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1 Chào buổi sáng! Thật hạnh phúc có mặt tại đây sáng nay. Chúng ta vui hưởng sự
thông công vĩ đại này chung quanh những bài hát xưa về đức tin này. Chúng ta yêu mến
điều đó. Anh em cũng ưa thích chứ? Hãy đồng nói, “A-men!” Đó chính là Ngài, Đấng A-
men (the A-men). Hiểu không? Ngài có lời cuối cùng để nói (He's got the last word to
say*).

Tôi đã ngồi đằng kia trò chuyện với bạn cũ của tôi, Anh Brown, trong khi những bài
hát vang lên. Anh nói, “Anh Branham này, cho đến ngày hôm qua, tôi vẫn chưa hiểu
được những gì anh đã nói về. Nếu dân sự có thể lĩnh hội được những gì anh giảng, mọi
trở ngại sẽ được dẹp bỏ ra khỏi con đường.” Chính xác vậy. Đúng thế. Điều đó hoàn toàn
chính xác. Nếu anh em có thể nắm được Lời, anh em có thể hiểu Lời. Hiểu không?

2 Trò chuyện với người bạn trẻ của tôi, Ernie Fardler. Tôi nghĩ một số anh chị em bên
ngoài đang nghe qua đài phát thanh sẽ nhớ Ernie, cách anh ấy đã được cải đạo, được
dẫn dắt đến Chúa như thế nào. Anh ta nói tiếng Anh không giỏi, nếu không thì tôi chắc
muốn mời cậu ấy đến phát biểu đôi lời. Cậu ấy làm cho những chữ “we” và “W's” lẫn lộn
cả. Ernie hỏi tôi còn nhớ thời gian ở tại Shawano nơi cậu sống không. Có một người chết
ngay tại buổi nhóm, gục ngay trên ghế của mình, một tín đồ Luther. Chúng tôi bảo mọi
người giữ yên lặng. [Tôi đã] nói Lời của Chúa trên anh, anh sống lại. Anh hồi sinh ngay.
Anh đến cách đó. Họ chưa hề quên điều đó và muốn chúng tôi quay trở lại.

3 Tôi hiểu rằng tại Pháp sáng nay, có hơn 2.000 người Pháp đang kiêng ăn trong
nhiều ngày để chúng tôi sẽ đến mang Sứ điệp bằng tiếng Pháp đến nước Pháp. Cả đất
nước Tin Lành, bộ phận Tin Lành của nước Pháp. Vì thế chúng ta...

Hiện nay nó đang bắt đầu nở rộ thật sự, vỏ trấu được bóc đi khỏi để hạt lúa mì có
thể nằm phơi ra đó lúc nầy. Hiểu không? Vậy cứ giữ lòng tôn kính; Tiếp tục cầu nguyện.
Nên nhớ, “Họ đang chờ đợi Chúa làm mới lại sức mạnh của mình.”

Lúc nầy, tôi đã bắt đầu khá già và tôi nghĩ, “Liệu tôi... Tôi sẽ chứng kiến một cuộc
phục hưng khác không?” Hãy nhớ, từ phương Tây một người cưỡi ngựa trắng sẽ đến.
Chúng ta sẽ đi trên đường mòn này lần nữa. Đúng vậy. Ngay khi... chúng ta sẵn sàng.
Đó là một Lời hứa.

4 Bây giờ, tôi muốn nói với Anh Leo... Tôi đã trò chuyện với Anh Wood đêm qua, em
trai của anh đang có mặt tại đây. Anh Leo, anh và nhóm nhỏ đang nghe trên máy trên ở
đó sáng nay không; Chị Mercier, cha của chị có mặt tại đây. Tôi đã gặp ông đêm qua.
Ông ở đâu đây trong toà nhà, trông ông khoẻ mạnh và sang trọng.

Buổi sáng ông được chữa lành tại Nhà thờ Đền tạm, có 2 ca ung thư chính, đang
hấp hối thật sự, cả hai người đều được chữa lành. Cha của họ, một ông cụ bị đau tim,
được mang đến với miền Vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông ở đâu đó trong Buổi nhóm
này. Tôi không thể thấy ông giữa đám đông lúc nầy, nhưng ông có mặt tại đây đêm qua.

5 Chào mừng tất cả anh em trên toàn xứ; Tại đây trong nơi tuyệt diệu của Nhà thờ
Đền tạm Sự Sống tại Shreveport ở đây, với cả một đám đông chen chúc của buổi học
Trường Chúa nhật. Anh chị em biết, nếu tôi sống ở Shreveport, không nói điều gì chống
lại ai, song đây sẽ là nơi tôi đi Nhà thờ, ngay ở đây tại Nhà thờ Sự Sống nầy. Đây không
phải  là  một  hệ  phái.  Nhà  thờ  Sự  Sống  ngày  nay  là  một  Nhà  thờ  liên  hệ  phái
(interdenominational tabernacle). Họ ra khỏi hệ phái bởi vì họ chấp nhận tôi và Sứ điệp
tôi rao giảng. Anh Jack Moore, người anh em và là bạn của tôi, đã ra khỏi những hệ phái
vì anh đã cộng tác với tôi. Vì thế, tôi nghĩ anh xứng đáng tin cậy. Đúng vậy. Chúa ban
phước cho anh. Hãy nắm tay anh cầu nguyện và tin với anh.

6 Giờ này Chị Moore, tôi không thấy chị ở đâu cả. Vâng, ở phía sau đây. Chị trông
giống như một cô gái trẻ ăn mặc đẹp đẽ đang ngồi ở đằng kia sáng nay, thật giống như
trang bị cho lễ Phục Sinh. Trông giống như... Ngay cả Anh Jack cũng không nhận ra chị
nữa. Nào, bây giờ Chị Moore.

Chắc chúng ta nhớ Anna Jean, Don và hết thảy họ. Thật vui gặp Anh Nolan, là một
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trong những Phụ tá tại đây.

7 Anh Ernie, ngày hôm qua tôi đã yêu cầu anh hát bài A-men. Tôi có bài ấy trên băng
ghi âm, tôi làm cái máy mòn đi khi nghe đi nghe lại bài “A-men” đó. Tôi nghĩ anh có chất
giọng với bài đó, có thể đánh bại bất kỳ ai. Tôi để ý cô bé Judy: Cả hai người trông thật
giống như anh chị em, phải không? Họ là vợ chồng. Hãy trông 2 người, xem họ thật sự
giống nhau chính xác, một cặp đáng yêu thật sự. Đó là, anh chị em biết, đó là... Anh
Palmer vừa mới leo lên những bậc thang vàng, đó là con gái và con rể anh... Cô ấy chắc
chắn góp phần với sự nuôi dạy con cái tốt với cậu ấy. Anh cũng có những người con nữa,
cũng là những Mục sư Truyền đạo đã lập gia đình, những người nầy là những nhà Truyền
bá Phúc âm trên công trường thuộc linh của họ, và những người khác. Cho nên thật là
tuyệt vời.

8 Tôi không thấy Chị Palmer. Thật ra, tôi không biết tôi có thấy chị hay không. Có lẽ,
chị ở đâu đó (dĩ nhiên) trong Buổi nhóm. Ở phía sau; Chúa ban phước cho chị,  Chị
Palmer.

Lòng tôi rung động mỗi khi nghĩ về điều đó. Tôi biết tin anh đã mất khi Anh Palmer
vừa mới leo lên các bậc thang một vài phút. Tôi thật không thể tin nổi điều đó. Billy đã
điện thoại cho tôi và ai đó đã giữ lại... Họ biết chúng tôi là những người bạn thật đáng
yêu, biết rằng anh đã chết, điều đó thật sự chấn động. Nhưng tất cả chúng ta phải ra đi;
Bất kể là ai, chúng ta phải ra đi từng người một. Nhưng chỉ có một điều, “Chúng ta hãy
nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là
trọn phận sự của ngươi.” Truyền đạo 12.

9 Giờ này, tôi không có nhiều thì giờ cho bài học Trường Chúa nhật này, tôi bị khan
tiếng.

Anh Pearry Green đã làm một điều cao thượng. Đêm qua, anh nghe tôi nói, “Tôi bỏ
quên mẫu tóc [giả] để giữ cho tôi...” Anh đã điện thoại ra ngoài đó và cố gắng nhờ người
nào đó gởi máy bay đến cho tôi. Tôi nói, “Anh trễ quá. Tôi đã khản giọng rồi.” Tôi đã cố
gắng trong nhiều năm để tìm sự chữa trị nào đó, nhưng khi có mẫu tóc ấy, nó đã chữa
cho tôi. Lần này tôi đã bỏ quên nên hơi bị khản giọng một chút. Anh chị em hãy vui lòng
cùng chịu đựng khi tôi giảng.
10 Nào, bao nhiêu anh chị em thích học Trường Chúa Nhật? Ồ, chà, đúng vậy. Thật là
tốt đẹp để gởi con cái của anh chị em đến đó. Không, hãy để tôi sửa lại điều đó, một
việc tốt đẹp để mang con cái của anh chị em đến. Đúng thế, mang con cái của anh chị
em đến; Anh chị em cũng đến nữa. Bao nhiêu anh chị em biết Trường Chúa Nhật của
chúng ta đầu tiên bắt nguồn ở đâu không? Nó được bắt nguồn từ đâu? Ở Anh quốc. Đầu
tiên, nó được gọi là gì? Trường Dành cho Trẻ em Nghèo (Ragged school). Đúng vậy,
được gọi là Trường Dành Cho Trẻ em Nghèo. Tôi đã quên tên của người thiết lập lúc nầy.
Tên ông là gì? [Ai đó nói, “Robort Raikes.” - Biên tập] Đúng, hoàn toàn chính xác. Ông
nhặt những đứa bé ngoài đường, rách rưới, không có nơi nương tựa, rất tồi tệ, và mang
chúng về, bắt đầu dạy cho chúng những bài học Kinh thánh. Nó đã phát triển thành một
trong những trình tự vĩ đại nhất của Hội thánh cận đại, Trường Chúa Nhật. Đi học trường
Chúa nhật thật tốt. Có thể tin chắc để mang con cái của mình đến. Tôi nghĩ Nhà thờ tại
đây có các giáo viên, các phòng được trang bị dành cho các lứa tuổi, và vân vân. Những
tân tín hữu mới đến với Đấng Christ, theo ngay với Sứ điệp; Đến tại Nhà thờ Sự Sống
đây, Sứ điệp sẽ làm cho các bạn dễ chịu.

11 Tối nay chúng ta sẽ có Giờ cầu nguyện theo kiểu cũ. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho
những người đau ốm theo cách mà chúng ta thường làm, Anh Jack và Anh Brown à.

Tôi nhớ có thấy Anh Brown cố gắng phát ra (give out) những thẻ cầu nguyện kia,
anh là một Thầy truyền đạo như thế nào... Trong những ngày đó, một tổ chức mà chúng
ta... Người ta thúc ép anh, anh em biết, “Tôi là anh em của anh,” và những chuyện này,
anh biết đấy; “Anh phải đưa tôi lên đó.” Ồ, chắc chắn anh đã có một thời gian khó khăn
nhưng cứ ở trong Lẽ thật như có thể được. Anh Brown là người tốt. Vậy nên chúng ta
yêu mến anh.
12 Khi tôi nhìn thấy tất cả chúng ta, cả 3 chúng tôi tuổi tác... đang dần dần đến chỗ
cuối cùng. Chắc hẳn là điều rất buồn nếu không đặt để trong chúng ta điều vĩ đại đó,
những gì mà chúng ta biết là Lẽ thật. Chúng ta thật sự sắp quay lại một trong những
ngày này, trở lại thời trai trẻ của mình, để không bao giờ — thân thể chúng ta được biến
hoá, giống như Ngài để chịu đựng. “Vì khi nhà tạm trên đất này, nơi cư ngụ của chúng ta
bị đổ nát, đã có một Nhà đang chờ đợi rồi.”
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13 Các bạn hữu yêu dấu của tôi, phần chúng ta biết ơn về điều đó, là Chúa Jêsus yêu
dấu... Các bạn những người tin cậy tôi để nói với anh chị em Lẽ thật; Chúa Jêsus yêu
dấu, một buổi sáng khoảng chừng 8 giờ, để cho tôi thấy miền Đất đó. Lúc bấy giờ, đó
không phải là một khải tượng; Song tôi không muốn nói điều đó. Bất kể là gì, nó đúng
thật như là tôi đang giảng với anh em tại đây. Lúc ấy, tôi đã thấy những các gương mặt
của những người đó, và tôi không thể nhận ra họ. Họ trẻ lại. Họ rất là thực khi tôi nắm
tay họ và các thứ. Đúng là thật như...

14 Điều đó đã giúp đỡ tôi, vì tôi thường có ý tưởng khi một người qua đời, linh hồn của
họ rời khỏi. Nhưng rồi khi Ngài trích dẫn điều đó cho tôi, rằng, “Nếu nhà tạm của chúng
ta dưới đất đổ nát... Thì chúng ta có một nhà khác rồi.” Hiểu không? Chúng ta phải có
mọi thứ trong “3” để tạo nên một sự hoàn hảo. Có một thân thể tại đây, rồi một thân
thể tại đó là một thân thể thuộc về trời, và rồi thân thể được vinh hiển trong sự sống lại.
Hãy xem, điều đó làm cho nó trọn vẹn. Vậy nó là một... Không phải là một huyền thoại;
Không phải một ý tưởng; Không phải là linh. Đó là người nam và người nữ giống như
anh chị em, hoàn toàn chính xác.

