
NHỮNG SỰ BIỂU LỘ

 Cùng với những lời làm chứng này và lòng biết ơn về người
chị đã ra đi của chúng ta, tôi cũngmuốn để lại những lời này.

Sự quen biết trước tiên của tôi với gia đình của Bell là chồng chị,
Jimmy, là người bạn rất thân với người cha quá cố của tôi. Và
rồi những năm sau, tôi trở thành một mục sư và quen biết với
Chị Bell, và biết chị như một Cơ-đốc nhân chân thật sốt sắng.
Tất cả chúng ta ở mọi nơi, sẽ nhớ chị. Thật dễ để nói những lời
trên người nào đó như thế này, bởi vì các bạn không phải níu
kéo lại bất cứ điều gì. Chị có những gì được đòi hỏi để là một Cơ-
đốc nhân.
2 Khi tôi nghe người chị ấy hát, cách đây một thời gian ngắn,
điều đó nhắc nhở tôi rất nhiều về việc hát của chị, như chúng
ta biết chị ở gần đây. Chị rất thích hát. Tôi rất vui vì điều này đã
được thực hiện, vì nó thực sự là cách Chị Bell hẳn cảm thấy. Chị
thích tự biểu lộ theo cách đó. Lời cầu nguyện của tôi, và lời cầu
nguyện chân thành là, hết hảy chúng ta sẽ đi đến tận cùng con
đường vớimột sự làm chứng giống như chị đã có.
3 Tôi muốn đọc ra một số câu Kinh Thánh ở đây, chỉ một phân
đoạn. Tôi cảm thấy rằng chị là người yêu mến Lời Chúa vô cùng,
và Lời Ngài thật là Đời đời. Và tôi nghĩ tôi muốn đọc một phần
chương thứ 14 của—của Gióp.

Loài người bởi người nữ sinh ra sống tạm ít ngày, và
đầy dẫy sự khốn khổ.

Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát: người chạy qua
như bóng, và không ở lâu dài.

…dầu vậy Chúa còn để mắt trên người dường ấy, và
khiến tôi chịu Chúa xét đoán sao?

Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch?
chẳng một ai.

Các ngày của loài người đã định rồi, số tháng người
ở nơi Chúa, Chúa đã định giới hạn cho người mà người
không qua khỏi được;
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Xin Chúa hãy xây khỏi người, để người được yên nghỉ,
cho đến khi người hoàn tất, ngàymình, như kẻ làmmướn
vậy.

Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy, sẽ còn mọc lên nữa,
không thôi nứt các nhánh.

Dẫu rễ nó già dưới đất, thân nó chết trong bụi cát;

Tuy nhiên vừa có hơi nước nó sẽ mọc chồi, và đâm
nhành…như một cây tơ.

Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó: vâng,…loài
người tắt hơi, thì đã đi đâu?

Như nước biển chảy mất đi, và những dòng sông cạn
và khô đi:

Cũng vậy loài người nằm, rồi không hề chổi dậy: người
chẳng hề thức giấc, cho đến khi không còn các từng trời
nữa, chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh dậy khỏi giấc ngủ
mình.

Ôi chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ, ước gì Ngài che
khuất tôi, cho đến những ngày cơn giận Chúa đã nguôi,…

Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? trọn ngày
giặc giã tôi sẽ đợi chờ, cho đến chừng tôi được buông thả.
Tôi…

Chúa sẽ gọi,…tôi sẽ thưa lại: Chúa sẽ ưa thích làm công
việc của tay Chúa.

Vì bây giờ, Chúa đếm các bước tôi:…Ngài há chẳng xem
xét các tội lỗi tôi sao?

4 Đọc từ Lời Đời đời này, tôi muốn dành cho chúng ta suy gẫm
chỉmột từ trong chốc lát, và từ đó là:Những SựBiểu Lộ.
5 Có rất nhiều về đời sống mà là những sự biểu lộ. Và không
có ai sống trên đất mà không có lúc nào đó trong đời người ấy
phải ngừng lại và suy nghĩ mình từ đâu đến, mục đích của mình
ở đây là gì, và sau đó sẽ đi về đâu. Mọi người thích, hẳn thích
nhìn phía bên kia bức màn.
6 Đọc từ Sách cổ nhất trong Kinh Thánh ở đây, Gióp, tổ phụ
nầy, ông đang cố gắng tìm thấy chính điều này. Và ông đang trút
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sự bức xúc của mình với Đức Chúa Trời, biểu lộ rằng Ngài đã có
một—một sự sống sau cái chết.

7 Chúng ta đôi khi cảm thấy rằng, khi chúng ta đương đầu với
những điều gì giống như thế này, thì đây là tất cả. Nhưng không
phải. Nó là sự thay đổi. Nó là…một bước cao hơn. Nó đang bước
từmột đời sống này qua đời sống khác.

8 Và Gióp, vị tiên tri, khi ông đang nghĩ về những điều này, ông
xem xét nó trong quần thể thực vật, đời sống thực vật, đời sống
cây cối. Vì thế ông để ý điều đó, cách mà Đức Chúa Trời phải ở
trong sự sáng tạo của Ngài như thế nào; rằng nếu Ngài đã tạo
dựng muôn vật, thì Ngài phải sống trong sự sáng tạo đó, bởi vì
Ngài tạo dựng nó với một mục đích, cho chính Ngài sống trong
đó, giống nhưmột người xây một căn nhà để sống. Tất cả những
đời sống nhỏ bé này ở trong sự sáng tạo củaĐức Chúa Trời đều là
thần dân đối với Đấng Tạo Dựng của nó. Và ông nghĩ, rằng, nếu
một cơn bão đến gần và sẽ rung ngã cây mạnh sức, tuy nhiên,
điều đó không phải là sự chấm dứt của cây đó. Nó sẽ sống lại.
Nếu cây chết, nó sẽ sống.

