưabao giờ có ai sốngnhưNgài. Ngài là Kiệt Tác hoànhảo,
phù hợp với Lời Đức Chúa Trờimột cách chính xác.
110 Ban đầuĐức Chúa Trời ban Lời Ngài,một phần cho phần nầy
của thời gian, cho phần đó, cho phần đó.
111 Đó là nơi con người rất bị lừa dối và lộn xộn ngày hôm nay.
Họ đang cố gắng xây dựng dựa trên điều gì đó đã xảy ra cách đây
bốn mươi, năm mươi năm. Chúng ta thì…Đó, điều đó đã được
ban cho thời đại đó.
112 Môi-se sẽ làm được điều gì tốt nếu đến với—với sứ điệp của
Hê-nóc? Môi-se làm điều gì tốt nếu đến với—với sứ điệp của Nô-
ê? Chúa Jêsus nếu đến với—với sứ điệp của Môi-se thì phỏng có
ích gì? Hiểu không? Và ích lợi gì nếu Wesley đến với sứ điệp của
Luther? Ích lợi gì nếu Ngũ Tuần đến với sứ điệp của Wesley?
Hiểu điều tôi muốn nói không?
113 Hết thảy được phân bổ ra đây trong Kinh Thánh, và chúng
ta phải biết thời đại và thì giờ, và những gì dành cho chúng ta.
Và đó là nơi chúng ta thất bại ngày hôm nay. Chúng ta đang đọc
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mọi thứ khác ngoài Kinh Thánh. Đây là thời đại mà chúng ta
nên sống. Đây là thời đại mà Đức Chúa Trời đặt để chúng ta ở
đây. Chúng ta hãy xem trong Lời.
114 Đó là cách họ đã không thấy Chúa Jêsus; những người Pha-
ri-si đó, và những người Sa-đu-sê, Hê-rô-đia. Những tổ chức khác
nhau của ngày đó đã được bố trí, và bố trí rất hoàn hảo, họ nghĩ,
không có cách nào để trốn thoát. Nhưng khi Ngài đến, Ngài hoàn
toàn…Ngài khác hẳn tất cả những gì họ nghĩ. Ngài là một Người
nhỏ bé, khiêm nhường sanh trong máng cỏ, với một…được cho
làmộtĐứaConngoài giá thú, và tất cả những thứnàynhư thế.
115 Nhưng, tuy nhiên, Ngài đến đúng theo cách Kinh Thánh nói
Ngài sẽ đến. Và họ đã quen với những gì Môi-se nói, và Môi-se
nói về Ngài. Ngài phán, “Nếu các ngươi biết Môi-se, các bạn sẽ
biết Ta. Môi-se đã nói về Ta vậy.” Và họ vẫn không thể nhìn thấy
nó. Chỉ xoay quanh những truyền thống của họ, cho đến nỗi họ
không thể thấy điều đó. Nhưng anh chị em thấy đấy, Ngài không
đến để phản chiếu những tổ chức của thời đó. Ngài không đến
để phản chiếu phe phái tôn giáo.
116 Ngài đến để phản chiếu Cha, và Cha là Lời. A-men. Bây giờ tôi
cảm thấy thật sự tin kính. Ngài đến để phản ánhLời của Cha. Đức
Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ ở đó, và Ngài ở đó, là Kiệt Tác hoàn
hảo trong công việc thủ công tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Ồ,
chao ôi! Ngài là sự phản chiếu hoànhảo vềNgài. Ngài phản chiếu
mọi sựmà—màĐức Chúa Trời đã nói về. Ngài phản chiếu những
gì A-đam nói về Ngài. Ngài phản chiếu về mọi sự các nhà tiên tri
đã nói, về tất cả các tổ phụ đã nói. Mọi thứmàNgài đã phán, Ngài
là sự làm trọn của Lời. Mọi hình bóng được ứng nghiệm trong
Ngài. Vâng. Ngài đã trở nên Đức Giê-hô-va của Tân Ước. Ngài là
Đức Giê-hô-va của Cựu Ước. “Lời lúc đó,” mà đã ở trong Trụ Lửa,
“đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta.” Đức Giê-hô-va của Cựu
Ước trở nên Chúa Jêsus của Tân Ước. Ngài là sự phản chiếu hoàn
hảo của Đức Chúa Trời.
117 Ô, ước gì Hội thánh ngày nay có thể thật sự phản ảnh Hội
thánh đầu tiên đó, khi Đức Thánh Linh giáng xuống vào Ngày
Lễ Ngũ tuần! Nếu như Cơ-đốc nhân ngày nay có thể phản chiếu
được! Chúng ta là hội thánh lai căng, so với những gì họ đã có.
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118 Tôi đã đi qua, đến ngày hômnay, tôi đang xemởdưới đây, bởi
một trong những Casa Grande nhỏ nầy, hay một số trong những
nơi nhỏ bé nầy ở đây, tôi để ý đó một—một nông trại bông ở đó,
và cỏ linh lăng khác nhau. Họ phải có cối xay gió ở đó, để bơm
nước, để duy trì hoạt động. Tại sao? Nó không thuộc về đó. Chắc
chắn là không. Nhưng, hãy xem cây xương rồng, trời khôngmưa
trong năm nămmà nó vẫn sống. Và anh chị em không tưới nước
trên đó trong vài ngày, và nó sẽ chết. Anh chị em thấy, nó không
phải là nguyên thủy.

119 Đó là cách chúng ta như vậy. Chúng ta phải được đối xử như
con trẻ, và làm những nhân vật tai to mặt lớn trong giáo hội, và
vỗ nhẹ, gọi thế nầy, thế kia, hay thế nọ.

120 Ồ, những Cơ-đốc nhân đầu tiên họ gian khổ. Họ không quan
tâm đến ai vỗ lưng họ. Họ phản ánh Đức Chúa Jêsus Christ, rất
nhiều, đến nỗi họ nói…Họ được coi như họ—họ là những người
ngu dốt và thất học. Họ không đi học trường trung học, và họ
không có bằng cử nhân. “Nhưng người ta để ý họ đã ở với Chúa
Jêsus.” Đó là những gì họ cần, hỡi Cơ-đốc nhân ngày nay, hãy để
ý rằng anh chị em được ở với Chúa Jêsus. Có điều gì đó về anh chị
em,mà khác biệt. Tôi biết điều đó không…Đó là điều không được
ai ưa chuộng để nói, nhưng chúng ta không trông đợi sự ngưỡng
mộ. Cơ-đốc nhân không trông đợi điều gì đó dễ dàng.

121 Một chị lớn tuổi trongnhà thờ của tôi trước đây, thườngđứng
lên và hát bài hát:

Tôi phải được về nhà trên Trời
trên chiếc giường đầy hoa dễ chịu,
Trong khi những người khác đã chiến đấu để
giành được giải

Và chèo qua biển máu sao?

Không, tôi phải chiến đấu nếu tôi phải trị vì.

122 Anh chị em nghĩ mình sẽ làm điều gì nếu anh chị em ở đây
và mọi việc chống lại Đức Chúa Jêsus Christ, nếu anh chị em đã
sống trong thời của Ngài. Anh chị em đang sống ở đó, thưa anh,
chị em. Đúng thế. Ngài vẫn là Lời. Hãy xem cách họ đang bước
đi nặng nề trên Lời đó ngày hôm nay. Hãy xem cách họ đang cố
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gắng tổ chức Nó, và hợp nhất Nó, và mọi thứ tương tự, với thế
gian. Hãy ra khỏi. Hãy giữ—hãy giữ lập trường củamình choĐức
Chúa Jêsus Christ và Lời Ngài. Đừng để điều gì ngăn cản điều đó.
Hãy ở lại sống đúng đắn với Nó.

123 Giống như ông cụ giặt ủi người Trung Hoa, trước đây nhiều
năm, đã đến Arizona và California. Ông cụ không thể viết được
một từ tiếng Anh. Ông hầu như không biết nó. Anh em lấy đồ
giặt ủi đem đến ông. Anh em biết ông ấy làm gì không? Ông đã
lấy một mảnh giấy nhỏ, không có viết gì trên đó cả. Ông ấy chỉ
xé mảnh giấy đó và đưa cho anh em một mảnh. Khi anh em trở
lại, phải đưamảnh giấy khớp với mảnh giấy của ông, nếu không
thì anh em không thể lấy đồ giặt ủi của mình. Đó là một điều tốt
hơn nhiều. Anh chị em có thể sao chép một cái tên, nhưng anh
chị em sẽ không lừa ông ấy được ở đó, vìmảnh giấy đó phải khớp
chính xác với mảnh giấy của ông ấy.