15 Rồi cách đây nhiều năm, tôi đã thấy những vùng của những người bị hư mất và đã
có mặt tại đó. Các bạn ơi, tôi nói với các bạn như một ông già, cho phép tôi thuyết phục
các bạn điều này, trên toàn xứ sáng nay, đừng bao giờ muốn xem nơi đó. Tôi không có
cách nào khác để có thể diễn tả... Nếu tôi là một hoạ sĩ với một cây cọ tôi không thể vẽ
được bức tranh. Là nhà Truyền đạo, tôi không thể mô tả cho anh em về địa ngục là nơi
đang thiêu đốt, 1 triệu lần tồi tệ hơn thế, cùng những sự khủng khiếp đi với nó.
16 Còn Thiên đàng... hay nơi này, bất kỳ là nơi nào, tôi không biết gọi đó là gì. Ngài đề
cập đến điều đó như là “Những linh hồn ở dưới Bàn thờ.” Nhưng đó là lúc nào, tôi không
hề biết; Không có cách giải thích nó vĩ đại như thế nào... Bây giờ, anh em phải tiếp nhận
lời tôi. Tôi chỉ là con người. Hiểu không? Nhưng những khải tượng này luôn ứng nghiệm
đúng như tôi đã kể với anh chị em, và anh chị em biết mỗi Khải tượng đều đúng. Cho dù
anh em làm điều gì, nếu bỏ lỡ mọi điều khác (sức khoẻ, sức mạnh, thị lực, bất kỳ đó là
gì), đừng bỏ lỡ Điều Đó. Không có gì có thể so sánh với nó, không có từ nào trong tiếng
Anh mà tôi biết để có thể diễn tả điều đó. Nếu anh em nói “hoàn hảo”, nó vượt ra ngoài
giới  hạn điều đó;  “tuyệt  luân”  (superb),  nó vượt  ra  ngoài  giới  hạn đó;  “siêu phàm
(sublime)”... Không có — không có từ nào tôi biết có thể diễn tả điều đó, bởi vì rất là...
Và rồi suy nghĩ, nó vẫn chưa là kết thúc. Tôi nghĩ, “Tôi có sợ đến việc này không?”

Tôi hỏi, “Các bạn có ăn không?”

Trả lời, “Không phải ở đây. Chúng ta không ăn tại đây, nhưng khi trở lại trái đất
chúng ta sẽ nhận một thân thể để ăn.”

17 Ồ, tôi có thể cảm thấy họ. Họ giống như thế. Hiểu không? Và họ... Tôi nói, “Ồ, anh
em có... Ồ, vâng, họ có một thân thể. Đó không phải là một chuyện hoang đường; Đó là
một thân thể. Chúng tôi biết nhau. Tất cả đều biết tôi, họ choàng vai tôi, hàng triệu
người.

Tôi nói, “Ồ, tôi muốn thấy Ngài Đấng đã mang tôi đến đây.”

Có tiếng nói, “Ngươi không thể thấy Ngài bây giờ. Ngươi phải đợi.”

Tôi hỏi, “Tại sao Ngài đặt tôi trên đây?”

Có tiếng nói, “Vì ngươi là lãnh tụ trong đời sống.”

Tôi hỏi, “Ngài có ý muốn nói tất cả họ là những người của Braham?”

Ngài đáp, “Không! Đó là những người cải đạo mà ngươi dẫn đến với Đấng Christ.”
Hiểu không?

18 Tôi nhìn chung quanh, rồi tất cả những đêm khó khăn và những thử thách qua đi,
khi tôi có thể thấy những gương mặt của họ. Một thiếu nữ chạy lên tại đó, một trong
những người nữ xinh đẹp nhất, cô giang cánh tay ôm tôi, nói, “Người Anh yêu quý.” Rồi
cô đi qua... Bây giờ, cô là một phụ nữ. Vì thế... Song tại đó, sẽ không bao giờ có tội lỗi.
Hãy xem, các tuyến của chúng ta thay đổi tại đó. Họ sẽ không còn nuôi con cái ở đó
nữa. Hiểu không? Xem đấy, tất cả giống nhau.

Điều gì có ý nghĩa quan trọng, cảm giác. Đó là lý do tôi không tin việc nhảy múa
trên sàn. Không người nào... Tôi, trước Chúa và Kinh thánh, tôi đã sống trong sạch, như
cách đó qua đời sống của tôi khi còn là cậu bé, tất cả đi qua thời trai trẻ của tôi. Bất cứ
cô gái nào tôi đi chơi với, tôi có thể trở lại ngay sự Đoán xét với cô ấy. Hiểu không?
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Song, không có người đàn ông nào; Tôi không quan tâm bạn là ai, có thể để cho một
người nữ (in the make of a woman) ôm chặt gần gũi với anh em, nếu anh em là một
người khoẻ mạnh thực sự, có một cảm xúc. Nhưng ở đó thì không. Không có tuyến nào.
Tất cả họ có cùng một tuyến. Hiểu không? Chỉ tình yêu thương anh chị em thuần khiết,
trong sạch còn hơn là anh em... thậm chí anh em ôm chặt con gái nhỏ của mình. Hiểu
không? Con gái của mình; Nó là phái nữ, anh em là nam giới. Xem đấy, nó có thể tạo ra
điều gì đó, nhưng không thể tại đó. Tội lỗi đã xong. Nó đã qua rồi. Hiểu không? Chỉ có
Tình Yêu thánh khiết và chân thật.

19 Tôi nhìn người phụ nữ đó. Trông giống như có hàng triệu người tại đó, tất cả họ đều
để tóc dài, mặc áo dài trắng. Đấng này cất Tiếng phán với tôi, “Ngươi có nhận ra người
ấy không?”

Tôi đáp, “Không.”

Tiếng phán, “Người đó ở tuổi 90 khi ngươi dẫn dắt đến với Đấng Christ.”

Ân điển lạ lùng, nghe dường dịu êm biết bao! Hiểu không? Không có cách nào giải
thích được đó là gì. Hãy nhận lấy lời tôi nếu anh em tin tôi. Hãy tin chắn... cắt đứt mọi
con đường thế gian sau lưng anh em.

20 Tôi tin Hội thánh đang bắt đầu nghe Sứ điệp nầy, và bắt đầu hiểu. Nhưng thưa các
bạn, hãy nghe, chúng ta phải nằm trong sự Hiện diện (Presence) của Con; Chúng ta
phải được chín muồi. Đức tin của chúng ta chưa được chín muồi. Về mặt trí tuệ, chúng ta
đang nghe Sứ điệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và thấy những dấu hiệu mà
Ngài đã tỏ cho chúng ta, chứng minh bởi Kinh thánh là như thế; Nhưng, ồ, Hội thánh cần
nằm trong sự Hiện diện của Ngài biết bao cho đến khi nó chính thức lên tiếng (tenders
up), anh em biết đấy, và có được sự ngọt ngào trong Thánh Linh để có thể nhuần gội.
Đôi khi trong việc rao giảng Sứ điệp, anh em nghe khó chịu (get harsh), phải đập vỡ nó
ra như thế, vì anh em phải đóng gập cây đinh để giữ nó lại. Nhưng một khi Hội thánh
nhận được điều đó, lúc ấy những Người được Chọn được kêu gọi ra và được phân rẽ
trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, tôi biết sẽ là điều gì giống dân sự đã ở đó khi
nhận lấy sự Cất lên (rapture).

21 Sáng nay, tôi định giảng về sự Cất lên, nhưng không đủ giọng để làm điều đó, vì
thế anh em chịu đựng chịu khó nghe một chút.Tôi muốn giảng về đề tài: “Chúa Sắm Sẵn
Nơi Thờ Phượng Duy Nhất.”

Bây giờ, đó là một đề tài thật lớn lao. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện giờ này. Ngoài
kia trên toàn xứ sáng nay, bất kỳ anh em ở đâu, hãy cúi đầu chỉ trong vài phút. Hãy thật
sự thành kính giờ nầy; Chúng ta đang đến gần với Lời Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời
trong thể văn tự.

22 Kính lạy Đấng Tác Giả Vĩ Đại của Sách này, chúng con đã được dạy “Đó là Hạt
Giống mà Người Gieo giống đã gieo,” Tác giả nói vậy. Vậy thì chúng con nhận ra rằng
hạt giống sẽ lớn lên nếu nó ở trong loại đất thích hợp. Vì thế, Cha ôi, sáng nay xin cất
hết thảy những gai góc, cây tật lê, và sự vô tín, những suy nghĩ ngờ vực khỏi lòng chúng
con, để Lời Chúa có thể lớn lên một cách tự do, được tưới bởi Thánh Linh trong lòng của
chúng con, để chúng con có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Lạy Cha, xin ban
cho điều đó. Đó là tấm lòng của chúng con. Không chỉ đối với chúng con những người
nhận ra điều này, nhưng cầu xin có những người khác trên toàn đất nước, lòng của mỗi
người bùng cháy với tình yêu thương và sự mềm mại, sẽ đi để cố gắng thắng linh hồn
anh chị em hư mất. Lạy Chúa, xin ban điều đó hôm nay. Hết thảy chúng con đang nhìn
về Chúa, vì Ngài là Đấng Dẫn Đường và là Chúa của chúng con. Vậy, chúng con cầu
nguyện Ngài sẽ chỉ dẫn chúng con trong Lời Ngài hôm nay và ban cho chúng con những
ơn phước Ngài. Chúng con cầu xin qua ân điển Ngài và trong Danh Ngài. A-men!
23 Chúng ta hãy lấy ra đoạn trích của chúng ta... Tôi muốn đọc từ Sách Phục truyền
Luật lệ Ký, Cựu ước, để làm bối cảnh Kinh thánh. Tôi có một vài ghi chép đã viết ra
nhanh sau khi từ bữa điểm tâm với Anh Vayle đi về.

Tôi chưa có lời cám ơn người ở tại khách sạn hay nhà hàng đó đêm nọ, đã trả tiền
cho bữa ăn khuya của chúng tôi. Vợ tôi, tôi và con gái nhỏ của tôi có mặt tại đó, khi tôi
đến để trả phiếu thanh toán của mình, có ai đó đã trả rồi. Cho dù là ai, tôi xin cám ơn.
Có người nói, “Người ngồi cuối ghế dài đó.” Dĩ nhiên có cả một nhóm tại đó mà chúng tôi
biết. Những người thuộc Kickapoo, hay gần như thế, một nơi ở đây, nhà hàng chúng tôi
đã đến. Cám ơn người anh em đã làm điều đó. Xin Chúa ban phước cho mỗi người.
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24 Trong chương 16 Sách Phục truyền Luật lệ Ký là sự tuân giữ Lễ Vượt Qua. Vậy
chúng ta muốn đọc vài câu đầu tiên, 4, 5 hay 6 câu đầu tiên tại đây.

Hãy giữ tháng A-bíp (Có nghĩa “tháng Tư”) làm lễ Vượt qua cho Giê-hô-va Đức
Chúa Trời ngươi, vì ấy trong tháng lúa trổ, mà Giê-hô -va Đức Chúa Trời ngươi, đương
ban đêm đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Tại trong nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để Danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh
bằng bầy chiên và bầy bò, dâng làm lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Với lễ Vượt qua, chớ ăn bánh pha men; Trong 7 ngày ngươi sẽ ăn bánh không men,
tức là bánh hoạn nạn, đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội vàng; Hầu cho
trọn đời nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Trong 7 ngày, không nên thấy men trong nhà ngươi,  hay trong khắp địa phận
ngươi, thịt con sinh mà ngươi đã giết lúc chiều của ngày thứ nhứt, thì chớ để đến sáng
mai.

Ngươi không được giết con sinh về Lễ Vượt qua trong một thành nào mà Giê-hô-va
Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi;

Nhưng chỉ trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để Danh Ngài ở, ấy
là nơi mà ngươi phải giết con sinh về Lễ vượt qua, vào lối chiều, vừa khi mặt trời lặn,
nhằm giờ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Giờ này, xin Chúa gia ơn phước cho việc đọc Lời Ngài.

25 Này, máy phóng thanh bị rè phải không? Đêm qua, tôi đã nghe... Tất cả anh chị em
có nghe rõ không? Không thể nghe. [Anh Braham điều chỉnh mi-crô.  -  Bt] Tốt hơn
không? Thế này tốt hơn không, nói với những mic-rô hạ xuống như thế này? Tôi hơi bị
khản giọng, cho nên tôi  đứng gần mi-crô sáng nay vì  mục đích đó và hy vọng Anh
Pearry có thể làm cho nó vang ra tại đó. Bây giờ anh em có thể nghe rõ chứ? Tôi nghĩ họ
đã sửa xong. Được rồi.
26 Bây giờ, nơi... Điều mà tôi muốn giảng về sáng nay là Đức Chúa Trời có một nơi
duy nhất mà người thờ phượng có thể gặp Chúa, chỉ một nơi. Qua những thời đại nhiều
người đã tìm kiếm nơi bí mật này của Chúa, qua tất cả các thời đại. Thậm chí Gióp đã
muốn biết nơi ông đã sống, “Nếu tôi chỉ có thể đi đến nhà Ngài và gõ cửa Ngài.” Gióp
muốn tìm nơi ở của Đức Chúa Trời bởi vì tại đó Chúa và gia đình Ngài cùng thờ phượng
với nhau.