9 Và nhiều lần, khi chúng ta bị làm cho xáo động, nếu chúng
ta chỉ nhìn chung quanh mình, bạn có thể thấy Đức Chúa Trời
khắp mọi nơi. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu Ngài, như là trong cây
cối, nếu cây được đặt ở đây.

10 Và mọi vật có ở đây nhằm phục vụ một mục đích, đúng như
chúng ta ở đây để phục vụ một mục đích, đúng như người chị
của chúng ta ở đây hầu việc một mục đích. Hết thảy chúng ta ở
đây vì một mục đích của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta có thể tìm
thấy mục đích đó là gì và thế thì hãy phục vụ tốt mục đích đó. Ở
đó, chắc chắn, nếu Đức Chúa Trời đủ quan tâm đến một sự sống
lại của đời sống thực vật, thì Ngài đủ lưu tâm về sự sống lại cho
đời sống con người.

11 Vì vậy, tổ phụ Gióp, để ý rằng—rằng cây đó, nếu nó chết, thì
nó sống lại. Và cách mà mùa hạ và mùa đông đã thay đổi sự tồn
tại của nó thế nào, vàmỗi ngày ở đó để lạimột lời chứng. Ông chú
ý nếu cây—cây đang sống vào mùa hạ, và dường như vào mùa
đông nó chết, những chiếc lá dính trên cây.



4 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

12 Bây giờ, chúng ta được dạy trong Kinh Thánh, rằng, có một
Cây Sự Sống. Nó ở trong vườn Ê-đen. Và Cây Sự Sống này là nơi
nhữngCơ-đốc nhândính liền vào, như chiếc lá trên Câynầy.
13 Và bây giờ vào thời gian mùa đông, khi lá cây còn xinh tươi,
ồ, chúng…Hay là, đúng hơn là, vào mùa hạ, khi những chiếc lá
xinh đẹp và xanh tươi, sau một thời gian ngắn sương giá đến và
làm chúng đổi màu khác, và chúng rơi xuống khỏi thân cây. Và
sự sống trở vào rễ cây. Nếu chúng ta thật sự để ý, nó là một sự
nhiệm mầu.
14 Cách đây không lâu, tôi đối đầu, để nói với một người mà
tuyên bố là người vô thần, một người không tin. Và chúng tôi
đang đứng bên cạnhmột cây táo thuộc về anh. Và tôi hỏi cây táo
trồng được bao lâu, và anh bảo tôi rất nhiều năm rồi, và nó sản
xuất bao nhiêu giạ táomỗi năm. Và bấy giờ là đầu tháng Tám, và
tôi biết, để ý những trái táo đã rơi xuống rồi, và những chiếc lá
chuyển sang màu nâu. Và tôi nói với anh ta, “Tôi muốn hỏi anh
một câu.” Tôi nói, “Tại sao những chiếc lá kia chuyển sang màu
nâu và rơi khỏi cây trước khi sương giá chạmvào chúng?”
15 “Ồ,” anh ấy nói, “ấy là mùa đông đang đến. Và lý do chúng
chuyển sangmàunâu là bởi vì sự sống đã lìa khỏi chiếc lá.”

Tôi hỏi, “Sự sống đã đi đâu?”
16 Và anhnói với tôi, “Trở xuống rễ cây, nơi nó đã sinh ra.”

Và tôi nói, “Đó có phải là chiếc lá cuối cùng không?”
17 Anh nói, “Không. Sự sống đó sẽ trở lại vào mùa xuân kế tiếp,
với chiếc lámới.” Anh ta đã khôngbao giờ để ýđiềuđó trước đây.
18 Tôi nói, “Thế thì, thưa anh, tôi xin anh nói cho tôi biết, Sự
Thông Minh gì mà lấy đi chiếc lá đó khỏi cây ngay trước khi trời
lạnh giá, và gởi sự sống của nó trở lại xuống đất, vì sự an toàn,
cho đến khi một mùa khác đến. Anh có thể đổ nước trong xô và
để nó trên một cái trụ, nó sẽ không bao giờ thay đổi bởi mùa. Vì
thế điều đó chỉ cho thấy rằng có một Đức Chúa Trời Đấng làm
chủ sự sống.”
19 Và chúng ta những người tuyên bố mình là Cơ-đốc nhân, là
người được sanh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, được tồn
tại, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, được truyền từ cây sự chết
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qua cây Sự Sống. Và khi một trong những chiếc lá rơi xuống,
giống như tôi đã nghe bài làm chứng đó từ…hội thánh tuyệt vời
này, với giáo hội Báp-tít Gilt Edge, nơi có nhiều người bạn quý
của tôi là thuộc viên, nơi mà một trong những chiếc lá của nó
đã rơi xuống. Chúng ta biết rằng đời sống đó đã trở về với Đức
Chúa Trời Đấng đã ban cho nó vì một mục đích nào đó, chỉ để
đến lại vào sự phục sinh chung; không bao giờ bị rơi xuống lại,
trongNgàn nămbình an. Thời giờ vĩ đại sắp đến.

20 Gióp đã chú ý đến những điều này. Rồi ông để ý đời sống của
mặt trời.

21 Nếu bạn chú ý, về một buổi sáng, mặt trời mọc lên, nó là một
em bé. Những tia nắng của nó yếu ớt. Rồi nó bước vào tuổi thiếu
niên, khoảng chín haymười giờ. Sau đó vào giữa trưa, giữa ngày,
đó là lúc nó tràn đầy sứcmạnh. Rồi nó bắt đầungã xuống, và cuối
cùng trở lại phía Tây, như nó đã sống hết một ngày. Chúng ta có
thể gọi đó là sự chấm dứt của mặt trời không? Không. Sáng hôm
sau, nó trở lại, đểmang đếnmột ngàymới cho chúng ta.