124 Đó cũng là cách Đức Chúa Trời lập giao ước của Ngài. Kinh
nghiệm của chúng ta không phù hợp với một số tín điều, một số
giáo điều, một số giáo phái giáo hội nào đó, nhưng nó phải phù
hợp với Lời của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ. Đúng.
Khi chúng ta đến với Đấng Christ, thì Đấng Christ tuyên bố chúng
ta.Ngài đã xé Ngài làm hai, tại Đồi Sọ. Phần của nó Ngài đã nhấc
lên, và ngồi bên hữu Ngài, là thân thể. Thánh Linh, Ngài đã đến,
được ban xuống lại ở đây để làmmộtNàngDâu choNgài. Và kinh
nghiệmđóđã có trongĐấng Christ phải có trong chúng ta.

125 Ngài là—Ngài là hoàn toàn rất hoànhảo đếnnỗi Ngài làmvui
lòng Điêu Khắc Gia, và hà hơi cho Ngài rất nhiều đến nỗi Ngài đã
đập mạnh Ngài ở Đồi Sọ. Ồ, chao ôi! Bây giờ chúng ta thấy Ngài
như Lời Kinh Thánh đã nói, kiệt tác của Đức Chúa Trời. “Chúng
ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập, và làm cho
khốn khổ.” Đó là một kiệt tác thật. Như ’Angelo đã đập vào ông,
đó là điều đã làm…

126 NếuNgài chỉ sống cómột cuộc đời tốt đẹp, Ngài đã phải giống
nhưmột số người đã rao giảng phúc âm xã hội ngày nay, “Ngài là
một tiên tri.” Ngài là một tiên tri, nhưng Ngài còn trọng hơnmột
tiên tri. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Em-ma-nu-ên.
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127 Vậy thì những gì đã làm Ngài thật chính xác, đối với tôi,
Kiệt—Kiệt Tác với tôi và với anh chị em, là bởi vì Đức Chúa
Trời đã đánh Ngài. Ngài đã bị đánh tại Đồi Sọ.Nếu Ngài không
bị đánh…Cho dù Ngài đã sống lại thế nào đi nữa, Ngài đã rao
giảng tuyệt vời thế nào, đời sống vĩ đại của Ngài là gì, Ngài đã
tuyên bố điều gì, Ngài đã được chứng minh ở đó. Ngài đã rất vui
lòng, Đức Chúa Trời đã, đến nỗi Ngài là Người duy nhất từng
đứng trênmặt đất để Đức Chúa Trời có thể đánh vì những người
còn lại. Đấng hoàn hảo đó đã bị đánh đập vì những kẻ không
hoàn hảo. Toàn bộ tạo vật đã sa ngã, qua A-đam, nó đã được cứu
chuộc qua Chúa Jêsus Christ. Kiệt Tác của Đức Chúa Trời đã chịu
sự thử thách. Ngài đã làm điều đó bằng cách nào? Bằng Lời. “Có
lời chép rằng, ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
song nhờmọi Lời nói ra từmiệng Đức Chúa Trời.’”

128 Ồ, thưa bạn hữu Cơ-đốc, hãy mặc toàn bộ áo giáp của Đức
Chúa Trời. Đừng đứng lui với một số ý tưởng giáo điều nào đó,
hay điều gì đó mà bạn đang ủng hộ. Hãy mang lấy toàn bộ khí
giới của Đức Chúa Trời khi anh chị em đi vào trận chiến chống
lại kẻ thù, như Chúa chúng ta đã làm. Ngài tỏ cho thấy rằng Cơ-
đốc nhân yếu nhất có thể đánh bại Sa-tan chỉ bằng Lời. Ngài có
quyền năng, Ngài có thể đánh Sa-tan bất cứ cách nàoNgàimuốn,
nhưng Ngài đã không sử dụng điều đó. Ngài chỉ lấy Lời và đánh
bại nó bằng Lời đó. “Có lời chép rằng. Có lời chép rằng.” Mọi nơi,
“Có Lời chép rằng.” Vì vậy, Ngài đã đánh bại Sa-tan bằng Lời của
Đức Chúa Trời.

129 Vậy thì, đó là Kiệt Tác hoàn hảo và Đức Chúa Trời đã đánh
Nó. Thật Nó là một tấm gương tuyệt vời! Một sự việc thật tuyệt
vời! Nói về tác phẩm điêu khắc của—của Michelangelo ở đó,
bởi Môi-se đã bị đập vào chân không? Kinh Thánh nói, “Nhiều
kẻ thấy Người mà lấy làm lạ. Người bị tổn thương rất nhiều
cho đến nỗi Ngài thậm chí trông không giống như con trai loài
người. Người đã bị đánh đập. Người đã bị thương. Người đã bị
đẫm máu. Người đã bị đánh roi.” Ngài…Mọi việc đã được thực
hiện. Ngài trông giống như chỉ một—chỉ một đống Máu lớn và
xương, đang bước đi. Ngài thậm chí không còn giống như một
con người, khi Ngài lê bước lên Đồi Sọ. Đức Chúa Trời đã đánh
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Ngài vì chúng ta. Đó là điều làm cho Ngài trở thành Kiệt Tác
hoàn hảo.
130 Ôi, tôi yêu Ngài biết bao, biết rằng Ngài đã làm điều đó cho
tôi, biết rằngNgài đã làmđiều đó cho anh chị em. Làm sao chúng
ta có thể—làm sao chúng ta có thể sánh được với điều đó? Không
ai có thể sánh được với nó. Không ai xứng đáng để sánh được.
Chúng ta ở đây không có hi vọng. Chúng ta không có Đức Chúa
Trời. Chúng ta không có đường lối cứu chuộc nào.Mỗimột người
trong chúng ta sanh ra bởi tình dục, và chúng ta chỉ phải trả giá.
NhưngNgài đã đến, Đấng hoàn hảo, rất hoàn hảo và rất đẹp lòng
cho đếnnỗi Đức Chúa Trời đánhNgài cho các bạn và tôi.
131 Bây giờ, trong gần hai ngàn năm, Đức Chúa Trời đã cố gắng
cắt cho Ngài một Nàng Dâu kiệt tác, được gọi là Hội thánh. Đúng
thế. Đức Chúa Trời làmđiều đó như thế nào?Ngài thực hiện điều
đó bằng phương pháp không hề thay đổi của Ngài, là Lời. Đức
Chúa Trời không hề thay đổi phương cách của Ngài. Bất cứ ai,
bạn có thể. Anh chị em thay đổi. Tôi thay đổi. Thời gian thay đổi.
Thế gian thay đổi. Nhưng Đức Chúa Trời không thay đổi, Ngài
hoàn hảo. Ngài không thay đổi. Và đường lối Ngài thực hiện bất
cứ điều gì ban đầu, Ngài vẫn làmgiống như vậymọi lúc.
132 Ngài đã cứu con người một lần bởi vì người đó ăn năn. Đó là
cách Ngài sẽ cứu con người lần nữa. Ngài chữa lành một người
bởi vì người đó có đức tin. Ngài sẽ chữa lành người kế tiếp trên
cùng cơ sở đó. Ngài không bao giờ thay đổi đường lối của Ngài,
bởi vì, xem đấy, Ngài là đấng tể trị và Ngài là Đời đời. Ngài là vô
hạn, vô sở bất tại, vô sở bất tri. Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên
Ngài không phải nhờ sự khôn ngoan của ai. Ngài không phải chờ
đợi cho đến khi Ngài học biết nhiều hơn. Ngài không cầnmột cấp
độ mới. Ngài hoàn hảo. Và bất kể mức độ nào, và bất cứ điều gì
Ngài đưa ra trước tiên, quyết định đầu tiên của Ngài vẫn giống
như vậy mãi mãi. Nó không bao giờ có thể thay đổi được. Ôi, tôi
vui biết bao!
133 Và khi Ngài làm kiệt tác đầu tiên của Ngài, Ngài đã đặt người
đằng sau Lời. Khi Ngài tạo nên Kiệt Tác thứ hai của Ngài, Ngài là
Lời. A-men. Ngài là Lời; không đứng sau Lời. Nhưng, Ngài là Lời.
Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi kế hoạch của Ngài. Điều
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đó chính xác những gì Ngài đã bắt đầu làm với hội thánh ban
đầu của Ngài, với Lời.
134 Vậy thì, Đức Chúa Trời, Lời, ban đầu, Ngài không tùy thuộc
vào tất cả thứ khác, mọi thứ khác, tất cả những người khác. Vậy
thì, tôi không muốn nói điều nầy là khác biệt. Đức Chúa Trời là
đấng theo chủ nghĩ phân biệt chủng tộc. Anh em biết điều đó
chứ? Anh em nói về sự mở rộng cho mọi chủng tộc à? Đức Chúa
Trời là người theo chủ nghĩa phân biệt. Ngài chắc chắn là vậy.
Ngài tách dân sự Ngài khỏi thế gian. Ngài đã phân rẽ Y-sơ-ra-ên,
dân sự của Ngài. Ngài đang cố phân rẽ hội thánh Ngài với thế
gian, nhưng hội thánh muốn tiếp tục đi với thế gian. Nhưng dân
Ngài vẫnđược phân rẽ, phân rẽ choNgài. Ngài là Ai? Là Lời.
135 Làm sao một người có thể chịu phép báp têm bằng Đức
Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đã viết Lời, và một người có
phép báp têm bằng Đức Thánh Linh mà lại từ chối Lời? Làm thế
nào Đức Thánh Linh trong bạn có thể phủ nhận Lời của chính
Ngài đã được đặt ra cho bạn? Tôi không thể hiểu điều đó. Nó phải
phù hợp với Lời. Và nếu linh của anh chị em ở trong anh chị em
sẽ không dứt câu mỗi một lời hứa của Đức Chúa Trời bằng chữ
“a-men,” thì có điều gì sai trật rồi.
136 Anh Fred Sothmann hay người nào đó ở đây tối nay, đã trích
dẫn, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời
đời không hề thay đổi.” Ngài là Lời. Điều đó, chắc chắn. Ngài luôn
luôn không hề thay đổi, đấy, và linh của anh chị em phải dứt câu
điều đó với tiếng “a-men.”
137 “Ồ, Ngài, ở trong một cách Ngài có.” Trong mọi cách, Ngài
hômqua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.
138 Bây giờ chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời bắt đầu làm
cho Ngài một—một Nàng Dâu cho Đấng Christ. Vì thế…Và Nàng
Dâu phải được xác nhận với Ngài và ở trong Ngài, bởi vì đó là
một phần của Ngài. Vậy thì, Nàng Dâu là một phần của Ngài.
Nàng là một phần của Ngài. Lời dành cho ngày đó, Nàng Dâu trở
nên phần của Lời đó, vì đó là Đấng Christ. Bây giờ, anh em tin
điều đó không? Chúng ta phải ở trong Đấng Christ. Trong Đấng
Christ, chúng ta phải thuộc về Đấng Christ, trong Đấng Christ,
một phần của Đấng Christ.
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139 Một người nữ là gì, khi nàng lấy một người đàn ông, haymột
người đàn ông lấy một người nữ? Người nữ đó phải là một phần
của người đó. Họ không còn là hai nữa. Họ làmột.