Giống như ngày hôm qua, trong Sứ điệp sáng hôm qua, chúng ta đã tìm ra thấy
rằng tình trạng có thể xảy ra về một người  thờ phượng Chúa vô ích với  người  thờ
phượng chân thành. Đức Chúa Trời có tất cả những điều này được định ra cho chúng ta,
nhưng sự việc của nó là, chúng ta phải học hỏi để tìm thấy chúng ở đâu. Phao-lô đã bảo
cho Ti-mô-thê hãy tìm kiếm, dầu gặp thời hay không gặp thời, sẵn sàng để trả lời cho sự
trông cậy ở trong ông.
27 Tất cả những điều này ở trong đó. Chúng ta tìm thấy... Lúc nào đó tôi muốn đến
Shreveport nơi chúng ta vừa có 2 hay 3 tuần lễ chỉ mất 30 phút mỗi đêm và chỉ về một
sự giảng dạy (Hiểu không?), cứ ở lại sống ngay trong Lời, những đoạn văn bí ẩn (secret
passages) nầy chúng ta có thể tìm ra cách để đi vào. Anh em cứ chăm chú; Theo sự chỉ
dẫn của Chúa, chỉ có một chìa khoá duy nhất cho mỗi cánh cửa. Đúng vậy. Không có
chìa khoá nào khác, cho dù nó trông giống thật đến thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời
không có chìa khóa vạn năng (skeleton key) Hiểu không? Chỉ có một chìa khoá. Vậy thì,
anh em phải có chìa khoá đó, nếu không thì cánh cửa sẽ không mở ra. Dầu anh em có
thành thật thế nào đi nữa, anh em vẫn không thể mở được cánh cửa đó.

28 Có bao nhiêu anh em có mặt tại bữa điểm tâm hôm qua hay sáng hôm kia? Được
rồi, tôi nghĩ hầu hết, ít nhất 90% trong anh em hay hơn thế nữa. Để làm bối cảnh cho
những gì tôi sắp sửa giảng, Đa-vít là vị vua được xức dầu (được Đức Chúa Trời xức dầu),
vị vua vĩ đại nhất mà Y-sơ-ra-ên từng có, ngoài Chúa Jêsus, chính là Đức Chúa Trời,
Đấng Được Xức Dầu. Đa-vít là con của Ngài. Hay Chúa Jêsus là con của Đa-vít theo dòng
dõi xác thịt. Ngài ngự trên ngai của Đa-vít như một người kế vị giống như vị hoàng tử
luôn luôn kế vị ngai vua.

Lưu ý rằng Đa-vít được xức dầu, tuy nhiên với sự xức dầu mà ông có được, ông đã
đi ra ngoài ý chỉ của Chúa với sự xức dầu đó; Tất cả dân sự, không nắm được diễn biến
của Lời Kinh thánh hay chìa khoá cho sự Khải Thị này, tất cả họ cũng đều được xức dầu,
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hết thảy họ kêu lớn tiếng với nhau và ngợi khen Đức Chúa Trời vì một việc trông hoàn
toàn đúng: Mang Lời của Đức Chúa Trời trở về lại nhà Đức Chúa Trời. Nhưng Đa-vít là
vua, không phải là Tiên tri. Hiểu không?... Có một vị Tiên tri trong xứ để làm điều đó,
Chúa đã không khen tặng toàn bộ sự di chuyển, bởi vì họ không hề sử dụng chiếc chìa
khoá thích hợp. Cánh cửa đã không mở ra. Chúng ta phải ghi nhớ và giữ điều đó trong
trí... Mọi việc của Chúa, một cách nào đó nó phải được thực hiện, và giải quyết tại đó. Ở
đó, Đức Chúa Trời có một Hội thánh nào đó mà Ngài sẽ gặp gỡ dân sự, Ngài sẽ đón nhận
anh em trong Hội thánh đó mà không phải là Hội thánh nào khác.

29 Tôi nói điều này bởi vì thật nhiều lần rồi tôi đã bị hiểu lầm; Và nhiều người đã nói
với tôi...

Tôi hỏi, “Anh có phải là Cơ-đốc nhân không?”

“Tôi là tín đồ Báp-tít.”

“Anh có phải là Cơ-đốc nhân không?”

“Tôi là tín đồ Giám Lý.”

“Anh có phải là Cơ-đốc nhân không?”

“Tôi là tín đồ Ngũ Tuần.”

Hãy xem, điều đó không có nghĩa gì cả đối với Đức Chúa Trời. Anh em chỉ đang
dùng chìa khoá sai trật. Song có một chìa khoá đúng; Chỉ có một chìa nơi Chúa... Chúa
không bao giờ hứa gặp anh em như là một tín đồ Giám Lý, như một người Báp-tít hay
một người Ngũ Tuần hay hệ phái nào khác. Ngài thậm chí không hề nhìn nhận các hệ
phái; Họ chống lại Ngài.

Về Sứ điệp dài đó, chẳng bao lâu tôi sẽ rao giảng ngay tại Nhà thờ Đền tạm. Rồi
Anh Jack sẽ nghe nó, và rồi anh em có thể hiểu những gì anh em muốn làm về điều đó,
bởi vì sẽ được ghi âm.

30 Dân sự hành động giống như Chúa có bổn phận chỉ đáp ứng họ trên cơ sở Thần học
của họ. Vậy người ta hành động giống như thế. Họ thậm chí sẽ không hội hiệp với nhau.
Người theo 'Ba Ngôi' hay theo Ngũ Tuần sẽ không hội hiệp với người theo 'Một Ngôi'
(Oneness); Người theo 'Một Ngôi' sẽ không hội hiệp với người theo 'Ba Ngôi'. Người
Giám Lý  sẽ  không đi  với  người  Báp-tít  vì  một  bên là  tuân thủ  luật  pháp tuyệt  đối
(legalist) còn bên kia là theo Can-vin; Vì vậy, họ không có sự thông công chút nào.
Chúng xoắn lấy tâm trí dân sự thật tệ hại đến nỗi họ thậm chí chống đối nhau.

31 Cách đây một thời gian, tôi đi cầu nguyện trong một phòng bệnh viện. Có một thiếu
nữ đang nằm tại đó đau nặng, đang trải qua một cuộc giải phẫu. Họ nghĩ rằng cô sẽ
chết. Một phụ nữ khác đang nằm tại đó, tôi được gọi để cầu nguyện cho cô. Tôi nói với
bà ấy, “Bà có phiền để tôi cầu nguyện một lát không?”

Bà ấy đáp, “Hãy kéo bức màn lại.”

Tôi nói, “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ được mời cầu nguyện.”

Bà đáp, “Hãy kéo bức màn đó.”

Tôi nói, “Vâng, thưa bà.” Con trai của bà đang ngồi tại đó, trông có vẻ như một
Ricky thường gặp. Tôi hỏi, “Ồ, bà có phải là Cơ-Đốc nhân không?”

Bà đáp, “Chúng tôi là những người Giám Lý.”

Tôi nói, “Ồ, tôi không hề hỏi bà về điều đó. Tôi hỏi là bà có phải là Cơ-Đốc nhân
không?” Hiểu không?

Bà cũng trả lời như vậy, “Hãy kéo bức màn đó.”

Xem đấy, bởi vì ai đó không phải là người Giám Lý sắp sửa dâng lời cầu nguyện cho
một phụ nữ đang hấp hối, mà bà ấy cũng vậy. Nhưng bởi vì điều đó không hiệp với tổ
chức của bà, thậm chí bà không muốn nghe hay không có gì liên quan với nó. Đó không
phải là người Pha-ri-si sao, tôi chưa hề thấy người nào như vậy.

32 Hãy chờ đợi cho đến khi anh em nghe “Lối Mòn của Con Rắn.” Ừ. Được rồi. Vậy thì,
suy nghĩ rằng hệ phái của họ là hệ phái duy nhất đăng ký với Đức Chúa Trời: “Chúa sẽ
không nghe ông nếu ông không phải là người Giám Lý hay Báp-tít, 'Ba Ngôi', hay 'Một
Ngôi',” hay điều gì giống thế. Sai rồi!

Đó là mục đích của tôi; Song nếu có một sự mong ước như thế trong tâm trí và
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lòng nhiều người là đúng... Tôi không tin người phụ nữ đó hay người nào khác làm điều
ấy bởi vì... Một người Giám Lý không đứng lên, tiếp lấy vì Giáo hội Giám Lý vì người đó
— biết nó sai. Người ấy nghĩ điều đó đúng. Tôi không tin 'Ba Ngôi' sẽ định tội 'Một Ngôi'
hay người 'Một Ngôi' với 'Ba Ngôi' và Ngũ Tuần bởi vì anh ta muốn khác biệt; Anh ta
nghĩ mình đúng. Anh em phải tôn trọng các ý tưởng của người đó. Anh em biết, chiếc
mền trải ra 2 cách nhưng ghi nhớ trong tất cả điều đó, nếu có điều gì trong lòng một
người nam hay một người nữ mà họ tin là đúng, thì phải có nơi nào đó đúng. Như tôi
thường nói, “Khi vực gọi vực, phải có một vực khác để đáp lại sự kêu gọi đó.”

33 Anh em biết, chúng ta đã được kể về điều đó, ngày xưa hải cẩu đi bộ trên bờ biển
với cặp chân nhưng bây giờ nó không có chân nữa; Chúng đổi thành những vây vì nó —
cần đến vây khi cắp một con vật mang bộ lông từ đất vào biển; Tự nhiên hình thành cho
nó vài cái vây thay vì chân bởi vì nó có thể bơi nhiều hơn đi bộ.

Tôi không nghĩ ra được con người vĩ đại nầy bây giờ đã đi đến Nam cực. Tên của
ông là gì? Byrd. Họ nói rằng ông có những chiếc áo khoác được chế tạo cho vài gia súc
trong cuộc thám hiểm này. Ông đã đem theo các gia súc để lấy sữa. Ông đã làm những
chiếc áo khoác lông thú để giữ cho những gia súc khỏi bị cóng đến chết. Nhưng khi ông
đến đó, chúng không cần áo khoác nào, tự nhiên đã mọc lên cho chúng một bộ lông rồi.
Hiểu không? Vì sao? Trước khi có một cái vây trên lưng cá, phải có nước cho nó để bơi
hay là nó sẽ không bao giờ có vây. Trước khi có một cây mọc trên đất, phải có đất trước
để trồng, hay sẽ không có cây cối gì cả.

Như vậy, anh em thấy, hễ chừng nào có điều gì trong lòng người, một tiếng gọi cho
điều gì đó, phải có điều gì đó ở ngoài kia để đáp ứng, làm thoả mãn tiếng gọi ấy.

34 Một người đàn bà... Cách đây một thời gian có ca mổ xét nghiệm tử thi một phụ nữ
đã chết. Lý do mà họ tuyên bố đã làm cho bà bị thiệt mạng là do bà cứ liên tục ăn hành
suốt. Nếu bà không ăn hành, đầu của bà sẽ bị ngứa, và mọi thứ; Họ không thể tìm ra. Vì
vậy tổ chức mổ tử thi, họ tìm thấy một khối u trong người phụ nữ, loại tế bào gì đó; Họ
đã đặt tên cho nó và lấy khối u đó đặt vào trong một bát hành, nó làm tan rã những củ
hành qua đêm. Hiểu không? Đó là gì? Là điều mà tiếng kêu hành gọi hành trong người
đàn bà ấy, nếu không có hành, sẽ không có khối u.

Nói cách khác, phải có Đấng Sáng Tạo trước khi có loài thọ tạo. Hiểu không?

35 Nếu trong lòng người có một sự mong mỏi, giống như Giám Lý, Báp-tít, Trưởng lão,
Công giáo, tất cả những người này, đang cố gắng để tìm một con đường chân lý đó, họ
được các Linh mục và Mục sư của họ, hay đại loại như vậy, “Đây là con đường đúng.” Họ
nói, Linh mục nói, “Không có sự cứu rỗi nào bên ngoài Giáo hội Công giáo.”