22 Vậy thì, điều nầy là gì? Đó là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Và
từ ngữ sự biểu lộ có nghĩa là “bày tỏ một cảm xúc.” Đó là sự biểu
lộ củaĐức Chúa Trời, sự biểu lộ đối với chúng ta, để chúng ta biết
tình cảm của Ngài đối với chúng ta, rằng cái chết không chia lìa
chúng ta Đời đời. Chúng ta sẽ sống lại, trở lại lần nữa.

23 Mỗi lần mà hạt giống chết trong đất, vào mùa thu mỗi năm,
thật giống nhưnhững bông hoa này, chúng, những hạt giống nhỏ
của chúng rơi ra khi sương giá đụng vào chúng, và hạt giống rơi
xuống đất. Và dường như lạ lùng hết sức, tuy nhiên nó là sự thật,
Đức Chúa Trời quá vô hạn đến nỗi Ngài không bỏ qua bất cứ
điều gì. Ngài cómột tiến trình tang lễ cho bông hoa của Ngài. Sau
khi gặp phải sương giá, rồi đến những trận mưa thu, và những
giọt nướcmắt vĩ đại to lớn, những giọt nướcmưa, rơi từ trên trời
xuống, và chôn hạt giống đó của hoa, vỗ về trên nó, và có lẽ nó đi
vào sâu một hay hai phân tây dưới đất. Rồi những ngọn gió mùa
đông lạnh lẽo bắt đầu thổi qua, và—và những cánh hoa nhỏ bé
rơi rụng, và cuống nó cũng chết, và rồi những ngọn gió heo may
đến và làm chúng khô héo. Và rồi hạt giống nhỏ đóng băng, và
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lõi của nó lồi ra. Và, ồ, vào mùa xuân, bạn không thể thấy nó còn
để lại điều gì.
24 Nhưng đó có phải sự chấm dứt của bông hoa không? Không
bao giờ. Nó được đặt ở đây vìmộtmục đích. Và khi nó đã phục vụ
mục đích của nó tốt rồi, thì Đức Chúa Trời để cho chúng ta biết,
bằng bông hoa, sự biểu lộ củaNgài với chúng ta.
25 Thật chắc chắn như mặt trời càng trở nên gần trái đất hơn
một chút, để mang đến những tia nắng ấm áp hơn, bạn cũng
không thể giấu đời sống ấy ở đâu cả. Bạn có thể che phủ nó dưới
một tảng đá. Bạn có bao giờ để ý khi bạn đặt khối bê tông vào
mùa đông, cỏ mọc dày hơn ở đâu vào mùa xuân? Ngay chung
quanh rìa của khối bê tông đó. Tại sao thế? Chính là đời sống
đó ở bên dưới tảng đá. Khi mặt trời bắt đầu tắm trái đất, bạn
không thể nắm giữ sự sống. Nó sẽ tìm cách đi ra từ bên dưới
khối bê tông và nhô đầu nhỏ bé ra, ngợi khen Đức Chúa Trời,
bởi vì mặt trời là sự sống lại. M-ặ-t-t-r-ờ-i là sự phục sinh của tất
cả đời sống thực vật. Bạn không thể giấu nó chừng nào mặt trời
còn chiếu sáng.
26 C-o-n có vẻ như là, xa xăm lắm, rất nhiều lần. Nhưng khi Ngài
bắt đầu soi sáng, “Mặt Trời của sự công bình sẽ chổi dậy với sự
chữa lành trong cánh Ngài.” Và mọi đời sống, cho dù nó đã bị
chôn ở đâu, sâu bao nhiêu, xa bao nhiêu đi nữa trong những làn
nước, hay trong cát, trong những tảng đá, nó sẽ sống lại với sự
vinh hiển của Đức Chúa Trời.
27 Bởi vì, Đức Chúa Trời đang biểu lộ với chúng ta, đang chỉ
cho chúng ta thấy thật sự những gì Ngài đang làm. Mục đích của
Ngài là bày tỏ cho chúng ta, qua những bông hoa, qua mặt trời,
qua cây cối, qua tất cả đời sống, rằng Ngài là sự sống lại và Sự
Sống. Đức Chúa Trời làm sống lại Sự Sống của Ngài khi nó phục
vụ mục đích Ngài.
28 Và nếu bông hoa phục vụmục đích của nó, và Đức Chúa Trời
có sự phục sinh cho bônghoa, huống chi chongười chị của chúng
ta phục vụ cho mục đích của chị trong đời sống là dường nào.
Đức Chúa Trời có sự sống lại cho những người mà phục vụ mục
đích của họ. Chúng ta có thể tìm thấy mục đích của chúng ta và
rồi phục vụ chúng.
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29 Những bông hoa nhỏ bé này, bạn có thể hỏi về chúng. Chúng
có ở đây, chiều hômnay, để phục vụmộtmụcđích. Đó là những gì
thuộc vềmục đích của bông hoa này, Đức Chúa Trời đã sẵn dành
chonó, để phục vụmộtmục đích. Nó có thể kết quả liên tục.
30 Nếu bạn để ý, những bông hoa này hết thảy màu sắc của
chúng không giống nhau. Chúng khác nhau vềmàu sắc, cho thấy
rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời đa dạng. Ngài thích
những màu khác nhau. Pha trộn chúng lại với nhau làm thành
một bóhoamàNgài yêu thích. Đức ChúaTrời,mộtĐức ChúaTrời
củamuônmàumuôn vẻ. Ngài có những bông hoamàu trắng của
Ngài. Ngài có những bông hoa màu đỏ của Ngài. Và có, hết thảy