140 Và khi Đức Chúa Trời và Đấng Christ đã trở thành một, Họ
là Một. Bởi vì, Đức Chúa Trời là Lời, và Lời đã trở thành xác thịt.
Xác thịt và Lời trở nên Một. Và khi hội thánh trở nên Nàng Dâu
củaĐấng Christ, Nàng và Phúc âm thì giống nhau.

141 Làm thế nào bạn có thể nói, sau đó, “Ngày của những phép
lạ đã qua rồi”? Thế thì làm sao anh em có thể nói, “Ngài không
phải hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi”?
Làm sao anh em có thể nói, “Những việc đó dành cho các sứ đồ
hay một môn đồ, hoặc dành cho người nào đó trong thời khác,”
trong khi anh em làmột phần của Ngài?

142 Khi, Ngài phán, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không
bao giờ qua đi.” Còn về Khải Huyền 22 thì thế nào, khi Ngài viết
Sách đó? Ngài phán, “Ta chứng rằng nếu ai thêm một lời, hoặc
bớt một Lời ra khỏi Nó, phần người đó sẽ bị cất đi khỏi Sách
Sự Sống.”

143 Thế thì, chúng ta sẽ đến Thiên đàng bằng cách nào, khi nói,
“Ồ, tôi tin điều nầy, nhưng tôi không tin Điều kia”? Anh chị em
phải là Lời trọn vẹn, vì anh chị em là một phần của Ngài. Đó là
cách Đức Chúa Trời đang cố gắng làm cho Hội thánh Ngài ngày
nay, không phải bởi tín điều. Và họ đang cố ép buộc chúng ta vào
trong đó, thưa các bạn. Anh chị em có thể thấy điều đó đến. Bản
viết tay trên tường. Sẽ không còn quá lâu nữa cho đến khi chúng
ta sẽ là một Hội thánh thế gian. Và mỗi giáo hội sẽ phải ngã vào
ngay trong tình trạng đó, nếu không thì chịu những nghi thức.
Thế đấy, anh chị em sẵn sàng chịu đựng điều đó không? Tốt hơn
anh chị em không nên làm điều đó ngay bởi vì anh chị em nghĩ
đó là việc đúng.

144 Tốt hơn anh chị em phải có Đấng Christ ở trong anh chị em,
bởi vì Lời đó Đời đời, và Lời đó là điều sẽ làm anh chị em sống
lại. Anh chị em trở nên phần của Lời đó. Anh chị em được nhận
diện với Lời.

Ngày nay, bạn nói, “Tôi là Cơ-đốc nhân.”
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145 “Anh thuộc về giáo phái nào?” Ồ, điều đó không có gì liên
quan với Cơ-đốc giáo.

146 Những giáo phái thì được thôi. Tôi không có gì chống lại điều
đó. Nhưng, xem đấy, đó, đó là điều người ta là…Nhiều người nói
tôi phá đổ các giáo phái, tôi kích bác họ. Không. Tôi không, thưa
quý vị. Các giáo phái, họ ổn thôi. Đó chỉ giống như các hợp đồng
làm việc, hoặc bất cứ điều gì giống như thế. Nhưng khi anh em
vướng vào, vì anh em nói, “Tôi là một Cơ-đốc nhân bởi vì tôi
thuộc về giáo hội nào đó,” điều đó không có nghĩa gì cả. Anh chị
em phải thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ là Lời. Và nhiều lúc
những giáo phái đó cách xa với Lời như phương Đông xa cách
phương Tây.

147 Anh chị em phải ở lại với Lời đó, là Nàng Dâu. Nếu anh chị
em ở trong Nàng Dâu, thì anh chị em ở trong Lời, và Lời ở trong
anh chị em. Và Lời phản ánh Đức Chúa Trời qua Đấng Christ,
cũng phản ánh Đức Chúa Trời qua anh chị em. A-men. A-men có
nghĩa là “xin được như vậy.” Cho nên, xin được như vậy. Tôi tin
đó là Lẽ thật. Anh chị emphải được nhận dạng với Ngài.

148 Bây giờ, nếu tôi sẽ là một người Mỹ chân thật, nếu tôi sẽ là
một công dân thật của đất nước nầy, tôi phải được xác minh với
nó. Tôi phải có tất cả những gì nó có, đúng hay sai. Tôi phải là
hết thảy những gì nó có, đúng hay sai; tất cả những gì nó từng có,
đúng hay sai. Tôi phải được nhận dạng với đất nước nầy, nếu tôi
định làm người Mỹ. Đúng thế không? Trong sự vinh quang hay
xấu hổ của nó, tự do hay là ngọn lửa của nó, bất cứ thứ gì đi nữa,
tôi phải là kẻ làm nên sự bất tử của nó. Tôi phải đứng như một
đơn vị. Mọi việc nó có, tôi có. Mọi sự nó đã từng có, tôi có. Hết
thảy điều nó sẽ có, tôi phải là kẻ dựphần của nó. Đúng thế.

149 Chỉ suy nghĩ về nó trong vài phút. Vậy thì, để là thế, nhưmột
ngườiMỹ…Tôi sẽ đem nó đến cho các bạn, vì vậy các bạn sẽ chắc
chắn nhìn thấy nó, khi tôi kết thúc.