Ồ, mỗi Giáo hội có những ý tưởng riêng của họ. Một vài người của họ không chịu
thừa nhận điều đó, nhưng họ làm bằng hành động của mình. Hành động của anh em nói
nhiều hơn lời anh em. Nó thật sự là một... Nói cách khác, họ chỉ là một kẻ giả hình, hơn
là một người Công giáo. Người Công giáo xưng nhận ra ngay, “Tôi tin rằng đây là điều
duy nhất,” nhưng họ sẽ không làm điều đó. Họ che giấu nó, nhưng những hành động
của họ chứng minh điều họ đang suy nghĩ. Hiểu không?
36 Vậy thì, phải có một nơi, vì có một sự đòi hỏi trong lòng người để tìm thấy điều đó.
Tôi nghĩ rằng Lời Đức Chúa Trời có câu trả lời cho mọi thứ chúng ta cần. Cho nên Chúa
có câu trả lời, chúng ta hãy tìm nó bây giờ trong Kinh thánh. Rồi nếu Chúa chứng tỏ cho
chúng ta thấy bằng Lời Kinh thánh nơi duy nhất, những mảnh đất duy nhất, Hội thánh
duy nhất, nếu cách duy nhất mà Chúa sẽ gặp một người là vậy, thì chúng ta nắm giữ
điều đó bởi vì chúng ta tìm thấy Lẽ thật của Kinh thánh, những gì mà Lời nói.
37 Chữ “Phục truyền Luật lệ Ký” chính nó có nghĩa là “Hai Luật,” từ “Phục truyền Luật
lệ Ký.” Đức Chúa Trời có “2 Luật”. Hai Luật: Một là bất tuân đối với Lời và chết, luật khác
là sự vâng phục Lời và sống. Đó là Hai Luật, “Phục truyền” có nghĩa là “Hai Luật.” Cả hai
luật được hoàn toàn bày tỏ cho chúng ta trong Kinh thánh. Một là sự chết; Luật kia là Sự
Sống: Sự sống và cái chết. Đức Chúa Trời chỉ hành động trong Sự Sống, Sa-tan chỉ
trong sự chết. Những điều này được tỏ bày cho thế giới một cách công khai, cởi mở
trước mọi đôi mắt, không có lời bào chữa nào cho nó. Một bộ luật được bày tỏ trên Núi
Si-nai khi bộ luật được ban ra, định tội cả dòng dõi con người vào sự chết. Bộ luật khác
được ban ra trên Đồi Sọ (Calvary), mang cả dòng dõi nhân loại đến Sự Sống, khi mà sự
trừng phạt đã được trả xong trong Chúa Jêsus Christ. 2 bộ luật của Phục truyền được
ứng nghiệm trong 2 điều vĩ đại này.
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38 Tôi muốn anh em để ý lần nữa, cũng có 2 Giao ước được ban cho. Một Giao ước
được ban cho A-đam mà dựa trên những điều kiện giống như luật pháp: “Nếu ngươi
đừng động đến cái này, ngươi sẽ được sống nhưng nếu ngươi động đến thì ngươi sẽ
chết.” Đó là luật pháp. Rồi có một bộ luật khác được trao cho Áp-ra-ham, đó là bởi ân
điển, vô điều kiện, “Ta đã cứu ngươi và dòng dõi của ngươi,” sau ông. A-men! Đó là một
hình bóng (type) của đồi Calvary, không phải là hình bóng của Giao ước A-đam, đó là
Giao ước Áp-ra-ham.

Nhưng bây giờ chúng ta nghe Ngài nói chỉ có một nơi duy nhất mà Ngài sẽ gặp con
người để họ thờ phượng Ngài. Chúng ta đọc ngay tại đây trong bài giảng của tôi. Chúng
ta sẽ đề cập đến điều đó, trở lại trong một vài phút nữa.

39 Rồi nếu có một nơi duy nhất Đức Chúa Trời gặp con người, tốt hơn là chúng ta nên
rất cẩn thận. Bây giờ, chúng ta hãy để qua một bên những truyền thống của mình sáng
nay, trong bài học Trường Chúa Nhật này, và rất tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm được một
nơi đó. Vì Chúa đã Phán tại đây, Ngài sẽ không nhận anh em ở bất kỳ nơi nào khác. Bất
kỳ Giáo hội nào khác, Ngài sẽ không nhận anh em vào. Nơi duy nhất Ngài sẽ nhận anh
em chỉ có Hội thánh của Ngài.

Vậy thì, “Anh Braham, anh nói gì vậy? Nếu tôi thành tâm?” Không.

Hãy nhớ, Chúa Jêsus đã trò chuyện với một vài người chân thành, những người thờ
phượng trong thời  của Ngài,  Ngài  Phán, “Các ngươi  thờ phượng Ta vô ích.” Sự Thờ
phượng chân chính, thực sự từ đáy lòng của họ: “Các ngươi đã thờ phượng Ta vô ích,
dạy tín lý, những điều răn của con người,” hay tín lý hệ phái của họ. Chân thành, một
cách tôn kính, kỉnh kiềng như có thể được, điều đó không gì thật sự mới với những người
Pha-ri-si. Ca-in và A-bên, 2 người thờ phượng đầu tiên được sinh ra tự nhiên tại đây trên
đất, đã đến hoàn toàn cùng một thái độ giống như vậy.

40 Ca-in cũng tin kính như A-bên. Cả hai người đều xây Bàn thờ. Cả hai đều yêu mến
Chúa. Cả hai đều có những của lễ dâng. Cả hai đều thờ phượng. Cả hai đều dâng 1/10
(phần mười). Cả hai đều làm mọi thứ giống nhau. Nhưng A-bên, bởi đức tin, là sự Khải
Thị, Lời Chúa được Khải Thị, được làm cho rõ ràng, được tỏ bày ra, được chứng thực
(vindicated) đúng... Vinh quang thay! Ca-in đã dâng một của lễ nhưng Chúa đã không
chứng thực của lễ đó. Chúa đòi hỏi Sự Thờ phượng, Ca-in dâng của lễ nhưng Chúa đã
không chứng thực nó. Nhưng bởi ống dẫn đúng...

Anh em nói, “Ồ, Hội thánh của tôi là Lời...”

Xin đợi chỉ một phút. Chúa thông giải Lời của riêng Ngài bởi những điều khoản mà
Lời Phán. Hiểu không? Ca-in nói, “Tôi tin kính. Tôi là người yêu của Đấng Sáng Tạo tôi.
Tôi dâng lên Ngài Bàn thờ tốt đẹp này. Tôi dâng lên Ngài của lễ này, Chúa ôi, tôi đã xây
dựng tất cả những điều này bởi vì tôi yêu Ngài.” A-bên cũng nói giống như vậy. Bây giờ,
đó là người được chứng đúng, người được chứng minh. Chúa đã giáng xuống và nhận
của lễ của A-bên, vì bởi sự Khải Thị ông đã tác động đến ống dẫn thật của Chúa để được
nhận.

41 Nào, hãy quan sát linh đó của Ca-in giáng ngay xuống qua Lời Kinh thánh, ngay
cho đến chính thời cuối cùng này. Thuộc về chính thống không? Cũng chính thống giống
như người kia.

Hãy nhìn Tiên tri Ba-la-am và Tiên tri Môi-se. Cả hai người với 7 Bàn thờ, những
Bàn thờ của Đức Giê-hô-va, có huyết trên mỗi một Bàn thờ, không chỉ thế thôi nhưng
còn có những dê đực trên mỗi Bàn thờ. Về khoa tính số, chính xác số đúng, số “Bảy”
(7): “Sự Hoàn Hảo”, 7 dê đực, cũng hoàn toàn chính xác như nhau: Cả hai Bàn thờ.
Cũng chính thống như nhau, người kia cũng vậy. Nhưng Chúa đã chứng thực ai đúng?
Đấy, hiểu không? Người ở trong Lời Ngài. Chính thống không có nghĩa quá nhiều; Chính
là sự Khải Thị của Đức Chúa Trời.

42 Bây giờ, hãy suy nghĩ. Những người này, những người Pha ri si này, tại sao họ được
kêu gọi và được đặt vào trong tình trạng này, bởi Chúa Jêsus đã Phán, “Các ngươi đã thờ
phượng Ta vô ích...” Thờ phượng Ngài: Sự Thờ phượng chân chính, thực sự từ những
tấm lòng của họ... “Các ngươi thờ lạy Ta vô ích.” Tại sao? “Giảng dạy tín lý theo truyền
thống loài người; Do đó, các ngươi khiến cho những điều răn của Chúa không còn có
hiệu quả trên dân sự nữa.”

Nếu tôi dạy cho anh em một Sứ điệp của Giám Lý, nó sẽ không có hiệu quả gì đối
với anh em; Đây là thời đại Nàng Dâu. Nếu Môi-se dạy Sứ điệp của Nô-ê, sẽ không có



Chúa Trời Sắm Sẵn Nơi Thờ Phượng Duy Nhất 9

hiệu quả gì. Nếu Chúa Jêsus dạy Sứ điệp của Môi-se, sẽ không có hiệu quả gì. Bởi vì hạt
giống được định trước đang nằm tại đó sẽ chỉ được tưới nước bằng loại nước dành cho
hạt giống đó. Nó sẽ không tăng trưởng trong bất kỳ điều kiện nào khác. Phải là điều kiện
cho nó lớn lên.

43 Anh em có thể lấy một quả trứng gà và đặt nó trong một lò ấp, nơi nó nên được đặt
là dưới một con gà mái nhưng dẫu thế nào nó cũng sẽ nở. Đặt nó dưới một con chó, nó
sẽ nở. Đó là do sức nóng, những điều kiện làm cho nó nở ra. Như vậy, nó phải theo
những điều kiện. Anh em có thể lấy một quả trứng sống tốt đặt dưới một con gà mái
chết; Nó sẽ không nở ra được. Hiểu không? Đó là điều kiện.

Ồ, đó là cách trong thời đại chúng ta đang sống, anh chị em phải tìm ra đường lối
Chúa thực hiện điều đó cho Thời đại này là gì. Đó là điều Martin Luther đã tìm ra; Đó là
những gì John Wesley đã tìm ra, đó là những gì những người Ngũ Tuần đã tìm ra trong
Thời đại của họ: Thời đại của Chúa và thì giờ để thực hiện điều ấy.

44 Vậy thì, những người Ngũ Tuần. Người anh em kia, một... Tôi tin người anh em đó
đã mất một mắt, một người anh em da màu người thực sự đã khởi đầu Sứ điệp Ngũ
Tuần tại California, Đường Azusa cũ. Anh bị nhạo cười vì anh là người da đen song anh
đã mang Sứ điệp cho thời đại đó. Anh chỉ là một con người tầm thường hầu như không
thể ký được tên của chính mình nhưng Chúa đã Khải Thị cho anh rằng đây là thời kỳ cho
sự phục hồi những ân tứ đó và chúng đã xảy ra. Cho dù người ta có nói gì đi nữa, chúng
vẫn xảy ra. Song mọi người đã nhận vào không khí đó, đã chứng kiến chính là thời đại
đó, đã thấy Đức Chúa Trời chứng thực rằng những người đó có thể nói tiếng lạ, và vân
vân; Nó đã xảy ra. Nhưng rồi khi anh đi và găm nó xuống rằng, “Đây chỉ là bằng chứng
duy nhất”, điều đó đã giết chết nó. Cứ tiếp tục ngay. Điều đó sẽ thực hiện. Rồi họ bắt
đầu tách cái này, cái kia, tạo nên các hệ phái; Một hệ phái thì đang đến trên đám mây,
hệ phái kia thì đến trong bụi cây. Ồ, chà, nó diễn ra như thế.

45 Đó là những gì các hệ phái làm. Thấy không? Chúa không phải là tác giả của hệ
phái, vì hệ phái là Ba-by-lôn. Ngài không phải là tác giả của sự lộn xộn. Chúng ta thấy
hết thảy... Anh em thậm chí không phải có trí tuệ để thấy thế. Vâng, đó là Ba-by-lôn!
Hiểu không? Truyền thống (hãy suy nghĩ về điều đó), hỡi những người chân thành. Bây
giờ, bởi vì họ vẫn còn tin điều đó, vẫn còn có nhu cầu một nơi chân thật Chúa gặp.

Bây giờ để ý trong câu 2, “Hãy thờ phượng trong nơi mà Ta đã chọn.” Dĩ nhiên, của
tế lễ, là nơi họ thờ phượng, nơi họ dâng của tế lễ. “Nơi mà Ta đã chọn, không phải
những gì ngươi đã chọn, những gì loài người chọn không phải điều Ta đã chọn, các ngươi
hãy thờ phượng trong nơi này.” Thế thì tại đó tỏ cho thấy chỉ có một nơi, những nơi khác
là vô ích. Không phải là sự chọn lựa của anh em, nhưng phải là sự chọn lựa của Chúa.

“Ồ, tôi không phải đi Nhà thờ.” Hay, “Ông thật thiển cận quá. Thậm chí ông giảng
dạy ồn ào với phụ nữ về chuyện uốn tóc của họ, và những người nam về những chuyện
khác. Ồ, ông rất thiển cận.”

Được rồi, anh em không phải nhận lấy đường lối của Chúa về điều đó; Anh em cứ đi
ra nơi họ làm việc ấy. Hiểu không? Anh em sẽ tìm thấy nó được chép trong Kinh thánh
như vầy, “Họ thờ phợng Ta vô ích.” Chúa Jêsus cũng đã nói như vậy. Hiểu không?

46 Mỗi chấm nhỏ kia, anh em phải trung tín trong mọi thứ. Nó luôn luôn là nhánh nho
nhỏ, những con chồn nhỏ phá hoại cây nho. Đôi khi anh chị em lìa bỏ... Không phải là
những điều lớn lao anh chị em làm; Chính là những điều bé nhỏ anh chị em làm nửa
chừng. Hãy nhớ, một sợi dây xích chỉ mạnh nhất tại mối nối yếu nhất của nó. “Phước cho
những người làm theo tất cả những điều răn của Đức Chúa Trời, họ có quyền được đi
vào.” Hãy làm tất cả những gì Chúa Phán, nếu đã nói phụ nữ phải để tóc dài...