những bông hoa màu khác của Ngài, và đặt chung chúng lại với
nhau để phục vụmục đích của Ngài.
31 Ngài có những ngọn núi to lớn, và những ngọn đồi nhỏ, và
đồng bằng. Ngài có những sa mạc. Ngài có biển. Ngài có cây sồi,
cây cọ. Mọi thứ đều hài hòa với nhau trong chỗ của nó, nơi mà,
Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của hết thảy thiên nhiên có thể
sống và tận hưởng sự hiện hữu của Ngài, như đang sống trong
những tạo vật của Ngài đúng thì giờ, mà đang phục vụ cho mục
đích của Ngài.
32 Nếu Ngài nghĩ đủ để phục hồi lại điều đó, và tạo ra một
cách tránh khỏi cho điều đó, cho sự phục vụ lần nữa ở tương
lai, huống chi những người thuộc về Ngài, bất kể chúng ta là ai,
chủng tộc, màu da, tín điều gì, hay là bất cứ điều gì khác hơn
nữa, để có thể cư ngụ với nhau trong sự đồng nhất của Sự Hiện
Diện của Đức Chúa Trời và ơn phước Ngài. Sẽ có sự sống lại,
ngày nào đó, thật chắc chắn như có một sự sống lại dành cho
bông hoa. Hết thảy chúng ta thấy điều đó. Hết thảy chúng ta đều
tin điều đó. Hết thảy chúng ta biết rằng những việc này là tất cả
sự biểu lộ. Chúng đang làm chứng, đang nói với chúng ta, đang
bày tỏ, làm cho chúng ta biết cảm xúc mà Đức Chúa Trời muốn
chúng ta biết.
33 Người ta đã gởi đến những bông hoa này, bạn bè của người
chị chúng ta đã gởi đến những bông hoa này, họ cũng đang bày
tỏ với gia đình, biểu lộ với họ sự thương cảm về một người bạn,
về một người chị, hay là—hay là một người yêu quí. Họ đang cố
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gắng bộc lộ. Họ là những sự biểu lộ, làm cho được biết, tuyên bố
điều gì đó.
34 Tất cả những điều này mà chúng ta có thể nói, hàng giờ,
những sự biểu lộ của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, tất cả
những điều này có phần của chúng, và chúng đóng vai trò rất
tốt. Mỗi bông hoa, mỗi cây cối, mỗi lần mặt trời mọc, mỗi lần
mặt trời lặn, mọi việc đóng vai trò quan trọng của nó. Nhưng hết
thảy những sự biểu lộ đó của Đức Chúa Trời, bày tỏ cho chúng ta
biết, và cho chúng ta một ví dụ, rằng Ngài sẽ làm một sự biểu lộ
vĩ đạimột ngày nào đó,một sự biểu lộ Đời đời.
35 Rồi Ngài ban đến cho chúng ta hình ảnh được biểu lộ của
Ngài, trong hình thể của ConNgài. Đức Chúa Trời đã sai ConNgài
đến, trong hình ảnh biểu lộ chínhNgài, để tuyên bố với nhân loại
những gì Ngài nghĩ về chúng ta. Ngài đã đổi vai của Ngài. Ngài
trở nên conngười. Ngài trở nênmột người trong chúng ta.
36 Từ Đức Chúa Trời, Cha Đời Đời, từ Đấng Tạo Hóa vĩ đại, Đấng
có trước thế gian, lấp kín không gian, thời gian. Thậm chí không
có một—một mét nào hay một mét ánh sáng, cũng không có
nguyên tử hay một phân tử, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Và Ngài
sẽ luôn luôn là Đức Chúa Trời. Nhưng Đấng vĩ đại Mà…Nếu anh
chị em có thể ngước nhìn lên bầu trời ban đêm và thấy những vì
sao trong thái dương hệ. Cách đây vài năm, tôi được đặc ân nhìn
qua kính hiển vi to lớn này, và ở đó người ta tuyên bố anh chị
em có thể thấy khoảng không một trăm hai mươi triệu năm ánh
sáng, những mét ánh sáng. Và nơi xa kia đó vẫn là những mặt
trăng và các ngôi sao và các thế giới,màNgài điều khiển.
37 Và rồi Ngài quá quan tâm đủ để biểu lộ cho chúng ta, biết
rằng Ngài rất vĩ đại. Tuy nhiên, Ngài đã giáng trần dưới hình
thức một con người, để biểu lộ về Ngài là thể nào. Ngài trở nên
một Thống khổ Nhân, quen với sự buồn bực. Ngài đã sống một
cuộc đời con người. Ngài không có chỗ gối đầuNgài. Ngài đã biểu
lộ Nó là gì, Đức Chúa Trời là gì. Ngài đã chữa lành chúng ta khi
chúng ta đau ốm. Ngài đã sống lại từ kẻ chết, để cho thấy Ngài
là hình ảnh được biểu lộ của Đức Chúa Trời. Ngài đã đặt một
kế hoạch cho tất cả chúng ta, cũng là nơi chúng ta có thể nhìn
những sự biểu lộ nhỏ này và thấy Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta có
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thể ngước lên và thấy sự biểu lộ vĩ đại của Đức Chúa Trời, và có
một sự đảm bảo, rồi, để khi những giờ này đến, đây không phải
là sự chấm dứt của nó.