150 Làmột người Mỹ, tôi phải được chứngminh với mọi việc mà
nước Mỹ đã làm. Thế thì, tôi đáp đến Plymouth Rock, với các—
với các tổ phụ. Tôi đã ở Plymouth Rock với những tín đồ Hành
hương. Tôi đã ở đó với họ. Tôi đã lái xe với Paul Revere, đêm nọ,
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để cảnh báo đất nước nầy về những nguy hiểm của nó. Tôi phải
như vậy, nếu tôi là người Mỹ.

Anh chị em nói, “Ồ, Anh Branham!”
151 Chờmột chút. Kinh Thánh nói, trong Hê-bơ-rơ chương thứ 7,
rằng, “Người Lê-vi là kẻ đã nhận phần mười, chính người cũng
đã đóng phần mười vì người đã ở trong lòng Áp-ra-ham khi ông
gặpMên-chi-xê-đéc,” ông cố của người, và điều đó được tính cho
người. Khi chắt của ông ở trong lòng của ông, thì Áp-ra-ham đã
dâng phần mười cho Mên-chi-xê-đéc, Đức Chúa Trời đã phân bổ
điều đó. Ngài đã làmđiều đó không? Đúng thế.
152 Hễ đất nước nầy là gì, thì tôi là điều đó. Đúng thế. Vì vậy, tôi
đã đến Plymouth Rock. Tôi đã lái xe với Paul Revere.
153 Tôi đã băng qua Thung lũng Forge, trên con sông băng giá đó
với George Washington. Tôi là một trong số họ là những người
lính Mỹ không có giày, để hành quân chống lại người Anh. Hai
chân tôi đã lạnh cóng sáng hôm ấy, khi tôi quấn lại bàn chân của
mình. Tôi đã thấy Washington đi ra từ đồng vắng, ướt sũng đến
thắt lưng, vì cầunguyện suốt đêm. Tôi đã ở đó khi nó xảy ra.
154 Tôi đã đứng với Stonewall Jackson, khi đối phương quá lớn.
Khi quân đội miền bắc được gởi xuống đó, họ nói, “Tất cả quân
đội bị phá vỡ lại.”

Nói, “Jackson ở đâu?”
155 Nói, “Ông ấy đang đứng nhưmột bức tường đá.” Tôi đã đứng
với ông ấy ở đó;một người nhỏ bé, đáng yêu,mắt xanh.
156 Có lần họ đã hỏi ông, “Làm sao ông có thể đứng khi đối
phương quá lớn mạnh?”
157 Con người rất khiêm tốn, ông đã đá vào chiếc ủng của mình,
như thế, đáp, “Tôi không bao giờ uống nước, mà không cầu
nguyện với Đức Chúa Trời Toàn Năng trước đã.” Tôi đã đứng
với ông ấy trong sự tin chắc của ông. Tôi đã đứng với Stonewall
Jackson. Đúng thế.
158 Tôi đã tham gia Tiệc Trà kiểu Anh. Tôi đã giúp đổ loại Trà
Anh đó ra biển. Là một người Mỹ, tôi phải làm thế. Vâng, thưa
quý vị. Vâng, thưa quý vị. Tôi đã ký Bản Tuyên ngôn Độc lập, với
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Thomas Jefferson. Tôi đã rung Chuông Tự do, vào ngày 4 tháng
Bảy, năm 1776.
159 Tôi được nhận dạng trong sự hổ thẹn về cáchmạng chính trị,
khi anh em chống lại anh em, và cha chống lại con. Tôi phải được
nhậndạng trong sự xấuhổ củanó, giống như tôi được nhậndạng
trong sự vinh quang của nó. Điều đó hoàn toàn đúng.
160 Tôi đã ở Đảo Wake khi tất cả những người lính đều mất
mạng. Tôi đã thấy họ làm điều đó. Tôi đã thấy họ khi họ chiếm
ĐảoWake. Tôi đã giúp treo cờ trên đảoGuam. Chắc chắn vậy.
161 Tất cả điều gì nó đã có, vàmọi thứ nó từng làm, tất cả nó hiện
có lúc nầy, tôi hãnh diện nói tôi là một phần của nó, bởi vì tôi rất
vui vì là người Mỹ. Còn anh chị em?
162 Là một Cơ-đốc nhân, tôi phải là đúng như vậy. Ha-lê-lu-gia!
Vâng, thưa quý vị. Nếu tôi làmột Cơ-đốc nhân, thì tôi đã rao giảng
Phúc âm và cảnh báo sự phán xét sắp đến, với Nô-ê. Vâng, thưa
quý vị. Tôi là một phần của nó ở sau đó, trong đó. Tôi là thành
phần của sự hoạt động và kiểm soát củaĐức Chúa Trời.
163 Tôi đã ở với Môi-se nơi bụi gai cháy. Tôi đã bị trục xuất ra
khỏi xứ Ê-díp-tô với Môi-se. Tôi đã bỏ chạy vào trong đồng vắng
và tôi ở với ông tại bụi gai cháy. Tôi đã nghe tiếng Ngài. Tôi đã
thấy sự vinh hiển Ngài. Tôi đã thấy Trụ Lửa ở trong bụi gai phía
sau đó, đang nói chuyện với Môi-se.
164 Tôi đã ở với ông tại Biển Đỏ khi nómở ra. Tôi đã thấy Trụ Lửa
trên Núi Si-nai. Tôi đã ăn ma-na trong đồng vắng và uống nước
từ tảng đá bị đập. Ha-lê-lu-gia! (Tôi không cảm thấy năm mươi
lăm tuổi ngay bây giờ.) A-men. Vâng, thưa quý vị. Tôi đã ăn ma-
na trong đồng vắng, với dân Y-sơ-ra-ên ở đó trong đồng vắng. Và
tôi đã uống cùngmột vầng đá bị đập đó.
165 Tôi đã đứng với Giô-suê sáng hôm ấy khi ông đang quan sát
những tường thành Giê-ri-cô, và ông đã thấy một Người đang
đứng đó. Ông đã tuốt gươm ra và chạy đến gặp Người. Ông nói,
“Người là của chúng tôi. HayNgười là của kẻ thù chúng tôi?”
166 Người ấy đáp, “Ta là Tướng của đạo binhChúa vạnquân.” Tôi
đã thấy Giô-suê ném thanh gươm xuống đất. Tôi đã quì gối với
Giô-suê khi tôi cúi đầu trước Ngài, là Tướng Đạo binh của Chúa



KIỆT TÁC ĐƯỢC NHẬN DẠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 35

vạn quân của Ngài. Tôi đã thấy những tường thành của Giê-ri-cô
ngã xuống, lúc tiếng kèn trổi lên.
167 Tôi đã thấy Giô-suê, nói, “Hỡi mặt trời, hãy đứng im. Và, hỡi
mặt trăng, hãy dừng lại trên A-gia-lôn. Đừng di chuyển.” Tôi đã
thấy mặt trời đứng im, và mặt trăng không tỏa sáng. Tôi đã thấy
tất cả điều đó xảy ra.
168 Tôi đã ở với Đa-ni-ên trong hang sư tử; với các chàng trai Hê-
bơ-rơ trong lò lửa hực.
169 Tôi đã ở đó với Ê-li, ở ngoài đó khi cả thế gian xô đuổi ông, và
A-háp cùng tất cả những Giê-sa-bên tóc uốn cao và các thứ trong
thời đó, tô vẽ và bôi phấn của họ, mọi thứ mà giáo hội đó có. Tôi
đã đứng với Ê-li, tuyên bố sứ điệp tinh khiết và thanh sạch, về
Lời Đức Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia! Tôi đã ở lại với ông trên Núi Cạt-
mên khi ông đứng một mình ở đó. Tôi đã thấy ông cầu nguyện
lửa từ trời giáng xuống.

Tôi đã ở đó với Đa-vít khi ông giết Gô-li-át. Vinh hiển thay
Đức Chúa Trời!
170 Thế đấy, nếu tôi là một Cơ-đốc nhân, tôi được nhận diện
về hết thảy điều đó. Tôi phải là một phần của điều đó. Vâng,
thưa quý vị.