Cách đây không lâu, một người bảo với tôi, “Tôi không rao giảng một tôn giáo về
các loại quần áo.”

Tôi đáp, “Thế thì ông không rao giảng Tin lành.” Đúng vậy.

Chúa đã phơi bày nó ra tại đó. Ngài đã Phán phải làm điều gì. Anh chị em làm điều
đó hay... Đó là điều có lý, tự nhiên của anh chị em. Những điều nhỏ nhặt... ít mang ý
nghĩa.  Chúa Jêsus Phán,  “Phước cho những người  nhận lấy  tất  cả  những điều tầm
thường, làm việc nhỏ mọn nầy.” Một người nữ để tóc dài, đó là điều nàng có thể để làm,
thậm chí nàng sẽ không làm thế.

“Ồ, hãy dạy cho chúng tôi những điều vĩ đại.”
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Làm thế nào anh chị em có thể dạy những điều vĩ đại khi anh chị em không chịu
làm những điều bình thường, đơn giản? Anh chị em thấy đấy, bởi vì mục tiêu và đối
tượng của anh chị em thì sai trật.

47 Chính là tình yêu của anh chị em đối với Chúa, “Lạy Chúa, con không quan tâm
những gì Ngài muốn con làm; Con sẵn lòng làm điều đó.” Rồi có được nơi nào đó, song
nếu anh em không thực hiện theo cách ấy, theo cách Ngài bảo phải làm...

Chính là sự lựa chọn của Ngài, “Nơi Ta đã chọn. Đó là nơi ngươi thờ phượng với của
lễ của ngươi.”

Ca-in đã mang lễ của mình đến; A-bên đã mang của lễ mình đến, tuỳ thuộc vào nơi
nào anh em mang nó vào. Nếu anh em mang nó vào nơi Ngài đã lựa chọn, nó sẽ tốt
đẹp, Ngài sẽ chấp nhận nó, nếu không phải, Ngài sẽ không chấp nhận. Đừng quan tâm
là của lễ giống nhau, bất kể là gì, nó vẫn bị khước từ trừ phi được mang vào một nơi nào
đó.

Vậy chúng ta cần tìm ra nơi chúng ta muốn mang của lễ này đến. Chúng ta có thể
tìm ra được... Tất cả chúng ta muốn lên Thiên đàng, phải không? Tất cả chúng ta đều
biết mình đã làm sai trật. Tất cả chúng ta đều tin rằng Chúa Jêsus là Của lễ. Lúc ấy,
chúng ta muốn biết nơi  nào để dâng cho Ngài,  để nó sẽ — nó sẽ được nhậm. Hiểu
không? Đúng vậy. Kinh thánh cho biết nơi chúng ta dâng Ngài ở đâu và rồi của lễ sẽ
được nhậm; Bên ngoài nơi ấy, nó sẽ không được nhậm.
48 Chúng ta cũng hãy chú ý tại đây nơi mà Ngài đã chọn để đặt của lễ, nơi Ngài chọn
để đặt của lễ. Anh em không thể đặt nó trên cửa nào trong những cửa này; Nhưng nơi
Ngài đã chọn để đặt của lễ, Ngài cũng đặt Danh Ngài trong nơi đó. Đó là những gì Ngài
nói tại đây. Ngài đã chọn để đặt Danh Ngài trong đó. Bây giờ, chúng ta hãy tìm trong
Kinh thánh chỗ này, vì đó là nơi Ngài đặt Danh Ngài.

Vậy thì, hãy đọc từ trích đoạn. Tôi có một ghi chép nhỏ nằm tại đây, đã đến với tôi
vào sáng nay. Chúng ta hãy lấy câu 2 của chương này. Lúc nầy, tôi không muốn giữ anh
chị em lâu quá, bởi nhiều người đang nghe trên máy ở ngoài. Nào, câu 2 của chương 16
này:

Tại trong nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để Danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh
bằng bầy chiên và bầy bò, dâng làm lễ Vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

49 Vậy anh em không thể lấy điều này... Sự chân thành của anh em và tất cả những gì
anh em muốn xưng nhận, anh em thật sự không thể đem nó đến Bàn thờ Giám Lý, Bàn
thờ Báp-tít, Bàn thờ của Ngũ Tuần. Song có một Bàn thờ nơi nào đó mà Ngài đã chọn
đặt Danh Ngài tại đó, Ngài sẽ gặp anh em tại nơi đó. Bây giờ, nếu anh em có mọi điều
diễn biến đúng đắn, nó sẽ hoạt động, mọi thứ sẽ được đặt trong thứ tự. Nếu có một chỗ
hở trong sợi dây điện đó, ngọn đèn đó sẽ không bật sáng, vì nó đã bị chôn xuống đất.
Khi bớt đi một trong những Lời của Chúa hay một trong những nơi của Ngài, trong lòng
anh em có những đối tượng ích kỷ, nó sẽ chôn quyền năng của Đức Chúa Trời xuống
ngay tại đó. Nếu làm thế bởi vì muốn khôn ngoan, muốn khác biệt với người nào đó
khác, hay điều gì đó, ngay tại đó nó bị chôn xuống đất. Nó sẽ làm nổ cầu chì. Anh em
sai trật. Anh em phải đến với sự chân thành, với tất cả tấm lòng mình. Các động cơ và
đối tượng của anh em, đặt ngay trên Chúa. Rồi tìm đến nơi của Ngài, tìm nơi Ngài đã
nói, và mang nó đến đó. Hiểu không?
50 Hãy nhìn Ma-thê và Ma-ri. Khi Chúa Jêsus quay trở lại, sau khi Ngài đã dạy cho họ
Tin Lành này (Ánh sáng trong thời của Ngài, Ngài là Đấng Mê-si) [“Đấng Christ” trong
tiếng Hi-lạp tức là “Đấng Mê-si” trong tiếng Hi-bá-lai, co nghĩa là “Đấng Được Sức Dấu”.
- Bt], Ngài bị căm ghét, chối bỏ. Ồ, những người Pha-ri-si và các Giáo hội khinh thường
Ngài. Nhưng La-xa-rơ đã chết, một người bạn thiết đối với Ngài. Ngài để người nằm đó,
họ sai người tìm đến Ngài; Thậm chí Ngài đã không đến.

Nhưng hãy quan sát Ma-thê, thái độ của cô. Cô nói, “Lạy Chúa, nếu có Ngài ở đây.”
Hãy cho Ngài tước hiệu đúng của Ngài: Chúa, C-H-Ú-A, viết hoa; Gia-vê, Đức Giê-hô-va.
Vinh quang thay! “Nếu có Ngài ở đây, anh tôi đã không chết.” Sự sống và cái chết không
thể hội hịêp với nhau trong cùng một kênh, hay trong cùng một nhà. Hiểu không? “Nếu
có Ngài... Anh ấy đã không chết.”

Chúa Jêsus Phán với nàng, “Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống,” Đức Chúa Trời đã Phán
như vậy. Hiểu không? Khi Ngài đã Phán trước, “Anh ngươi sẽ sống lại.”

Nàng thưa, “Vâng, lạy Chúa, tôi thực sự tin điều đó. Là một người Do-thái, tôi tin
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rằng sẽ có một sự sống lại chung của những kẻ chết, tôi tin người anh của tôi cũng trung
tín, chân thành thờ phượng. Tôi tin rằng Ngài là Đấng Mê si đó, điều đó đã được ghi
trong Kinh thánh, bởi vì Chúa chứng thực đúng Lời của Ngài rằng Ngài là Sứ Giả của Thời
đại này. Ngài chính là Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ] đó. Tôi tin rằng Ngài là Đấng
Christ đó sẽ đến vì những công việc của Ngài làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài
đến đây để làm Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ] đó.” Ồ, Hãy quan sát những răng cưa
bánh xe bắt đầu đi vào chỗ bây giờ. Hiểu không?

51 Vậy thì, nàng có quyền để nói, “Tại sao Ngài không đến làm anh tôi sống lại? Tại
sao Ngài không chữa lành cho anh? Ngài đã chữa lành những người khác. Còn người bạn
tốt nhất của Ngài, hãy xem điều đã xảy ra.” Không, không, kiểu đối tượng đó không đi
đến đâu cả.

“Tôi tin rằng Ngài đúng như Ngài đã được nhận diện trong Kinh thánh sẽ đến. Tôi
tin đây là ngày mà Đấng Mê-si [Đấng Christ] đến; Chúng tôi đang tìm kiếm điều đó. Tôi
không cần quan tâm những người còn lại họ nói gì. Tôi tin bằng cả tấm lòng bởi những gì
đã thấy và nghe bằng Lời, rằng Lời được chứng thực đúng trong Ngài, rằng Ngài là Đấng
Mê si đó.” Xem đó, lắng sâu trong lòng mình, nàng có điều gì đó để cầu xin, nhưng nàng
phải đến ngay kênh thích hợp.
52 Chuyện gì xảy ra nếu nàng chạy đến và nói, “Lúc ấy, Ngài bảo tôi Ngài là Đấng Mê-
si [Đấng Christ] đó, thậm chí không được lịch sự cho lắm, để đáp lại yêu cầu của chúng
tôi, khi chúng tôi cho Ngài ăn, ở, mọi thứ, mất thời gian cho Ngài, đã lìa bỏ những Giáo
hội như Ngài đã lệnh cho chúng tôi ra khỏi những hệ phái. Hiểu không? Ở đây chúng tôi
đã lìa bỏ và bây giờ bị kể là những kẻ phản loạn và bị loại ra. Chúng tôi đã làm cho Ngài,
rồi Ngài thậm chí không đáp lại lời mời gọi của tôi theo phép lịch sự thông thường.” Vậy
thì thực ra, nàng đã có quyền đó.

Giống như quý vị nói về mái tóc cắt ngắn của mình, “Tôi là một công dân Mỹ, tôi có
thể mặc quần soọc, làm bất kỳ điều gì mà tôi muốn; Nó hợp pháp.” Đó là quyền của quý
vị nhưng một con cừu luôn đánh mất những quyền của nó. Ừ- hử. Nếu anh chị em là
chiên thì không có gì ngoài bộ lông, chiên đánh mất điều đó. Đó là những quyền mà
Chúa ban cho nó nhưng chiên đánh mất quyền đó.

53 “Tôi có quyền tham gia bất kỳ hệ phái nào.” Điều đó hoàn toàn chính xác, nhưng
anh em đánh mất điều đó. Hiểu không?

Nàng đã để mất tất cả những điều mà nàng có quyền làm để nhận ra Lời Chúa được
bày tỏ ngay tại đó trước nàng.

Ngài Phán, “Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống; Kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã
chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?” Xem đó, có
thêm một mệnh đề ngắn nữa nàng đã không làm theo. Hiểu không?

“Vâng, lạy Chúa, tôi tin Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống.” Ồ,
anh em, mọi thứ đã sẵn sàng để bật tia lửa ngay lúc đó. Hiểu không?

“Các ngươi để người ở đâu?” Hiểu không? Anh em biết những gì đã xảy ra.

54 Xem đó, anh em phải vào đúng ngay nơi đó trước khi Ngài nhận của tế lễ của anh
em (Hiểu không?), phải đi vào trong đó. Bây giờ, hãy quan sát:

...Trong nơi mà Đức Giê-hô-va đã chọn để Danh Ngài ngự tại đó.

Ngươi sẽ ăn bánh không men trong nơi đó...

Điều đó làm “hình bóng” cho điều gì trong của lễ? Đừng pha trộn nó với tín điều
nào. Đó phải là Lời. “Bánh không men...” Anh em biết men là cái ở trong bất kỳ thứ gì.
“Một chút men làm dậy cả đống bột,” cả đống bột là Thân Thể. Anh em không thể đặt
một đốm nhỏ của hệ phái hay tín điều vào trong Đấng Christ. Không, thưa quí vị, nó sẽ
không hoạt động.

Anh chị em còn nhớ Sứ điệp đêm Thứ Năm vừa rồi không? Người chồng cũ của anh
chị em đã chết. Đúng vậy. Người Chồng mới của anh chị em là Lời.

...Trong 7 ngày ngươi sẽ ăn bánh không men tại đó...

“7 ngày,” điều đó “hình bóng” cho điều gì? 7 Thời đại Hội thánh trọn vẹn, 7 ngày.
Tại sao họ phải ăn nó 7 ngày? Trước cái gì? Trước khi ra khỏi. Cả Thời đại Hội thánh, từ
khởi đầu đến kết thúc, phải sống chỉ trên Lời Chúa của thời đại đó. Như vậy tín điều
(Công giáo) La-mã, Giám Lý, Báp-tít và Ngũ Tuần đã chết hết thảy.
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55 Nào, hãy quan sát:

...Tức là bánh hoạn nạn... (Đã bị bách hại vì Lời, Luther, Wesley, Ngũ Tuần, tất cả
đã bị bách hại, anh em cũng sẽ vậy.), vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội vàng; Hầu cho
trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Trong 7 ngày, không nên thấy men nơi nhà ngươi, hay trong khắp địa phận ngươi...