38 Tôi thích sự biểu lộ mà người chị chúng ta, trong sự ca hát,
đã nói cách đây không lâu, “Đây là chị tôi. Tôi không thể hát nó
cách này trừ khi chị ấy biếtmình ở đâu.” Thấy không?

39 Có một cách chúng ta biết chúng ta đang đi đâu, bởi vì hình
ảnh được biểu lộ của Đức Chúa Trời được đặt dưới kế hoạch này.
Và, Ngài đã phán, hễ ai muốn chấp nhận kế hoạch này sẽ được
Sự sống Đời đời. Giăng 5:24 nói, “Ai nghe Lời Ta, mà tin Đấng đã
sai Ta, thì được Sự sống đời đời, và không đến sự Phán xét đâu;
song vượt qua sự chếtmà đến với Sự Sống.”

40 Sự biểu lộ vĩ đại nhất trong tất cả là Đức Chúa Jêsus Christ,
Đấng đã làm cho chúng ta một con đường. Ngài đã làm trọn và
chứng thực tất cả những sự biểu lộ mà những bông hoa này, và
đời sống thực vật, và vân vân, và mặt trời, cùng thái dương hệ,
đã làm chứng trước khi Ngài Đến, rằng có một Đấng Công Bình
đang đến mà sẽ khiến cho chúng ta tin chắc vào Điều đó, bởi vì
Ngài sẽ là hình ảnh được biểu lộ của Đức Chúa Trời. Và khi Ngài
đến, và làm những điều Ngài đã làm, Ngài đã chứng minh rằng
những sự biểu lộ này là đúng. Ngài đã ban cho sự minh chứng
về chúng. Bởi vì, như một bông hoa lại mọc lên, cây cối lại mọc
lên, mặt trời lại mọc lên, những Cơ-đốc nhân cũng sẽ sống lại. Nó
phải như thế. Bởi vì, Đức Chúa Trời, trong hình ảnh được biểu lộ
của một con người, hay là một con người trong hình ảnh được
biểu lộ của Đức Chúa Trời, đã chứng minh nó bởi sự phục sinh
của Ngài.

41 Thế thì, trong đó, khi nhà tiên tri đã thấy tất cả những điều
nầy xảy ra; Gióp, khi ông thấy tất cả đời sống thực vật, và vân
vân. Thế thì, chúng ta là những người quen thuộc với Kinh
Thánh biết điều đó. Ngồi trên đống tro, trong sự đau buồn này,
ông bị tình trạng bất an tấn công. Những thành viên giáo hội của
ông đã bảo ông làmột…đã phạm tội kín giấu.

42 Nhiều lần người ta nói, rằng, “Một người chết sớm, hay điều
gì đó, điều đó có lẽ là vì một số tội lỗi họ đã làm. Họ đã làm điều
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gì đó sai trái.” Không…Đó không phải là trường hợp đối với một
Cơ-đốc nhân.

43 Khi ông thấy sự biểu lộ vĩ đại, cuối cùng này, Đức Chúa Trời
bày tỏ kế hoạch của Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ, ông đã cất
tiếng la lên. Khi những tia sáng loé lên và sấm sét vang rền, ông
nói, “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, và đến ngày cuối
cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Và mặc dầu sau khi sâu da đã hủy
hoại thân xác tôi, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa
Trời, chính tôi sẽ thấy Ngài.” Ông đã thấy sự biểu lộ cuối cùng
đó, nhiều trăm năm trước. Nhưng, là một vị tiên tri, trong khải
tượng ông đã thấy sựbiểu lộ vĩ đại sự đến củaĐức ChúaTrời.

44 Ông có thể nhìn xuống và thấy sự sống lại của những hạt
giống. Ông có thể thấy sự sống lại của cây cối. Và sự sống lại của
mặt trời, sau khi nó đã phục vụ hết thời gian của mình, và sống
lại lần nữa; sự phục vụ chomột ngày, sống lại chomột ngày khác.
Những bông hoa để phục vụ cho một tang lễ, chết, và sống lại để
phục vụ một tang lễ khác. Mọi sự phục vụ cho mục đích của nó.
Thế rồi ông đã thấy, từ đằng xa, sự Đến của Đấng Công Bình đó,
và hét lên, “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống.”

45 “Xác thịt tôi sẽ an nghỉ trong sự trông cậy,” Đa-vít nói, “bởi vì
Ngài sẽ không để Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát; Ngài cũng sẽ
chẳng để linh hồn Ngài trong âm phủ.” Ông đã thấy ngày đó, sự
biểu lộ hoàn hảo đó của Đức Chúa Trời, những gì Ngài sẽ làm; để
bày tỏ, cho con người biết, rằng cái chết không phải là sự chấm
dứt của con đường.

46 Đây không phải là sự kết thúc. Đây chỉ là sự bắt đầu. Nó là sự
chấmdứt nỗi đau khổ. Nó là sự kết thúc của thời gian quyết định.
Nhưng nó bắt đầu thời gian của sự vui mừng và phần thưởng.
Nó không phải là sự chấm dứt mọi việc. Nó chỉ là sự chấm dứt
của những—những việc hay chết, để bắt đầu những việc không
hay chết. Chị đã đi tới sự yên nghỉ của mình. Đức Chúa Trời cho
linh hồn chị được yên nghỉ.

47 Lúc ấy, ông đã khóc lên vì sự biểu lộ vĩ đại này, bởi vì ông đã
thấy những gì sẽ xảy ra.
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48 Bây giờ chúng ta hãy đi đến kết luận này. Chúng ta nhóm
nhau lại ở đây ngày hômnay, để—để bày tỏ, hay là làm cho người
khác biết cảm xúc của mình về người láng giềng, về một người
chị, về một người vợ, về một người mẹ. Đó là lý do tại sao chúng
ta nhóm nhau lại chiều hôm nay; để bày tỏ, để biểu lộ tình cảm
của chúng ta, sự mất mát của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng
ta ở đây, làm điều này. Người cha thì biểu lộ sự mất vợ; con cái,
biểu lộ sự mất mẹ; những người gần gũi biểu lộ sự mất người
hàng xóm, hay người chị.

49 Nhữngmục sư truyền đạo chúng ta. Như tôi đã nghe họ, qua
dưới nhà, đưa ra những lời an ủi, đầy vinh hiển, tuyệt vời, rõ
ràng dứt khoát, mà những gì người chị đã có ý nghĩa với họ, và
trong hội chúng của họ. Những mục sư truyền đạo chúng ta đến
đây, chiều hômnay. Dĩ nhiên, trong lòng chúng ta, chúng ta cũng
cảm thấy buồn. Nhưng chúng ta cũng đến để bày tỏ một sự biểu
lộ củaĐứcChúaTrời, Lẽ thật củaNgài về tất cả vấnđềnày. Chúng
ta đến đây để biểu lộ những gì Đức Chúa Trời phán về điều đó,
để an ủi những tấm lòng của dân sự; để cho họ biết, có lẽ gay
go như một cú sốc, tuy nhiên nó ở trong ý định của Đức Chúa
Trời Toàn Năng để thực hiện theo cách này, và đó là kế hoạch
của Ngài. Và đây không phải là sự kết thúc. Đây là sự bắt đầu của
một đời sống mới.