Tôi đã nói tiên tri với Ê-sai vào thời của ông ấy.
171 Tôi đã ở với Giăng trên sông Giô-đanh khi ông thấy chim bồ
câu giáng trênNgài. Tôi đã đứng với Giăng ở sôngGiô-đanh.
172 Tôi đã thấy Ngài chữa lành người đau; khiến La-xa-rơ sống
lại; khiến con gái của Giai-ru sống lại, sau khi nó đã chết. Tôi đã
thấy điều đó.
173 Tôi được đồng nhất với Ngài trong sự chết của Ngài. Tôi đã
chết với Ngài khi Ngài chết ở Đồi Sọ, và tôi đã sống lại với Ngài
vào buổi sáng Phục sinh, trong quyền năng sống lại của Ngài.
Tôi là một nhân chứng của điều đó tối nay. Tôi đã chết với Ngài
tại Đồi Sọ, đã sống lại với Ngài vào ngày lễ Phục sinh. Ha-lê-lu-
gia! Là một phần của Ngài, tôi phải được nhận dạng với Ngài.
Tôi đã được đồng nhất với Ngài trong cái chết của Ngài. Tôi đã
được đồng nhất với Ngài trong sự đau khổ của Ngài. Tôi được
đồng nhất với Ngài khi các giáo phái đã từ chối Ngài. Tôi đã được
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đồng nhất với Ngài khi họ đuổi Ngài ra khỏi đền thờ, khi họ cố
phủ nhận Ngài, tống khứ Ngài. Tôi đã ở với Ngài ở đó. Tôi đã ở
với Ngài trong sự chết của Ngài, được sống lại với Ngài trong sự
phục sinh.
174 Và tôi đã ở với một trăm hai mươi người khi họ ở trên phòng
cao. Vâng, thưa quý vị. Tôi đã chứng kiến cơn gió thổi mạnh mẽ
đến từ Thiên đường. Tôi đã nói tiếng lạ với những người được
xức dầu vào Ngày Lễ Ngũ Tuần. Ha-lê-lu-gia! Tôi đã ở đó bởi vì
tôi được chứng thực với Ngài. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời!
Đúng thế. Tôi đã giảng với Phi-e-rơ, trong Công vụ 2. Ồ, tôi đã
rao giảng với người ở đó.
175 Tôi đã giảng với Phao-lô trên Đồi Mars, trước những người
chỉ trích. Vâng, thưa quý vị. Tôi phải là vậy.
176 Tôi đã ở với Giăng trên Đảo Bát-mô. Tôi đã thấy khải tượng
sự Đến của Ngài. Tôi ở. Tôi—tôi đã thấy Luther. Tôi đã ở với ông
trong cuộc cải chánh.

Tôi đã ở với Wesley.
177 Và bây giờ tôi đang ở đây ở Yuma, Arizona. Ha-lê-lu-gia! Tôi
được nhận dạng tối nay, ở đây trong Nhà nghỉ Stardust này, với
một nhóm người tin giống nhau. “Và bây giờ chúng ta được ngồi
với nhau tại các nơi trên Trời trong Chúa Cứu Thế Jêsus.” Ha-
lê-lu-gia! Tôi đang trông đợi sự Đến của Ngài trong sự vinh hiển,
một trong những ngày nầy. Được nhận diện với Ngài!

Sống, Ngài yêu tôi; chết, Ngài đã cứu tôi;
Chôn, Ngài mang tội tôi đi cách xa;
Sống lại, Ngài xưng công bình nhưng không
mãi mãi:

Ngày nào đó Ngài đến—ồ, ngày vinh hiển thay!
178 Bây giờ tôi được nhận dạng trong phép báp têm bằng Đức
Thánh Linh; không phải thứ gì đó ngoài đường phố, thứ gì đó
cách đây bốn mươi năm. Tôi có nó ngay bây giờ, sự vinh hiển và
quyền năng của Đức Chúa Trời, về sự tha thứ tội lỗi. Tôi đã thấy
Ngài chữa lành người đau, mở mắt người mù, thấy Ngài phán
trước những điều nầy, đọc những tấm lòng của dân sự. Tôi được
nhận dạng với Ngài trong chức vụ của Ngài trong thời đại nầy.
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Vinh hiển thayĐức Chúa Trời! Tôi được đồng nhất với Ngài, vì sự
giải cứu trong những ngày sau rốt nầy. Tôi tin được là một phần
củaNàngDâu lớn ấy sắp đến trong những ngày nầy.

179 Bất kể thế gian có thể nói gì, họ có thể gọi chúng ta là “điên
dại, cuồng loạn, hay Bê-ên-xê-bun, hoặc là dị giáo,” bất cứ cái gì
họ muốn. Tôi vẫnmuốn được nhận dạng với nhóm đó. Tôi vẫn ở
đó. Tôi vẫn còn ở đó. Tôi đã được sanh ra ở đó. Tôi muốn ở lại đó.
Tôi sẽ luôn luôn ở đó, bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt tôi ở đó. Tôi
đấy. Tôi đã lìa khỏi hội thánh của tôi, đến gắn bó với một đám
thánh giật gân. Tôi là một trong những người đó. Tôi được nhận
dạng với họ.

Họ nói, “Billy, anhmất trí rồi.”

180 Có lẽ là thế, nhưng tôi tìm thấy lại tâm trí thuộc về Đấng
Christ. Tôi đã tìm thấy Lời Ngài, tìm thấy Sự Hiện Diện của Ngài,
thấy rằng Ngài vẫn như hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi! …quan tâm đến những gì người khác nghĩ
về nó. Đây là tôi. Tôi là người phải làm sự nhận dạng của tôi.
Tôi được đồng nhất với Ngài, bởi Lời của Đức Chúa Trời. Ngài
phán, “Những dấu hiệu nầy sẽ theo những kẻ tin.” Tôi vui mừng
tôi được nhận dạng trong điều đó. Vâng, thưa quý vị.

181 Anh chị em biết, câu chuyện người thầy vĩ cầm, lần nọ, anh
chị em đã nghe câu chuyện ấy, họ có một cây vĩ cầm cũ và bán
đấu giá nó, họ muốn bán nó, và không ai muốn mua nó. Họ nói,
“Ai sẽmuamột đô-la? Ai sẽmuamột đô-la rưỡi?” Cuối cùng, “Một
đô-la rưỡi, một lần, hai lần.”

182 Cuối cùng một người già tóc bạc từ trong khán giả bước ra.
Anh chị em biết câu chuyện ấy. Nhặt nó lên, nói, “Cho phép tôi
chơi nó.” Đặt cây đàn trên vai ông, và chơi nó một lát. Mọi người
bắt đầu khóc. Những giọt nướcmắt bắt đầu chảy trên khuônmặt
của họ, như thế.

183 Và khi đó, người điều khiển cuộc bán đấu giá nhặt nó lên
lại, nói, “Ai sẽ mua nó,” nói, “một nghìn đô la, hai nghìn, năm
nghìn?”
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184 Sự khác biệt là gì? Người chủ, người đã biết nó, người đã
dựng nên nó, người đã biết làm thế nào để phát ra những gì ở
trong nó.

185 Và chừng nào mà chúng ta cố gắng mang giáo hội của mình
ra khỏi những tín điều và giáo phái, chúng ta sẽ không bao giờ
làm thế. Hãy để cho Người Chủ Xây dựng của nhân loại, Đấng đã
làm nên con người theo hình tượng của chính Ngài, Đấng đang
xây dựng cho chính Ngài một Nàng Dâu giống y như vậy, hãy để
sự chuyển động dây vĩ của Đức Thánh LinhNgài đập Lời nầy vào
trong lòng anh chị em một lần, và nó sẽ là gương mẫu tốt nhất
của chúng ta. Cho dù các bạn đi những nhà thờ lớn thế nào, và
bao nhiêu tên ghi trong sổ đi nữa, điều đó sẽ thực hiện nhiều cho
Đức Chúa Jêsus Christ hơn tất cả những giáo hội, và giáo phái,
và tín điều, và các giáo hội thế gian, và các tổ chức, trên khắp
thế giới.

186 Ngài đang làm một Nàng Dâu. Vâng, thưa quý vị. Ngài đang
đục nhữngmảnh vỡ lúc nầy, đục ra khỏi thế gian. Ồ, sự gia nhập
giáo hội, và tín điều, và giáo phái, và giáo điều, hết thảy phải bị
loại bỏ khỏi Hội thánh; những ý kiến hình thức, sự lãnh đạm thờ
ơ của họ, những giáo lý cùng các thứ của họ. Hãy trở lại và để
Đấng Chủ Tể nhặt lấy cây vĩ lên. Hãy để Đấng Chủ Tể nhặt anh
chị em vào trong tay Ngài, đánh Lời, nói, “Đức Chúa Jêsus Christ
hômqua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.”