Trong Nàng Dâu xinh đẹp của Đấng Christ, sau cái chết của Nàng qua những Thời
kỳ Tăm tối bởi đế chế Rome, Nàng phải chết, “Trừ phi bông lúa mì rơi vào trong lòng
đất.” Chàng Rể phải đến, Tuyệt tác hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Tất cả anh em đã nghe
Sứ điệp của tôi về điều đó.

56 Khi tôi đứng bên Los Angeles tại Forest Lawn một ngày nọ, tim tôi giật nảy lên. Có
bao nhiêu anh em đã từng ở Forest Lawn? Có một bức tượng Môi-se, tôi tin đó là của —
của Michelangelo. Đó là một bức tượng hoàn hảo, tất cả trừ ra trên đầu gối phải có một
vết sâu khoảng nửa in-sơ (tấc Anh). Và người hướng dẫn... Tôi đang nhìn, và người
hướng dẫn chỉ nó cho tôi. Ông nói, “Michelangelo đã dùng cả đời cố gắng để tạc bức
tượng... Ông là nhà điêu khắc, ông đang cố gắng tạo nên hình ảnh của Môi-se. Tận
trong đáy lòng, ông hình dung Môi-se nên trông giống như thế nào. Ông ấp ủ điều đó
trong lòng mình Môi-se nên giống như thế nào. Rồi ông đã dùng cả đời mình, đục một ít
tại đây, chà cọ nó, rồi đứng lui lại và nhìn. Năm này sang năm khác ông tiếp tục làm bức
tượng. Cuối cùng khi bức tượng hoàn tất, ông bước lui, đặt miếng giẻ lau của ông xuống,
cùng cái búa của ông, ông nhìn bức tượng. Bức tượng về hình ảnh của Môi-se mà ông ấp
ủ trong lòng thật quá hoàn hảo, đến nỗi ông chụp lấy cái búa bên cạnh, đánh mạnh vào
bức tượng tượng, hô lên, ”Hãy nói  đi!“  Nó được gọi  là Tuyệt Tác (Masterpiece) của
Michelangelo. Điều gì đó vĩ đại trong nhà điêu khắc ấy, Khải tượng mà ông có về những
gì mà Môi-se phải có, chỉ là bức vẽ chân dung trong ”hình bóng“ của Đức Chúa Trời Cha
vĩ đại.

57 Ngài đã cưu mang trong lòng Ngài trước khi sáng thế, một Người Con, bởi vì Ngài là
Cha. Nhưng nó vẫn còn là trong “Gien của Lời Ngài”. [“Gien” chỉ “Cấu trúc giống, thuộc
tính” từ Cha. - Bt] Ngài đã tạo nên con người và Ngài đã mặc cho người một tác dụng
đạo đức tự do nhưng con người đó đã sa ngã. Song Nhà Điêu Khắc vĩ đại, Đức Chúa Trời
Đấng đã tạo nên con người từ bụi đất. Ngài không dừng lại tại đó. Ngài bắt đầu tạo nên
con người trở lại. Ngài đã tạo nên Nô-ê, ông đã chết trong cơn say. Ngài đã tạo nên Môi-
se đã không tuân giữ Lời Ngài. Ngài đã tạo nên các Tiên tri đi vào thời kỳ rối ren. Ngài
cứ tiếp tục xây và đúc, cho đến sau một thời gian Ngài muốn có một Tuyệt Tác để phản
ảnh Ngài, bản tính Ngài, những gì trong lòng Ngài mà một người con sẽ có.

58 Một ngày kia, dưới sông Giô-đanh, sau khi Tuyệt Tác đó đã được hình thành, được
tạo nên, tại đây Ngài đã giáng xuống trên đôi cánh Chim Câu, Phán, “Nầy là Người!”
Ngài quá đổi nóng cháy với Tuyệt Tác này cho đến nỗi Ngài đã đánh đập Người trên đồi
Calvary, Người đã chết thay cho những người còn lại chúng ta không được hoàn hảo, mà
qua sự đổ Huyết Ngài, Ngài có thể mang nhiều Tuyệt Tác (là Nàng Dâu) đến cho Con
Ngài. Tuyệt Tác bị vết sẹo (scarred) bởi vì sự cháy nóng của Đức Chúa Trời để thấy một
Tuyệt Tác như vậy; Đức Chúa Trời đã đánh đập (struck) Ngài vì tất cả chúng ta. Hiểu
không? Tại đó, Ngài đã hy sinh cho chúng ta là những kẻ không hoàn hảo để trở nên
hoàn hảo. Tuyệt Tác.

59 Để ý ở đây, Ngài Phán:

...Các ngươi sẽ ăn bánh không men trong 7 ngày...

Bây giờ, bánh được làm “hình bóng” (typed). Chúa Jêsus Phán, “Người ta không chỉ
sống nhờ bánh mà thôi, nhưng bởi mọi Lời.” Không chỉ là Lời ở đây đó như những hệ
phái bảo cho anh em hãy tin. Nhưng Lời của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Đó chính là Đức
Chúa Trời trong thể văn tự, gọi là Hạt giống. Một kiểu đức tin thuần khiết đúng đắn
trong Lời ấy sẽ mang Hạt Giống đó đến với Sự Sống.

Điều đó chính xác là những gì anh em thấy vào đêm trong những sự nhận biết
trước (discernments), và tất cả những điều khác, bởi vì đó là Lời hứa mà Chúa đã Phán.
Ngài đã đứng bên tôi và Phán bảo tôi rằng những kẻ giả mạo này sẽ dấy lên nhưng hãy
vững vàng. Tôi tin Lời đó. Không có động cơ ích kỷ nào, làm tổn thương bất cứ ai nhưng
tôn kính với Đức Chúa Trời và làm công việc Ngài đã kêu gọi tôi, đó là lý do tại sao tôi
nói những điều này. Chúa đã khẳng định điều đó trở lại. Ngài đã nhận của lễ dâng bằng
sự chứng thực đó là Lẽ thật: Không có nghi ngờ gì về điều đó. Nào, hãy theo dõi Lời ấy!



Chúa Trời Sắm Sẵn Nơi Thờ Phượng Duy Nhất 13

60 Chúng ta chú ý tại đây, “7 ngày,” điều đó dành cho mỗi Thời đại Hội thánh. Khi
Tuyệt Tác đó phải chết để sống lại cứu chuộc hết thảy chúng ta... Lúc ấy Ngài có một
Hội thánh được đặt trong trật tự ở Lễ Ngũ tuần, nhưng Hội thánh đó phải đi qua một Của
lễ dâng [hy sinh]; Mà Thế lực Công giáo La-mã đã giết chết nó và chôn họ vào trong
đất.

Như là tác giả của quyển sách này, giờ đây không thể nghĩ về điều đó, song người
ta  đã  nhạo  cười  tôi  thật  nhiều,  nói,  “Trong  hết  thảy  những  kẻ  quỷ,  đó  là  William
Braham.” Đấy, đó là những gì ma quỷ cố nói. Nó nói, “Các Khải tượng và các thứ, đó là
của ma quỷ. Ồ, ông ta là một loại người thôi miên gì đó, hành động theo cảm thức siêu
nhiên.” Thế giới của trí khôn luôn luôn cố gắng để hình dung ra...

61 Đó là nơi họ đã cố hình dung Chúa Jêsus. “Làm thế nào Ngài thực hiện những điều
này? Điều gì đã thực hiện nó?”

Ngài hỏi, “Ta hỏi các ngươi một câu hỏi. Chức vụ của Giăng Báp-tít là bởi Đức Chúa
Trời hay bởi người?” Hiểu không?

Họ đáp, “Chúng tôi không thể trả lời.”

Ngài Phán, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết.” Đúng vậy, và tiếp tục...? Kể từ
đó không còn ai hỏi Ngài điều gì nữa. Hiểu không? Ngài thực sự lìa khỏi họ. Ngài không
nói với họ điều gì về việc đó. Không phải là việc của họ. Ngài có việc để thực hiện và
Ngài đã hoàn thành công việc đó.

Xin Chúa giúp chúng ta để làm giống như vậy. Chúng ta không phải trả lời những
câu hỏi của ma quỷ. Đúng vậy. “Nếu Ngài là như vậy, hãy làm những điều thế nầy thế
kia.” Một Thầy giảng là anh em chịu trách nhiệm cho Tin lành đó, chỉ thế thôi, không
phải nó được viết như thế nào, phải có trách nhiệm để nói ra điều đó.

Như là một người hầu việc, nếu anh em là một Tiên tri, anh em chịu trách nhiệm
trước Đức Chúa Trời. Nếu những Khải tượng đến để thắp sáng Kinh thánh này và tỏ ra
Lời là gì, anh em chịu trách nhiệm cho mọi Lời ở trong Kinh thánh đó bởi vì hết thảy Kinh
thánh được viết bởi những người giống như anh em, “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã cảm
động các đấng Tiên tri để viết Kinh thánh.” Hiểu không? Không một Tiên tri chân chính
nào của Đức Chúa Trời có thể bác bỏ một Lời trong Kinh thánh, song tin mọi Lời và rao
giảng giống nhau. Rồi Chúa có bổn phận từ trong kênh đó làm cho Lời đó ứng nghiệm
một cách chính xác theo cách đã được Hứa, Hạt giống sẽ lớn lên.

62 Bây giờ một lần nữa, hãy chú ý nhanh, chúng ta tìm thấy ở đây rằng hết thảy 7
ngày bánh này đã được ăn, qua 7 Thời đại Hội thánh. Bây giờ, khi nó phải chết đi và đi
vào trong đất...

Có người phê bình nầy đã nói về tôi, “Về một Đức Chúa Trời mà người các ông tôn
thờ, lại có thể ngồi trong những thời kỳ đen tối, quan sát họ, những người mẹ mang
thai, một số người bồng những bé sơ sinh trong cánh tay, người ngay thật bị ném vào
những quyết đấu trường cổ La-mã, và những sư tử xé xác họ thành những mảnh, họ kêu
gào; Họ bị treo trên những thập tự giá, bị thiêu cháy, những người phụ nữ bị lột trần
truồng, những nữ đồng trinh trẻ đã bị ném trở lui giống như thế này và để cho những sư
tử chụp trên họ.” Nói, “Một Đức Chúa Trời có thể ngồi trên trời, được cho là ngồi trên
Ngai của Ngài, và nhìn xuống mà nói Ngài vui với cảnh đó.”

Thế thì, xem đấy, đó là quan niệm trí óc của ma quỷ. Nếu con người Thiêng liêng,
anh ta ắt biết rằng hạt lúa mì đó phải chết đi; Nó phải được chôn trong một Giáo hội
(Công giáo) La-mã.

63 Nhưng rồi  mầm Sự Sống nhỏ đầu tiên  nảy lên  trong cuộc  cải  cách bởi  Martin
Luther, nói rằng, “Người công bình không sống bởi đồ ăn được Linh mục chúc phước
nhưng bởi Lời Đức Chúa Trời. 'Người công bình sẽ sống bởi đức tin'” Nó sinh ra 2 nhánh
nhỏ; Bông lúa mì bắt đầu lớn lên.

Rồi  đến  John Wesley,  thêm vào điều  đó.  (Còn có  nhiều  người  khác  nữa mà...
Zwingli và những người khác sinh ra và bác bỏ sự sinh ra đồng trinh, và nó cứ chết dần.)
Song đến những người Giám Lý, tua, phấn, Thời đại truyền giáo. Họ đã rao giảng sự Nên
thánh: Đã thêm vào trong tua.

Rồi đến những người Ngũ Tuần trong vỏ trấu, rất nhiều, để lừa dối được những kẻ
được chọn. Hãy nhìn hạt lúa mì thực sự: Mở nó ra, không có lúa mì gì cả. Song Sự Sống
đang đi xuyên qua vỏ.
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64 Anh em hãy lưu ý, cứ mỗi 3 năm sau một cuộc họp lớn, điều gì xảy ra? Họ đều trở
thành một 'hệ phái' nào đó! Nhưng 20 năm trôi qua, chúng ta vẫn không trở thành một
'hệ phái'! Chiên Con hy sinh yêu dấu, xin đừng bao giờ làm điều đó. Nếu tôi chết trong
thế hệ này, xin dân sự tin Sứ điệp này vẫn không bao giờ ủng hộ cho một Giáo phái.
Đức Chúa Trời sẽ... Anh em sẽ chết ngay trên lối mòn của mình. Hãy nhớ điều đó. Ngay
chính giờ anh em đề cập đến Giáo phái giữa vòng anh em, tôi không quan tâm anh em
chân thành như thế nào, nhận lấy con người làm lãnh đạo của anh em thay vì Đức
Thánh Linh để khẳng định Lời này, đó là giờ anh em chết. Hạt giống chân chính không
thể như vậy, bởi vì không có gì còn lại sau hạt giống; Đó là điều không thay đổi trở lại từ
ban đầu. Chính là Nàng Dâu rơi vào trong đất sanh ra hạt lúa mì trở lại.

65 Hãy để ý:

...Trong 7 ngày ngươi sẽ ăn bánh không men...

Tại đó sẽ ở cùng với Nàng Dâu...