50 Thế thì chúng ta là những người được Đức Chúa Trời dạy dỗ
trong Lời Ngài, về những điều này, chúng ta đến để bày tỏ cảm
xúc củamình. Và tôi thật sung sướng biết bao qua điều này chiều
hôm nay, rằng tất cả chúng ta có thể biểu lộ cùng sự việc hướng
về Lời Đức Chúa Trời, vì chị đã làm trọn Nó.

51 Chị Bell, như chúng ta biết chị ở đền tạm đây, là một người
nữ Cơ-đốc, thánh thiện, đáng yêu, chị cũng đã biểu lộ về mình.
Chị đã bày tỏ cảm xúc của mình về Đức Chúa Trời. Như tôi nghe
đọc tiểu sử, lúc nãy, thậm chí ngay trước khi Anh Jim kết hôn
với chị, tôi cho là, ở dưới Tennessee, chị đã có quyết định. Chị đã
làm sự biểu lộ của mình. Vì thế, đó là những lời làm chứng. Và
theo như tôi biết, kể từ ngày đó đến nay, chị không ngừng biểu
lộ điều đó. Có lẽ, ngày hôm nay, khi đi qua những hành lang của
Thiên đàng, ở đâu đó vượt xa ngoài giới hạn trong những lãnh
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vực Đời đời của sự Vinh hiển, bước đi trên những con đường của
Đức Chúa Trời, chị vẫn biểu lộ nó. Vượt qua bên kia bóng tối của
những lãnh vực ắt phải chết, chị vẫn biểu lộ điều đó.

52 Chị Bell, như chúng ta biết về chị, không hổ thẹn về sự làm
chứng của mình. Không lần nào chị đỏ mặt vì sự làm chứng của
mình. Khôngmột lần nào chị lưỡng lự để nói điều gì. Chị đã biểu
lộ nó, và chị đã không hổ thẹn. Cách mà tôi đã thấy chị đứng
đằng sau đó với đôi tay giơ lên trên không, và nướcmắt chảy dài
xuống đôi má. Thấy chị đang đứng ở đây trên bục giảng này, và
hát những bài hát có thể khiến cho toàn thể hội chúng phải kêu
lên, về một Xứ, ở xa vượt quá giới hạn nơi đây. Chị đã không hổ
thẹn. Chị đã biểu lộ ở khắp nơi. Mọi người gần gũi, mọi nhà thờ,
khắp nơi chị gia nhập, chị đã bày tỏ chính mình, biểu lộ những
gì chị suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Là đời sống của chị, đó là hết
thảy những gì chị có thể, chị đã biểu lộ những gì chị có trong Đức
Chúa Jêsus Christ, một tạo vật được sanh ramới.

53 Chị là một bạn đáng yêu của người mẹ già tôi mà—mà đã
cùng leo lên những bậc thang giống như vậy, cách đây vài tuần.
Ngày hôm nay, họ ở cùng nhau.

54 Thật là một điều tuyệt vời làm sao, để thấy những sự biểu lộ
cảm xúc, thật Đức Chúa Trời tuyệt diệu biết bao. Những lá thư
của chị; Chị Bell. Mỗi lần tôi đến nhà, Billy, con trai tôi, sẽ mang
cho tôi một số thư, những cú điện thoại, thường thường, là từ
Chị Bell. “Xin cầu nguyện cho người này. Xin cầu nguyện cho
người kia.” Điều đó, điều đó đã nói lên điều gì? Đối với tôi, đó
là sự biểu lộ của chị, sự bày tỏ của chị về những gì ở bên trong
của chị; gánh nặng về người chồng của chị, gánh nặng về con
cái của chị, gánh nặng về mọi người chung quanh, và mọi người
đau ốm.

55 Chị Bell hầu như đã sống những năm cuối cùng, bởi ân điển
của Đức Chúa Trời. Chị là một tín hữu đầy đức tin vào quyền
năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Và điều đó đã xảy ra đêm
nọ…Tôi chưa bao giờ trong đời có lời cầu nguyện cho chị, và đã
cầu nguyện với vị thánh đồ lớn tuổi yêu dấu đó, cho tới khi, trừ
khi Chúa đã chữa lành cho chị.
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56 Và một đêm kia, khi tôi được gọi, tôi vừa đi đến từ Arizona,
khoảng nửa đêm. Họ đã gọi cho con trai tôi và nói, “Chị
Shepherd, một trong những người bạn của gia đình Chị Bell, cần
anh cầu nguyện cho chị ấy. Chị ấy đang ở trong bệnh viện.” Tôi
hiểu đó là Chị Shepherd; một phụ nữ nào đó, có lẽ hiện giờ đang
cómặt trong tòa nhà nầy, bằng cái tên Shepherd, mà chị biết. Tôi
nghĩ chị ấy ở trong bệnh viện.

57 Sáng hôm sau họ gọi lại, khoảng mười một giờ gì đó, và nói,
“Không phải là Chị Shepherd. Ấy là Chị Bell, chính chị ấy, ở trong
bệnh viện.” Và để thấy được điều đó, sự sắm sẵn khôn ngoan và
kế hoạch của Đức Chúa Trời. Trước khi anh ấy đến đó, Chị Bell
đã bước lên những bậc Thang bằng vàng. Trước khi tôi có thể
đến đó, Đức Chúa Trời đã hái đóa hoa hồng màu sắc của Ngài,
để làm thànhmột bó hoa của Ngài cho Ngàn năm bình an. Trước
khi tôi có thể đến đó, chị đã đi gặp Đức Chúa Trời. Sự biểu lộ của
Đức Chúa Trời về tình yêu của Ngài!