187 Hãynói, “A-men, Chúa ôi. Xin nắnđúc con, làmcho con, Chúa
ôi, trở nên điều connên có.” Sau đó sẽ có điều gì khác hẳn.

188 Thế thì, “Nếu Ta được kéo lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi
người theo với Ta.” Vâng, thưa quý vị.

189 Ngài đang đục bạn ra lúc nầy, đẽo gọt bạn với chỉ Lời Ngài,
đẽo hết đi mọi tín điều và giáo điều cùng mọi thứ, ra khỏi bạn,
cố đem lại với một Nàng Dâu cho Con, một kiệt tác khác, phần
của Lời ấy. Lời.

190 Chúa Jêsus không thể thay thế. Anh chị em nên nhớ khi họ
đọc thời đó trong sách không? Ngài chỉ đọcmột phần của lời tiên
tri, phần còn lại dành chonhữngngày sau rốt. Chúng ta được cho
là đảm nhận phần ấy.
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191 Vì thế, anh chị em thấy, Ngài đã cắt ra, muốn cắt Hội thánh
ra, giống như Ngài đã làm với Con, giống như Ngài đã làm cho
NàngDâuvàChàngRể. Để làNàngDâu củaNgài, anh chị emphải
là một phần của Ngài. Không phải một phần của tín điều, không
phải một phần của giáo hội, không một phần của giáo phái, mà
là một phần của Ngài. Đẽo gọt ra từ bất cứ loại hình thức nào, sẽ
không có tác dụng. Anh chị em phải được đẽo gọt ra từ Lời. Thế
gian được đẽo gọt ra khỏi anh chị em, và chỉ để lại Lời duy nhất
sống trong anh chị em.
192 Điêu Khắc Gia vĩ đại đang hi vọng ở anh chị em, sẵn sàng
đứng vững và định hình bản thân trở nên giống như sự đòi hỏi
của Ngài mà Lời Ngài qui định. “Trong những ngày sau rốt Ta
sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt. Các con trai và con gái các
ngươi sẽ nói tiên tri.” Đấng Christ là Kiệt Tác được nhận dạng
của Lời đã trở nên xác thịt. Các bạn được yêu cầu phải tự nhận
dạng trong Ngài, bằng Lời giống như vậy, để là kiệt tác dành cho
Nàng Dâu.
193 Bây giờ, hỡi anh em, Đức Chúa Trời đã có một kiệt tác rồi, để
trao tặng cho thế gian, bây giờ Ngài muốn có một kiệt tác ngày
hômnay. Anh em cómuốn không? Anh em sẵn sàng không, thưa
bạn hữu Cơ-đốc của tôi? Anh em có thật sự tin chắc rằng sự sống
của anh em đang phản chiếu cho Đấng Christ, dù thế gian nói
gì đi nữa. Họ nói, “Anh mất trí rồi. Anh bị điên khùng. Anh đi
gia nhập với đám cuồng tín thánh đó.” Anh chị em đừng để ý tới
điều đó.
194 Nếu anh chị em không thật sự được cứu, và trong Thân thể
đó, Lời củaĐức Chúa Trời ở trong anh chị emvà tựNó đang phản
chiếu, và Sự Sống của Đấng Christ phản chiếu ra từ anh chị em;
anh em, chị em, không nắm lấy cơ hội đó. Tôi không quan tâm
anh chị em là ai, anh chị em có loại kinh nghiệm gì, hãy để Lời
đó phản chiếu qua anh chị em mỗi ngày, bởi vì Đức Chúa Trời,
trong những ngày sau rốt nầy, đang nhận lấy một Nàng Dâu cho
Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ.