Giờ đây, anh em nhiều người đã có người mẹ già Giám Lý đang kêu lớn đó, và đại
loại như vậy, rằng anh em tự hỏi nếu bà đã không nói tiếng lạ, bà sẽ không được ở đó.
Đó là lời nói dối... Đức Thánh Linh không hề thay đổi mà anh em có hôm nay, nhưng ở
trong dạng tua, không phải là sự phục hồi các ân tứ. Nhưng tất cả 7 ngày, chỉ ăn bánh
không men, Lời. Những người lùi lại tại đó đã đi vào hệ phái và chết. Họ là thân; Họ sẽ
bị thâu góp lại và đốt. Nhưng Sự Sống tiếp tục đi thẳng qua. Và điều gì đã xảy ra? Hết
thảy Sự Sống đã ở trong thân, ở trong tua, trong vỏ, tất cả gói ghém lại trong lúa mì.
Cùng một Đức Thánh Linh đó đã mang Luther, Wesley, Ngũ Tuần, kết thúc trong Nàng
Dâu ở sự sống lại.

66 “Trong 7 ngày, ăn bánh không men.” Không một chút men nào được tìm thấy trong
vòng Nàng Dâu, không một từ nào được thêm vào, không chút gì cả. Hãy nhớ, một từ
gây ra mọi cái chết ở trong thế gian, mọi đứa con hoang được Ê-va sanh ra, “Hội thánh
đầu tiên,” “Nàng Dâu” của A-đam đầu tiên, đã nghi ngờ Lời Chúa và chấp nhận hệ phái,
hay trí óc hay những ngoại lệ trường lớp của nó; Bởi vì Lời được lý luận rằng, “Chắc chắn
Đức Chúa Trời là Chúa nhân lành.” Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời nhân lành nhưng
Ngài cũng là một Đức Chúa Trời công bình. Ngài phải giữ Lời Ngài. Trường học, Nàng
Dâu đã chấp nhận nó.

Đó là nơi một vài anh em trong viện thần học, không nghi ngờ gì về sự kêu gọi
trong đời sống của anh em, song anh em chạy ra khỏi để đến một trường Kinh thánh
nào đó, tín lý này tiêm vào trong anh em, ở đó anh em sẽ chết. Hãy ở lại với Chúa và Lời
Ngài. Họ sẽ không cho phép anh em; Nếu không thì anh em thậm chí không thuộc về
hội chúng của họ, họ sẽ không chấp nhận anh em trên bục giảng. Vậy thì cứ để họ làm
điều đó, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, chúng ta hãy đi theo Đấng Christ, Lời.
67 Bây giờ, 7 ngày sẽ không có men pha trộn trong Nàng Dâu, Hội thánh, 7 ngày.

Nào, hãy để ý...

Trong 7 ngày, không nên thấy men trong nhà ngươi, hay trong khắp địa phận ngươi
(Của lễ tại đây là một “hình bóng”: Nàng Dâu sanh ra từ Của lễ chính là Đấng Christ),
cũng chớ để đến sáng mai thịt con sinh mà ngươi đã giết lúc chiều của ngày thứ nhứt...

Hãy nhớ — chúng ta đã đi qua các Thời đại Hội thánh như thế nào? Sứ giả cho Hội
thánh luôn luôn đến ngay vào lúc đang chết của một Thời đại Hội thánh khác, luôn luôn
vậy. Sự chết đi  của Ngũ Tuần mang lại  sự Cất lên (rapturing) của Nàng Dâu. Hiểu
không? Sự chết đi của Luther sanh ra Wesley. Hiểu không? Sự mất đi của Wesley sanh
ra Ngũ Tuần. Sự mất đi của Ngũ Tuần mang lại Sứ Điệp bây giờ. Ở đây, nó ở ngay tại
đây, được thành kiểu mẫu xuyên suốt Kinh thánh. Không có một câu nào trong Kinh
thánh không mắt xích ngay với nhau. Hiểu không? Hết thảy những “hình bóng” nầy...Tôi
không có học vấn song tôi có Đức Thánh Linh tỏ cho tôi qua ống dẫn khác để giảng dạy
điều đó tự nhiên; Đó là bởi Lời. Phải là Lời, những điều đã được Hứa.

... Thịt con sinh ngày đầu tiên, chớ để đến sáng mai.

68 Thậm chí Luther, người có Lẽ thật và dạy Hội thánh người công bình sẽ sống bởi
đức tin, anh em không muốn bám víu điều đó là tín lý trọn vẹn trong thời đại Giám Lý.
Anh em sẽ làm gì? Hãy đốt nó bằng lửa. “Hình bóng” đó là gì? Hệ phái đi ra khỏi Lời đó
là vỏ, cọng, trấu, phải được đốt bằng lửa. Phần hệ phái mà nó đi qua không được để lại;
Phải chết. Đừng để nó lại cho đến lúc mở ra một thời đại khác, hãy đốt nó đi. Ngài đang
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nói chuyện bây giờ với Nàng Dâu tại đây, chỉ là Nàng Dâu, đi qua mọi Thời đại.

Hãy chú ý, “Huyết của Chiên Con,” đẹp làm sao. Đây là Thân Thể của Đấng Christ,
Của Tế Lễ: Dòng huyết của Chiên Con trên ngạch cửa. Hãy ghi nhớ, Chiên Con bị giết là
hình bóng của Đấng Christ.

Ồ, chúng ta có thể mất nhiều thì giờ nhưng tôi thật sự không có thêm một vài phút
nữa để ở lại đây. Tôi có lẽ phải dừng lại và bắt đầu lại tối nay bởi vì chúng ta đang mất
thì giờ quá lâu. Tôi có 20 trang bài giảng này tại đây, với các ghi chú về một đề tài này.

69 Nào, hãy lưu ý, đối với điều này, Chiên Con là Đấng Christ theo nghĩa bóng. Hay tôi
nói điều đó có đúng không? “Hình bóng,” Đấng Christ là Chiên Con. Ngài phải là Chiên
đực, chiên đầu lòng của chiên mẹ, chữ mà anh em chọn để gọi nó. Đó phải là con đầu
lòng của nó. Chiên phải được kiểm tra cái đầu trước tiên xem thử có tì vết gì không.

Vậy thì, Đấng Christ đã được kiểm tra; Chiên đầu lòng mẹ, trinh nữ Ma-ry. Ngài
được trắc nghiệm bởi điều gì? Sa-tan chống lại Lời. Khi nó đánh Ê-va, nàng sa ngã;
Đánh vào Môi se, ông đã sa ngã; Nhưng khi nó bay lên chống lại Đấng Christ, cố sức
trích dẫn Kinh thánh để chứng minh rằng Ngài là sai, nó nhận ra rằng đó không phải là
Môi-se. Hiểu không? Ngài đã bị thử, Sa-tan quay lại nói, “Nếu ngươi là Con Đức Chúa
Trời, người ta nói ngươi làm những phép lạ, họ bảo ta rằng chính Đấng Mê-si [Đấng
Christ] làm điều đó. Vậy thì, nếu nó là thế, ngươi bị đói, ngươi chưa ăn, hãy biến những
đá này thành bánh và ăn đi.”

Ngài đáp, “Có Lời chép rằng, 'Người ta sống không chỉ nhờ bánh mà thôi,'” tín điều
của anh em, vân vân. Nhưng bởi điều gì? Mọi Lời! Một phần của Lời? Mọi Lời ra từ miệng
Đức Chúa Trời, đó là điều con người sống bởi. Hiểu không? Chiên Con được thử nghiệm,
xem Ngài có bị sa ngã chỗ nào không.

70 Những người Pha-ri-si nói, “Ồ, thưa Thầy, là Tiên tri trẻ, chúng tôi nghĩ Thầy thật
tuyệt vời. Thầy thật nhân lành.”

“Sao các ngươi gọi Ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng Nhân Lành, đó là Đức Chúa
Trời. Các ngươi có tin điều đó chăng?”

“Ồ, đúng thế. Đức Chúa Trời.”

“Vậy thì, Ta chính là Đấng ấy. Chỉ có một Đấng Nhân Lành duy nhất. Tại sao các
ngươi gọi Ta là nhân lành khi các ngươi không tin Ta là Đức Chúa Trời. Vậy sao các ngươi
gọi Ta là 'Nhân Lành'? Điều gì khiến các ngươi làm điều đó? Điều gì hà hơi cho các ngươi
làm thế, khi các ngươi biết chỉ có một Đấng Nhân Lành và đó là Đức Chúa Trời?”

“Chúng tôi biết Ngài không trọng chức vị con người hay lời của địa vị họ. Chúng tôi
biết điều đó.” Cố gắng... Ngài biết kẻ giả hình ấy. Hiểu không?

71 Ngài bị thử xem Ngài đang đứng ở đâu, bị thử bằng mọi cách, bị thử như chúng ta
bị thử. Nhưng Ngài không nhượng bộ chút nào. Không, thưa quí vị. Đó là Con Đức Chúa
Trời.

Chiên con bị thử nghiệm, bị giữ trong 14 ngày. Đó là 2 ngày Sa-bát, hay 2 Thời đại.
Một là cho những người Do-thái, họ đã dâng chiên con về “hình bóng”; Một cho Dân
Ngoại, dân có Chiên Con thật sự, tất cả được làm cho trọn vẹn bởi tin Chiên Con này sẽ
đến. Nhưng Ngài đã bị cám dỗ hay thử nghiệm 14 ngày, Ngài là Lời.

Anh em có thể nghiên cứu Cựu ước nói, “Nó lên án Tân ước.” Anh em sai. Cựu ước
chỉ làm chứng cho Tân ước.

Một người đến thách thức tôi cách đây không lâu, ông nói, “Ông ta làm sao vậy? Ồ,
thậm chí ông ta dạy ngoài Cựu ước.” Một Thầy giảng Cơ-đốc, hãy suy nghĩ về điều đó.
Ông nói, “Cựu ước đã tắt ngấm và chết rồi.” Ồ, không. Ồ, không. Đó chỉ là một Thầy
Hiệu trưởng; Tỏ cho thấy những gì đã được viết trên tường. Hiểu không? Đúng thế.

72 Xem đó, Đấng Christ đã bị thử thách trong 14 ngày. Hãy lưu ý, lúc đó Ngài bị giết
trong lúc chiều, Đấng bị giết, chính là Chiên Con. Đấng Christ đã hy sinh vào lúc chiều,
buổi chiều. Và rồi để ý, lúc đó Ngài cũng đã...

Huyết phải được bôi lên trên ngạch cửa (Hiểu không?) huyết là sự sống của con
sinh. “Vậy các ngươi có thể ăn thịt; Nhưng huyết là sự sống, phải đổ đi.” Nó là... Dòng
huyết được bôi trên ngạch cửa nhà nơi của lễ được nhậm. Vinh quang. Sự Sống là gì?
Danh... Ngài đã đặt danh người... Hãy đi đến cửa, anh em nhìn, xem tên trên cửa là gì
trước khi anh em rung chuông. Hiểu không? Dòng huyết được bôi trên ngạch cửa như là



Chúa Trời Sắm Sẵn Nơi Thờ Phượng Duy Nhất 16

“hình bóng” về của lễ dâng ở bên trong là gì.

Bây giờ, chúng ta sẽ tìm một Nơi Thờ phượng, ngay qua đó, đến qua Huyết đó. Lưu
ý, huyết trên cửa đang nói lên tên của cái gì đang diễn ra bên trong. Chúng ở trong đó.
Nơi Thờ phượng của chúng ta, Chiên Con, là Lời. Chúng ta biết điều đó.

73 Câu thứ 4, hãy lưu ý, “Không để lại bánh nào, của lễ nào,” hay, nhận một của lễ
nào từ một thời đại đến thời đại khác.

Cố gắng quay lại nói, “Ồ, bây giờ, chúng tôi là những người Luther, chúng tôi muốn
lên đây,” anh em phải chết đi với thời đại Luther để được sanh lại trong thời đại Wesley.
Anh em phải chết cho thời đại Wesley để được sinh ra cho Thời đại Ngũ Tuần. Anh em
phải chết trong Thời đại Ngũ Tuần (Hiểu không?) đừng để điều gì còn lại. Hãy đốt nó với
lửa. Vì nó sẽ bùng cháy giống như cọng lúa mì sinh ra. Cọng, hệ phái, phải bị đốt đi. Như
vậy, đừng mang hệ phái của anh em trên Sứ điệp mới. Bây giờ, đây là Lời. Đó là những
gì đã vào hệ phái, cọng, nó mang điều đó, đúng như vậy; Nhưng Lời đến ngay tại đây,
rồi cọng chết đi. Hệ phái là vật mang, nhưng Lời cứ tiếp diễn. Vâng, Lời cứ tiếp diễn.

74 Hãy xem câu 5 và câu 6. Chú ý, “Không...” Bây giờ, chúng ta hãy lấy câu 5 và câu
6 :

Ngươi không được giết con sinh về Lễ Vượt trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức
Chúa Trời ngươi ban cho ngươi,

Nào, nên nhớ, “Không ở trong những cổng thành nầy.” Chúa cho phép các bạn có
những Giáo phái nầy (Hiểu không?), “những cổng thành nầy.”

Nhưng chỉ trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để Danh Ngài ở...