58 Tất cả những năm chung sống hạnh phúc này là một sự biểu
lộ về sự chung thủy của chị như một người vợ, để làm nên một
gia đình đối với chồng và con cái chị. Điều đó tự biểu lộ qua
những lúc khó khăn, khi những người con ngồi quanh bàn, và
sự đi lại khó khăn. Và, một người mẹ, khiến cho một người mẹ
biết sắp đặt các sự việc lại với nhau, mà không—không bỏ cuộc,
khi những cái miệng nhỏ bé đói khát chung quanh bàn. Nhưng,
đứng bên cạnh chồng, trung thành, đứng bên cạnh con cái chị,
đó là một sự biểu lộ của lòng trung tín chân thật. Điều đó mọi
người đều biết. Tôi sẽ không phải nói nữa. Anh chị em biết rằng
đó là sự thật. Thấy không? Vâng, thưa quí vị.

59 Và sự kêu cầu khẩn thiết không ngừng của chị cho con cái
mình! Tôi không tin là tôi đã từng gặp chị, hay là rời khỏi chị,
mà không có lời cầu xin của chị cho những đứa con đó. Điều đó
chỉ cho thấy cương vị làmmẹ thật sự, biết rằng đời sống đó chỉ là
một giấc mơ hay là một chỗ chuẩn bị cho con cái chị. Chị muốn
gặp chúng trong một Xứ xa nơi đây, nơi mà sẽ không có những
lúc lao khổ nữa. Chị luôn luôn nói với tôi…Chị gọi tôi Anh Billy.
Chị nói, “Anh Billy, xin cầu nguyện cho các con tôi, để khôngmột
đứa nào trong chúng bị hư mất.” Nếu điều đó không biểu lộ thật
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sự cương vị ngườimẹ;một ngườimẹ quan tâmđến con cáimình,
quan tâm đến những người gần gũi mình, đến chồng chị, những
người thân yêu của chị! Đó là Đức Chúa Trời ở trong người phụ
nữ ấy, đang biểu lộ những việc Đời đời.

60 Tôi thật đồng cảm với chồng chị, người bạn tốt của tôi. Thật
tôi đồng cảm với những người con trai, một số người con ở Đức
và những nơi khác nhau, nghe sứ điệp về sự ra đi của người mẹ.
Nhưng chị có thể đi xa khỏi sự hiện diện của các bạn ở đây, các
bạn ạ, nhưng chị không—chị không chết. Chị sống mãi mãi. Chị
đang sống trongmột Xứmànơi đó chị cầu nguyện chomỗi người
trong các bạn sẽ gặp chị. Đừng để chị thất vọng. Tôi chắc chắn
chị sẽ không thất vọng.

61 Tôi thấy người ta nói ra sự tuần hoàn của bánh xe đó, chiều
nay. Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên một người trong gia đình tôi
ra đi. Từng người một, họ sẽ ngã xuống. Điều đó sẽ không quá
lâu. Hãy lắng nghe. Bánh xe đó có thể được kết hợp lại với nhau,
trong một Xứ khác ở đó không có những bánh xe vỡ ra, ở đó sự
điều khiển vĩ đại của Đức Chúa Trời có thể hoàn tất và có thể lăn
qua các thời đại. Cầu xin cho gia đình, sẽ được như cách đó. Các
bạnđã luôn luôn cómẹ; bây giờ đượcởvới bàmãimãi. Đúng thế.

62 Một điều khác biểu lộ tình yêu của Đức Chúa Trời. Như tôi
hiểu, rằng, nhu cầu của chị là rằng chị sẽ không bao giờ già và
nán lại nữa, phải nán lại và gói trọn những gì ở chung quanh
trong tuổi già, và đi khập khiễng và—vàđauốm, vàhấphối trong
gang tấc. Đức Chúa Trời đã nhậm lời yêu cầu đó. Đúng thế. Ồ, chỉ
cách đây hai Chúa nhật, chị đang đứng ở đây trongmột hàng ghế
nhà thờ, hát về Tin lành vinh hiển củaĐấng Christ.