Xin chúng ta hãy cúi đầu.
195 Kính lạy Cha Thiên Thượng, với cách nói thô thiển như vậy
trước một nhóm người tri thức. Học vấn của con đủ-…không đủ,
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Chúa ôi. Con cầu xin rằng Đức Thánh Linh lớn sẽ làm thẩm thấu
những lời nầy vào trong lòng dân sự, hầu cho họ sẽ hiểu những
gì con muốn nói, nếu họ không thể hiểu theo cách của con mổ
xẻ những sự việc, Chúa ôi. Nhưng, trong lòng con, con—con hiểu
điều Ngài—điều Ngài đang cố thực hiện.
196 Con tin rằng, thưa Cha, Nàng Dâu phải một phần của Chàng
Rể. Nàng phải là giống như Chàng Rể, vì nàng là một phần của
Chàng. Nàng có thể không bao giờ, không bao giờ là Nàng Dâu
của Ngài cho đến khi Nàng trở nên một phần của Ngài. Và đó
là một phần của Lời, ngày hôm nay, mà nói rằng Ngài hôm qua,
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
197 Hạt lúa mì mà đã từng sống trên đất, và đã rơi xuống đất,
sống lại giống như hạt giống đi vào trong lòng đất. Và, lạy Chúa,
vàoNgày LễNgũTuần, đã cómộtHội Thánh lớn ra đời. Hạt giống
lúa mì khác đã đến ở đó, được làm thành một Chàng Rể và Nàng
Dâu cho ngày sau rốt.
198 Chúng con thấy, nó đã rơi xuống, cho Ngài, trong một ngàn
năm. Từ giáohội nghịNicaea, nóđãnằm thối rữa trong lòngđất.
199 Các nhà phê bình đã viết quyển sách,Đức Chúa Trời Im Lặng,
“Mà đã để con cái bé mọn chết, và bị sư tử giết, và bị thiêu đốt.
Còn những đấu sĩ Cơ-đốc đã tử vì đạo, và bị thiêu sống ở cột.” Nếu
con người đó chỉ có sự hiểu biết về thuộc linh!
200 Lúa mì đó phải thối rữa trong lòng đất, nhưng nó đâm chồi
trở lại, không giống như lúc nó bị rơi xuống. Nó rơi xuống giống
như hạt lúa mì, song, khi nó xuất hiện, nó có những phiến lá,
giống như lúa non xuất hiện.
201 Cuối cùng, nó phát triển xuyên suốt, từ Luther đến Zwingli,
rồi dần dần, và cuối cùng đi đếnmột tua. Nó đã tự thay đổi trong
những ngày của Wesley. Trông giống lúa mì hơn một chút, và
giống những phiến lá nhiều hơn. Nó đang quay trở lại với chính
nó lần nữa.
202 Rồi chúng con thấy, nó xuất hiện trở lại, hầu như giống lúa
mì thật. Và nếu chỉ muốn ngồi xuống và kéo vỏ trấu ra, thì sẽ
phát hiện. Hạt lúa mì đầu tiên đó, không có hạt nào trong nó cả.
Đó là một vỏ trấu, một lá lúa. Chúa ôi, cuộc phục hưng Ngũ Tuần
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vĩ đại đó đã xuất hiện, nó phải là cách đó, Chúa ôi, để che chở
Lúamì khi nó đến. Ở đó không có chỗ choNóhoạt động.
203 Bây giờ, Cha ôi, chúng conbiết rằng chúng connhận lấy tất cả
sự việc qua thiên nhiên, bởi vì Ngài đã hình thành thiên nhiên.
Ngài đã cứu chuộc trái đất: bằng cách Ngài làm báp têm cho nó,
vào thời Nô-ê, sau khi ông rao giảng; Ngài đã nhỏ Huyết của Con
trên đất, để thánh hóa nó cho chính Ngài; và trong thời đại vĩ đại
sắp đến, trong sự phục hồi, Ngài sẽ đốt chúng bằng lửa, thiêu đốt
hết những thứ thuộc về thế gian. Giống như Ngài thực hiện với
Cơ-đốc nhân, Ngài đã cứu người ấy: làm phép báp-têm cho người
ấy; thánhhóa người ấy; rồi phục hồi thế gian cho người đó, tuyên
bố người ấy như là của riêng Ngài, bằng sự đặt Đức Thánh Linh
ở trong người đó.
204 Chúng con biết rằng lúamì nầy đến qua tiến trình giống như
vậy. Mọi thiên nhiên hoạt động giống như vậy. Vậy thì, Chúa ôi,
khi chúng con thấy vỏ trấu tróc ra khỏi Hạt, đi theo thế gian, Ôi
Đức Chúa Trời, xin ban cho những hạt giống đó sẽ…Vỏ—vỏ trấu
phải bị tróc ra, để hạt giống có thể đi vào trong Sự Hiện Diện của
Con. Con nghe sự đến tái hợp, Chúa ôi. Điều đó sẽ không lâu đâu.
Và rồi thang máy vĩ đại sẽ kéo Nàng Dâu của Ngài lên trong sự
vinh hiển, trong SựHiệnDiện của Đức Chúa Trời.
205 Cha ôi, con nguyện xin, rằng Cha ban phước cho mỗi một
chúng con. Xin cho chúng con nhớ, Chúa ôi, rằng đây là cơ hội
của chúng con. Chúng con có thể không có một ngày mai. Hôm
nay là cơ hội của chúng con. “Ngày hôm nay, sau một thời gian
dài, khi các ngươi nghe Tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng.” Lạy Chúa
là Đức Chúa Trời, con không biết những người nầy. Nếu có ai ở
đây, thiếu điều nầy, nguyện xin tối nay họ sẽ nhận lãnh sự đầy đủ
về Đức Chúa Trời, và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Xin nhậm
lời, Cha ôi.
206 Giờ nầy chúng ta cúi đầu và cũng cúi cả lòng mình. Thưa các
bạn, xin lỗi vì cách mổ xẻ sứ điệp của tôi. Tôi—tôi cầu nguyện
rằng Chúa sẽ thật sự bày tỏ cho anh chị em những gì tôi muốn
nói. Bây giờ, nếu…Tôi không muốn người nào nhìn. Chỉ cúi đầu
xuống. Tôi không. Bất kể anh chị em là ai, nếu anh chị em không
tin chắc rằng sự sống mình…
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207 Nào, xem đấy, một trong những tiến trình đó, họ đã làm gì?
Họ đã đi vào thành một tổ chức. Nó làm gì? Thánh Linh lìa khỏi,
đến nơi khác. Ngay khi Luther đi vào tổ chức; Ngài đi thẳng vào
Wesley. Wesley đã tổ chức; Linh ấy đi thẳng vào Ngũ Tuần. Ngũ
Tuần tổ chức; Linh ấy đang đi đâu? Giống như Trụ Lửa, cứ di
chuyển.
208 Và một số người nói, “Tôi là tín đồ Ngũ Tuần.” Điều đó tốt.
“Tôi là tín đồ Lutheran.” Điều đó được lắm. Không có gì chống
lại điều đó.
209 Tuy nhiên, bạn ơi, thưa bạn, LúaMì vẫn đang tiến lên. Chúng
ta có một trong những sự phục hưng vĩ đại nhất. Nó đã—nó đã
kéo dài lâu hơn. Lịch sử cho thấy rằng một cuộc phục hưng chỉ
kéo dài khoảng ba năm. Lần nầy nó đã kéo dài mười lăm năm,
hoặc nhiều hơn nữa, những chiến dịch chữa lành vĩ đại, nhưng
hiện giờ nó đã nguội dần. Nhìn xem! Mọi cuộc phục hưng luôn
sản sinh ramột tổ chức đi theo sau nó. Tại sao lần nầy lại không?
Có một nhóm ít anh em đã khởi đầu, ở nơi nào đó ở đây, gọi là
Mưa Cuối Mùa, họ không đi nơi nào cả; rơi xuống ngay qua đó.
Tại sao? Đó là thời đại LúaMì, thưa các bạn. Đó là LúaMì. Cómột
chức vụ trên đất giống như một chức vụ đã đi vào lòng đất rồi
trở lại lúc ban đầu,một kinh nghiệmngũ tuần thực sự.
210 Các giáo hội đang trở nên được tổ chức. Và người ta đang cố
xây dựng tổ chức nầy lớn hơn tổ chức kia, và có nhiều thành
viên hơn cùng những việc khác, dần dần, thành những tổ chức.
Chúng ta thấy điều đó. Tôi là ngũ tuần. Chúng ta thấy nó đang
lột xác. Nhưng điều gì? Nó phải làm thế, để—để Con có thể đến
với Hạt. Nếu không ở đó từ đầu, nếu đã không có vỏ trấu bao bọc
chung quanh, nó không có nơi nào để đi. Đức Chúa Trời đã làm
cho nó một vỏ trấu, xem đấy, giống như ngô, giống như lúa mì,
giống như bất cứ thứ gì khácmọc ra từ vỏ trấu. Bây giờ, xem đấy,
không có giáo phái nào khởi đầu sau điều nầy. Tại sao? Không có
thời gian nữa cho cái khác. Chúng ta ở thì giờ cuối cùng.
211 Nếu anh chị em không hoàn toàn ở nơi mình nên ở, và anh
chị em có thể nói, “Anh Branham à, nếu Đức Chúa Trời sẽ nghe
lời cầu nguyện của anh cho người đau, và tôi đã nghe những gì
Chúa đã làm để đáp lại lời cầu nguyện…” Và bạn đã nghe nói
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về những người khác trên thế giới ngày nay, đang cầu nguyện.
Bạn nói, “Tôi…Anh có cầu nguyện cho tôi, để tôi nhận được kinh
nghiệm đó không, Anh Branham? Tôi có thể không bao giờ gặp
lại anh.” Tôi có thể không bao giờ nhìn thấy bạn. “Nhưng hãy
cầu nguyện rằng tôi sẽ ở đó. Tôi không cảm thấy như tôi sẽ ở
đó bây giờ. Nhưng tôi muốn anh cầu nguyện cho tôi, rằng tôi sẽ
được ở đó.”
212 Bây giờ, xin mọi người cúi đầu cầu nguyện. Mời anh chị em
đưa tay, được chứ? Xin Chúa ban phước cho anh, cho chị, và anh.
Xin Chúa ban phước cho các bạn. Trong nhóm người này, tôi
đoán, nămmươi, có thể, hoặc bảymươi lămbàn tay giơ lên.
213 Giờ nầy, lạy Chúa Jêsus Kính yêu, Ngài là quan án. Chúng
con chỉ là nhữngmục sư truyền đạo. Con cầu nguyện, Chúa Kính
yêu ôi. Và—và nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin đáp lời cầu
nguyện của con. Chúa thấy mỗi bàn tay giơ lên. Ngài biết điều
gì trong lòng họ. Chúng con tin rằng họ được định trước cho Sự
Sống. Và Sa-tan, giống như trong thời của A-đam, hắn đang cố
gắng giữ cho kiệt tác đó cho khỏi đến. Xin cho nó bị chận lại tối
nay. Nguyện xin Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ cản đường nó,
và nguyện xin họ xuất hiện như một kiệt tác đối với Đức Chúa
Trời. Xin nhậm lời, Cha ôi.
214 Xin cho họ được nhận dạng trong Lời của Đấng Christ. Ngài
phán, “Nếu một người không được sanh lại…” Nguyện xin họ
nhận lãnh kinh nghiệm tái sanh đó. Xin cho họ nhận được phép
báp têm bằng Đức Thánh Linh, sự phục hồi về tất cả các sự việc
của thế gian. Họ không muốn có nó nữa, Chúa ơi. Xin tẩy sạch
thế gian ra khỏi họ, và đưa họ ra như một kiệt tác trước dân sự.
Xin nhậm lời, Chúa ôi, hầu cho Ngài có thể sung sướng trong giai
đoạn thời lạc viên nầy trong những ngày sau rốt ở đây, để giới
thiệu kiệt tác của Ngài cho quý ông bà, anh chị em nầy, nắm giữ
trong tay họ. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
215 Xin ban phước cho buổi nhóm phục hưng này đang diễn ra
trong thành phố. Ôi Chúa, con nguyện xin mỗi một ông bà anh
chị em, ở gần chung quanh đây, sẽ đến dự buổi nhóm phục hưng
đó. Và xin cho mỗi người trong số họ được đầy dẫy Đức Thánh
Linh, và ước mong có cơn phục hưng điển hình thuở xưa lan
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tràn khắp thành phố bé nhỏ nầy ở đây, cho đến nỗi dân sự từ
mọi nơi sẽ đến. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin ban cho chúng con
những điều nầy, Cha ôi, chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa
Jêsus. A-men.

216 Tôi yêu Ngài. Tôi yêu Ngài. Anh chị em có yêu Ngài không?
Anh chị em biết đấy, Phao-lô đã nói, “Nếu tôi hát, tôi hát trong
Thánh Linh.” Tôi tự hỏi. Tôi còn lâu mới là ca sĩ. Nhưng chỉ tự
hỏi, chúng ta có thể bắt đầu hát bài hát đó, với nhau không, Tôi
Yêu Ngài. Mời chị đàn cho chúng tôi nhé, chị ơi? “Bởi vì Ngài đã
yêu tôi trước.” Anh chị em đã nghe bài đó. Bao nhiêu người biết
bài hát ấy? Chúng ta hãy thấy…Đó làmột trong những bài hát cũ
của tôi. Tôi thích hát nó. Được rồi.

217 Bây giờ chúng ta hãy chỉ cúi đầu và nhắmmắt lại, và hát bây
giờ, Tôi Yêu Ngài.

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

218 Chúng ta hãy ngân nga bài đó. Một ngày nào đó cầu vồng sẽ
quét ngang bầu trời. Sẽ có tiếng kèn vang lên. Những kẻ chết
trong Đấng Christ sẽ đến. Ồ, thật chúng ta sẽ muốn Điều đó
biết bao!

Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

219 Đó là nơimàNgài trở thànhKiệt Tác cho chúng ta.

220 Cứ nhớ rằng,mọi kiệt tác, trước khi chúng có thể được chưng
bày trong phòng triển lãm danh tiếng, chúng phải trải qua sảnh
phòng của những nhà phê bình, trước tiên. Những nhà phê bình
phải xem thử chúng có thể bị chỉ trích không. Nhưng khi nó đứng
vững với những người phê bình, thì nó được đem tới phòng triển
lãm danh tiếng. Con của Đức Chúa Trời đã đi qua những lời chỉ
trích của mọi tổ chức, giáo phái, thậm chí đến nỗi Phi-lát đã nói,
“Ta không tìm thấy lỗi chi nơi người.” Giu-đa nói, “Tôi đã phản
bội Huyết vô tội.”
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221 Rồi Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại, và Ngài đã ngự trong
sảnh phòng lớn danh tiếng ngày nay, bên tay phải của Đức Chúa
Trời, làm sự cầu thay. Bạn há chẳng muốn kết hợp với Ngài sao?
Bạn chẳng muốn là phần đó sao? Bạn có thể được mà. Bạn được
mời làm phần đó. Trong khi chúng ta đang hát bài hát này, tại
sao bạn không nói chuyện với Ngài ngay bây giờ.

…yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

222 Trong khi chúng ta hát lại, tôi muốn bạn bắt tay với ai đó đối
diện với bạn ngay bây giờ. Hãy nói, “Xin Chúa ban phước cho
anh, người bạn Cơ-đốc. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin cầu
nguyện cho tôi.” Mỗi một anh chị em làm điều đó giờ nầy, khi
chúng ta hát lại bài nầy.

Tôi yêu…(Xin cầu nguyện cho tôi. Xin cầu
nguyện cho tôi.) …yêu Ngài

Bởi vì Ngài…
223 Đúng vậy, bắt tay, nói, “Xin cầu nguyện cho tôi.” Tất cả các
bạn cầu nguyện cho tôi. Tôimuốn ở đó, thật nhiều.

Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

224 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu và nhắmmắt, và giơ tay lên và
hát cho Ngài bây giờ.

Tôi…(Ôi Chúa!) Tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

Hãy nhìn vàoKiệt Tác của anh chị emđược treo ở đó.
225 Kính lạy Điêu Khắc Gia Vĩ đại, Đức Chúa Trời vĩ đại Đấng
đã làm nên con người, và hun đúc và tạo hình con người theo
hình ảnh của chính Ngài, Con cầu xin Ngài, Chúa ôi, rằng Chúa
sẽ nhận lấy chúng con tối nay. Nguyện xin đây là một đêm đáng
ghi nhớ, thật sự đáng nhớ đối với chúng con, rằng, tối nay, Chúa
ôi, tối nay, ngay tại đây trong Khách sạn Stardust nầy, Xin Ngài
uốn nắn loài người theo hình ảnh của các con trai của Đức Chúa
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Trời. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Nhà Điêu Khắc Vĩ đại, Ngài là Người
duy nhất có thể làm được điều đó. Xin lấy Lời Ngài, Chúa ôi, hun
đúc vào ngay trong lòng hết thảy chúng con, hầu cho chúng ta
có thể là những kiệt tác của Ngài trong những ngày cuối rốt, và
được gọi là Nàng Dâu của Đấng Christ. Những người khác có thể
thấy rằng có một thực tế như vậy và sự vui mừng như vậy khi
sống cho Ngài.

226 Lạy Chúa, ngày này, ngay cả các giáo hội của chúng con, họ
cũng đang đánh mất sự chân thành của mình. Họ không…Có vẻ
như mọi thứ đã biến mất ở Hollywood, Chúa ơi, chuyện gì đã
xảy ra vậy? Họ đã chết sau một—một ánh sáng lấp lánh thay vì
ánh sáng rực rỡ. Chúng con biết rằng thế giới lấp lánh theo chủ
nghĩa thế gian. Nhưng Tin Lành bừng sáng với tình yêu và với
Đấng Christ. Xin nhậm lời, Chúa ôi, hầu cho chúng con sẽ tránh
xa sự hào nhoáng của thế gian, và đi vào ánh sáng rực rỡ của
Đấng Christ.

227 Họ là con cái của Ngài, Chúa ôi. Chúa đã mua chuộc họ.
Ngài…Họ đã giơ tay lên, tối nay, họ muốn được giống như vậy.
Giờ nầy, Cha ôi, con…Nếu con có thể, con sẽ làm cho họ điều
đó, nhưng con không thể. Song con đang tin cậy Ngài. Ngài đã
phán, “Kẻ nào đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Ai nghe
Lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì được Sự sống đời đời, và sẽ
không phải chịu sự Phán xét,” không phải niềm tin giả tạo bây
giờ, Chúa ôi, nhưng tin, “người đó sẽ vượt qua sự chết mà đến
với Sự Sống.” Xin nhậm lời, Cha ôi. Họ thuộc về Ngài, nhơn Danh
Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.

228 Anh chị emyêuNgài không?Ngài thật kỳ diệuphải không?

229 Mời chị dạo dàn cho chúng ta, hoặc hợp âm, chị ơi, Kỳ diệu
thay, Kỳ diệu thay.

Anh chị em thích hát chứ? Tôi đang làm mất quá nhiều thời
gian không?

230 Tôi thích thờ phượng. Còn anh chị em? Một Sứ điệp bị cắt
giảm, ngắn gọn, như thế nầy, tôi không…Anh chị em biết đấy, tôi
không thích cắt bớt. Nhưng, anh chị em, anh chị em phải đóng
chặt đầu đinh vào, để làm cho nó giữ chặt. Anh chị em hiểu điều
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tôi muốn nói. Vâng. Anh chị em phải giữ vững nó lúc nầy. Và
hiểu chứ?
231 Anh chị em thích bài hát ấy không? “Kỳ diệu thay, kỳ diệu
thay, Jêsus đối với tôi.” Anh chị embiết bài đó chứ?

Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, Jêsus đối với tôi,
ĐấngMưu Luận, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời
Toàn Năng là Ngài;

Cứu tôi, giữ tôi khỏi mọi tội lỗi và ô nhục,
Kỳ diệu thay là Đấng Cứu Chuộc tôi, ngợi khen
Danh Ngài!

Tôi từng bị lạcmất, nay tôi được tìm thấy, thoát
khỏi khỏi sự định tội,

Chúa Jêsus ban sự tựdo và sự giải cứu trọn vẹn;
Cứu tôi, giữ tôi khỏi mọi tội lỗi và ô nhục,
Kỳ diệu thay là Đấng Cứu Chuộc tôi, ngợi khen
Danh Ngài!

Mọi người!

Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, Jêsus đối với tôi,
ĐấngMưu Luận, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời
Toàn Năng là Ngài;

Cứu tôi, giữ tôi khỏi mọi tội lỗi và ô nhục,
Kỳ diệu thay là Đấng Cứu Chuộc tôi, ngợi khen
Danh Ngài!

232 Bây giờ hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” “Ngợi khen Chúa!” Anh
chị em có cảm thấy được rửa sạch không? Cảm thấy tốt chứ?Hãy
thờ phượng Chúa. Ngài thật kỳ diệu.
233 Xin Chúa ban phước cho anh chị em cho đến khi tôi gặp lại.
Tôi sẽ giao buổi nhóm lại cho người anh em, chủ tọa. 
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