63 Đây là gì? Đây là gì về một người mẹ, trông có vẻ, chưa được,
khoảng tuổi sáumươi lăm,màđã chết? Điều đó có nghĩa gì? Ấy là
Đức Chúa Trời đang biểu lộ chính Ngài, rằng, “Ngài sẽ không từ
chối điều gì tốt lành cho những người muốn bước đi ngay thẳng
đến trước Ngài.” Đức Chúa Trời, đang biểu lộ trong chính sự chết
của chị, là Đức Chúa Trời đang biểu lộ cho chúng ta, rằng Ngài là
Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ ban cho những ai sự ưa thích của tấm
lòngNgài, tấm lòng họ, để sẽ bước thẳng đến trướcNgài.
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64 Thấy được điều này, rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và tất cả
chúng ta phải đến nơi này, thế thì chúng ta hãy nhìn xem những
dấuhiệu về sự biểu lộ củaNgài. Tình yêu củaNgài, Hội thánh của
Ngài, dân sự Ngài, vàmọi sự khác đó là, là hết thảy sự biểu lộ của
Đức Chúa Trời cho chúng ta. Thế thì tôi nghĩ hết thảy chúng ta
nên cúi đầu trong sự khiêm nhường và cảm ơn Đức Chúa Trời
vì sự sống này rằng, qua Đấng Christ, đã chiến thắng ngay cả
chính sự chết.
65 Và rồi những Lời của Đức Chúa Jêsus khi Ngài phán về con
gái của Giai-ru, “Nó không chết, nhưng nó ngủ.” Chị đã đi vào
giấc ngủ của mình, và không đến với sự chết. Vì chị đã chết cách
đây nhiều năm, khi còn một cô bé, và bây giờ chị sống trong
Đấng Christ; và với chúng ta, chỉ là giấc ngủ, nhưng thức dậy với
Đấng Christ.
66 Thế thì chúng ta hãy cúi đầu và dâng lời cảm ơn vì đời sống
dũng cảm này.
67 Lạy Cha trên Trời, dĩ nhiên Cha biết lòng của chúng con, dĩ
nhiên Cha biết những tư tưởng trong tâm trí chúng con. Cha biết
tất cả về chúng con. Chúng con là Tạo vật trong tay Cha. Cha
biết chúng con cảm thấy buồn khi thấy Chị Bell được cất đi khỏi
chúng con. Nhưng, Đức Chúa Trời ôi, chúng con đang cúi đầu và
cúi cả lòng mình, trong sự biết ơn vì những nhu cầu của chị đã
được nhậm lời, và sự ưa thích đó của Ngài dành cho chị đã được
trọn vẹn. Rằng, thậm chí đây là sự kết thúc của con đường, khi
tiểu sử của chị được viết ra trong cuộc đời về mọi người chị đã
tiếp xúc với, rằng chị là đầy tớ của Ngài. Cầu xin ảnh hưởng của
chị sống trong lòng tất cả những người quen biết chị. Đức Chúa
Trời ôi, chúng con cầu xin Ngài sẽ cho linh hồn dũng cảm của
chị được yên nghỉ trong Xứ mà chị yêu mến, và đã nói về và đã
hát về, hết thảy những năm này.
68 Con cầu nguyện cho Jimmy, chiều hôm nay, Chúa ôi. Khi con
thấy anh đang ngồi đó, và anh đang biểu lộ ý nghĩ của mình khi
những giọt nước mắt trong như pha lê lăn xuống má anh. Anh
đang nghĩ về người vợ chung thủy. Và những người conmà, nước
mắt đang lăn dài trên má, họ đang nghĩ đến người mẹ thân yêu.
Và chúng con cầu xin, Chúa ôi, Ngài sẽ ban ơn cho họ. Xin hãy
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an ủi lòng họ. Xin đưa Tay đó ra, mà vượt quámọi sự giới hạn sự
đụng vào bất cứ cái gì khác, để có thể đi đến với tấm lòng của con
người, và ban cho họ sự thỏa mãn lớn lao này, rằng ngày nào đó
chúng con sẽ gặp lại, và chúng con sẽ không bao giờ có lễ tang
nữa Ở Đó.

69 Xin ban phước cho những người yêu dấu của chị, cho các
anh em trai chị, chị em gái chị, các cháu nội ngoại của chị, và
những người lân cận của chị.

70 Và những hội thánh nầy, Chúa ôi, chúng con biết họ yêu chị
biết bao. Khi chị đi lại giữa chúng con, họ, chị đi lại giữa họ. Và
đi lại với nhau, với họ, Chúa ôi, chúng con—chúng con chia sẻ
cảm xúc tuyệt vời này lẫn nhau, rằng chúng con yêumến chị. Và
chúng con đang ở đây biểu lộ lòng biết ơn của—của—của chúng
con với Ngài, về đời sống chị.

71 Xin hun đúc chúng con, Chúa ôi, và cũng làm cho chúng con,
khi chúng con đi đến cuối con đường, có thể sẵn sàng để gặp
Ngài. Xin tha thứ cho nhiều tội lỗi của chúng con, Ôi Đức Chúa
Trời Đời Đời. Xin thương xót chúng con, Chúa ôi, vì chúng con
yếu đuối và mệt mỏi.

72 Và con cầu xin Ngài sẽ ban cho chúng con sự an ủi, chiều
nay. Xin cho chúng con tìm thấy nó trong những lời này mà đã
được biểu lộ ra từ Lời Ngài, qua những mục sư truyền đạo khác
nhau, và những ai được phong chức để mang đến như vậy, và
qua những người gần gũi và bạn bè. Xin cho chúng con tìm thấy
trong đó, với sự làmchứng về—vềnhữngbông hoa, và cây cối, và
ánh sáng mặt trời, những chiếc lá, và—và trên hết, với Sự Hiện
Diện của Đức Thánh Linh, mà làm chứng sự sống lại của Đấng
Christ. “Ta sẽ không để các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ cầu xin Cha,
và Ngài sẽ ban cho các ngươi Đấng Yên Ủi khác, và Ngài sẽ ở với
các ngươi cho đến đời đời.” Ồ, chúng con yêu Ngài biết bao, Chúa
ôi! Và chúng con biết ơn Ngài biết bao vì Ngài đã ban Đấng ấy
cho chúng con, để ban cho chúng con sự bảo đảm phước hạnh
nầy trong những giờ này và lúc gian truân này.

Bây giờ xin ban cho chúng con sức mạnh cho buổi hầu việc
sắp đến.
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73 Conmuốn đặc biệt cầu xin, Chúa ôi, ngay bây giờ cho những
người con trai đang ngồi đây trong bộ đồng phục. Xin ban ơn
cho những chàng trai đó, khi họ sẽ trở về với quân ngũ của họ.
Nhưng con cầu xin, Chúa ôi, rằng vào ngày đó…Chúng con biết
ơn sâu sắc về những bộ đồng phục họ đang mặc bây giờ. Nhưng
xin cho lời cầu nguyện của mẹ họ được đáp lời: xin cho họ được
mặc trang sức thánh và áo công nghĩa của Đức Chúa Jêsus Christ,
vào ngày đó. Những cô gái, và hết thảy, Chúa ôi, đó là những gì
chúng con muốn, những chiến sĩ Cơ-đốc, có đức tin mạnh mẽ
thật sự. Xin hướng dẫn chúng con và điều hướng chúng con cho
đến ngày ấy, Chúa ôi, khi chúng con gặp lại.
74 Chúng con cảm ơn Ngài vì đời sống chị bây giờ, và cầu xin
Ngài sẽ ở cùng tất cả chúng con cho đến khi hết thảy chúng con
gặp lại nơi chân Ngài. Chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa
Jêsus. A-men. 
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