Đó là Cánh Cổng (Hiểu không?), nơi duy nhất, không phải bất kỳ cổng nào trong
những cổng này, nhưng Đức Chúa Trời có một Cánh Cổng.

75 Anh em nói, “Mỗi sáng tôi đi vào cánh cổng Giám Lý.” Đó là Giáo hội. “Mỗi sáng tôi
đi vào cánh cổng Công giáo.” Ồ, Đức Chúa Trời để dân sự của Ngài đi vào và đi ra các
cổng. Chúa có dân sự trong Giáo hội Công giáo, Giáo hội Giám Lý, Giáo hội Trưởng Lão,
tất cả, Ngũ Tuần. Chắc chắn, nhưng không... Anh em đừng thờ phượng Chúa trong cổng
đó. Hiểu không? Nhưng Chúa có cánh cổng nào đó. Sự vinh quang. Ngài có một Cánh
Cổng.

Nhưng tại nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt Danh Ngài tại đó,
ngươi sẽ dâng của Lễ Vượt qua vào lúc chiều tối.

76 Rê-bê-ca đã tìm thấy Y-sác khi nào? Ê-li-ê-se đã gọi nàng làm cô dâu khi nào? Vào
lúc chiều tối.

Sẽ có Ánh sáng vào khoảng lúc chiều tối,

Con đường đến Vinh quang anh em chắc chắn sẽ tìm được;

Trong con đường nước đó là Sự Sáng hôm nay,

Đã được chôn trong Danh quý báu Jêsus;

Trẻ già, hãy ăn năn mọi tội của mình,

Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ ngự vào;

Những Ánh sáng chiều tối đã đến,

Sự kiện là Đức Chúa Trời và Đấng Christ là Một.

Đó là sự bắt đầu của nó. Bây giờ, nàng ở ngay trong Sự Sáng Nàng Dâu. Hiểu tôi
muốn nói gì không?

77 Tốt hơn là tôi nên kết thúc tại đây, sẽ bắt đầu lại tối nay, bởi vì tôi không muốn anh
em bỏ qua điều này. Anh em hiểu không? Không, không, đó là giờ bữa ăn chiều. Ồ, ồ,
tôi có quá nhiều ghi chú được viết tại đây. Ồ, chà. Thế đêm nay, sẽ tốt hơn không? Hử?
Vậy thì, nếu anh chị em cố gắng thêm một chút nữa không? Được rồi, vậy chúng ta hãy
đi thêm một chút, chúng ta sẽ đi rất nhanh. Như thế được không?

78 Vậy thì, đi vào chỗ nào? “Ngươi sẽ không đi vào cánh cổng nào mà Giê-hô-va Đức
Chúa Trời đã ban cho ngươi, nhưng tại cổng mà Giê-hô-va sẽ đặt Danh Ngài ở đó.”
Không đi vào ngôi nhà của cánh cổng. Đúng thế không? Đức Chúa Trời sẽ đặt Danh Ngài
tại cửa, và anh chị em sẽ không... Đó là cánh cổng đi vào Nơi Thờ phượng, Nơi Thánh.
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Anh em không đến đó với của lễ của mình bằng bất cứ cổng nào trong những cổng này,
nhưng trong cổng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chọn để đặt Danh Ngài tại  đó. Hiểu
không?

Ngài đã làm điều đó chưa? Cổng ấy ở đâu? Trong Giăng 10, Chúa Jêsus Phán, “Ta là
Cánh Cổng, Cái Cửa. Ta là Cánh Cửa đến Nhà Đức Chúa Trời. Ta là Cánh Cửa chuồng
chiên,” không phải là chuồng dê mà là chuồng chiên. Hiểu không? “Ta là Cánh Cửa
chuồng chiên. Người nào đi vào trong Cửa này, được an toàn.”

79 Chúng ta có thể kéo dài thêm thì giờ đối với điều đó. Nhưng để tiết kiệm thì giờ,
Ngài là Cánh Cửa đến chuồng chiên đó. Nào, chúng ta cần lưu ý tại đây. Những “hình
bóng” và kiểu mẫu thực sự được trông thấy ngay tại đây nhưng tôi... Nếu tôi lấy trang
đó, sẽ giữ anh em lại một lát.

Được rồi, hãy để ý, điều này mang vào một cái nhìn hoàn hảo về Chúa Jêsus Christ.
Vì tất cả Cựu ước là “hình bóng” về Ngài, tất cả những ngày lễ hội (feasts), hết thảy Sự
Thờ phượng, và mọi thứ. Bây giờ, tôi phải viết xuống tại đây, dưới dòng những câu Kinh
thánh này, “Hãy giải thích nó.” Đó là chỗ mất một thời gian dài. Giải thích làm thế nào
mọi lễ hội... Ngay cả Của Lễ Dâng Bằng Bột (the meal offering) cũng là một “hình bóng”
của Đấng Christ. Chúng ta hãy lấy điều đó làm thí dụ.
80 Một thời, có một trường gọi là trường dành cho các Mục sư Truyền đạo, hay trường
của những Tiên tri. Họ đào tạo những Tiên tri có học vấn. Có lần, một Tiên tri chân chính
được Chúa kêu gọi đi đến thăm họ. Ồ, họ định tỏ một chút lịch lãm với Tiên tri già, vì
thế, một trong những người đó đi ra, hái một nắm mà ông nghĩ là đậu; Nhưng chúng là
bí độc, ông định cho họ ăn món đó.

Ồ, chúng ta có biết bao nhiêu là món thần học (seminary lapfuls)! Hiểu không?
Đúng vậy. Họ đang nấu món gì đó. Họ có các món Giám Lý (Methodist lapfuls), món
Báp-tít, món Ngũ Tuần. Nhưng, anh em thấy đấy, họ là loại tăng trưởng thứ 2, loại có
thể tỉa khỏi cây, không phải ở trong Cây Nho chính: Mang những trái chanh, trái nho,
hay đại loại như vậy; Không phải cam nhưng gọi là cam lai.

81 Hãy để ý lần nữa. Bây giờ, trong điều nầy, khi Ê-li [Ê-li-sê] đến nhìn chúng, thấy
rằng đó là loại dưa dại [bí độc] sẽ giết chết mọi người, họ nói, “Lạy Chúa, chúng ta thấy
sự chết ở trong nồi.”

Ông nói, “Hãy mang đến cho ta một nắm bột.” Ông ném nắm bột vào nồi đó. Ông
nói, “Bây giờ, được rồi, hãy ăn những gì anh em muốn.” Nó đã thay đổi sự chết qua sự
sống.

Của Lễ Dâng Bằng Bột (meal offering) được dâng cho Đấng Christ, Ngài là Của Lễ
Dâng Bằng Bột, Của Lễ Dâng Bằng Bột phải được nghiền với nhịp quay nào đó để làm
cho mỗi chút bột nhỏ đều giống như nhau, tỏ cho thấy rằng Ngài hôm qua, ngày nay và
cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài vẫn y nguyên dẫu có đặt trong hệ phái của anh
em, mà vẫn sống, Lời. Đấng Christ là Lời. Tất cả những “hình bóng” của mọi thứ: Bàn
thờ, bánh trần thiết, mọi thứ, miếng bánh bị bẻ ra dưới đĩa là thân thể bị vỡ ra của Ngài,
mà những người Do-thái chưa thể giải thích tại sao họ làm điều đó, tất cả những điều
khác làm “hình bóng” về Ngài.

82 Vậy thì, Ngài xét thấy, chúng ta thấy tất cả những hệ phái và tín điều được đặt ở
đằng sau bây giờ; Vì Ngài là Lời Chúa Thánh Khiết, không thể thay đổi, là bánh không
men: Giăng 1. Đúngvậy. Ngài là Bánh không men. Vì vậy, anh em thêm điều này, điều
kia, đó là men được thêm vào những gì mà đã được ban cho anh em từ lúc bắt đầu.

Hãy nhìn ở đây. Điều gì đang giết hại chủng loại ngày hôm nay? Người ta lấy và tạp
chủng các thứ. Khi anh em lai giống nó, anh em giết hại nó. “Ồ, trông nó đẹp hơn.” Chắc
chắn. Bắp tạp chủng: Các miếng bắp, tất cả những loại ngũ cốc khác đến từ bắp... bắp
lai: Những cuống dài, to, đẹp, bông bắp to lớn, trông tốt gấp đôi những loại khác. Nhưng
đó là sự chết. Thậm chí khoa học đã tìm ra điều đó. Hiểu không? Đừng lai giống (cross);
Nó sẽ giết chết bạn.
83 Bây giờ, ở đây, hãy để tôi chỉ cho anh em thấy. Ngày nọ, tôi đang tưới vài bông hoa
trong sân. Một phụ nữ có một vài bông hoa lai giống ở trong một bình nhỏ ở đây, một
người trồng hoa nhỏ bên cạnh nhà. Chúng tôi phải tưới nước chúng ít nhất 3 lần một
tuần, hay 4 lần, nếu không thì chúng sẽ chết. Có một cây nguyên sinh ở ngoài vườn.
Trời đã không mưa trong 6 tháng, khô hạn... Nếu mưa, trong 10 phút, anh em có thể
thổi tung hết bụi đất. Song cây nhỏ bé đó đang nằm ở đó thật đẹp và sáng tươi hơn tất



Chúa Trời Sắm Sẵn Nơi Thờ Phượng Duy Nhất 18

cả cây tưới nước. Nếu không có nước, nó sẽ chết. Nhưng nó đã lấy nước từ đâu?

Một điều khác, phải luôn phun nước cho chúng mỗi ngày hay 2 ngày để giữ cho
những con rận không bám trên đó. Nếu không làm thế, những con rận sẽ ăn hết cây,
cây thì quá mềm mại. Song không có con rận nào bám trên cây nguyên sinh đó. Không,
không. Nó bò lên rồi bò đi khỏi. Nó là cây nguyên sinh. Thấy loài cây tạp chủng như thế
nào không?

84 Cũng giống như vậy trong Giáo hội. Người ta đang cố gắng pha trộn hệ phái với Lời,
để cố làm cho Lời nói những gì hệ phái nói. Khi làm điều đó, anh em phải phun thuốc,
nuông chìu họ, tặng họ những ngôi sao vàng để đến với Trường Chúa Nhật, mọi thứ
khác. Đúng vậy. Khi một Cơ-đốc nhân chân chính được tái sinh bằng Lời Chúa, người đó
trở nên vạm vỡ, không có gì có thể giết hại được. Những con rận và các thứ thuộc về thế
gian không làm người bận tâm. Anh là một con đại bàng; Anh bay thẳng vượt qua nó,
bay vút lên trời. Hiểu không? Đúng vậy. Không gì...

85 Lưu ý. Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng hệ phái ở đây, các tín điều và điều gì được
thêm vào bánh men không thể pha trộn với bánh không men. Kinh thánh đã tỏ “hình
bóng” trước tại đây trong Của Lễ Thánh của việc đi vào Sự Thờ phượng, rằng anh em có
thể mang những loại bánh không men vào, Chúa sẽ nhận nó.

Anh em nói, “Tôi là tín đồ Giám Lý.” Anh em chết ngay tại đó.

“Tôi là Ngũ Tuần.” Anh em chết.

Tôi thuộc về Đấng Christ. Đúng thế. Anh em phải đứng trên điều gì đó. Đúng thế.
Anh — anh chị em đang đứng trên điều gì đó.

Có lần Churchill nói, ông đưa 2 ngón tay lên, “Chúng ta đạt được chiến thắng.” Anh
Quốc đứng vững bởi điều đó, họ đã tin Churchill.

Tin hay không, sáng nay, anh chị em đang đứng trên điều gì đó. Chỉ có một điều
anh em có thể sống và đứng vững bởi, đó là Đấng Christ, Lời. Thật vậy!

86 Hãy để ý, không gì trong Kinh thánh “hình bóng” cho những hệ phái trừ Ba-by-lôn.
Ba-by-lôn được lập bởi Nim-rốt, và Nim-rốt là một kẻ phản loạn. Ông có một nhóm
người phụ nữ ở đó, được cho là những hoàng hậu, những nữ tiên tri. Thậm chí họ nghĩ
rằng ông Ba-la-am đến từ khu vực ấy; Họ có nguồn gốc (roots), họ tôn thờ đại loại như
vậy, anh em biết (Nhiều anh em, những học giả đã đọc quyển sách của Hislop, “Hai Ba-
by-lôn” giống như vậy, và lịch sử của Giáo hội) họ đã làm như thế nào. Họ đã có những
người nữ làm điều này, những người đàn bà, nữ thần, mọi thứ, và đó là một tôn giáo bắt
buộc. Mọi người, mọi thành phố chung quanh Ba-by-lôn bị cưỡng bách đến Ba-by-lôn tôn
thờ Nim-rốt tại tháp. Hiểu không? Đúng như vậy. Họ bị cưỡng bách làm thế với Ba-bên.
Đó là nơi sự lộn xộn xảy ra.

Đó là chính xác những gì của Giáo hội hôm nay. “Nếu anh không dự Trường Chúa
Nhật, nếu anh không làm điều này, phải mướn anh em làm điều này, điều kia, anh phải
biến đi.”

87 Sáng nay, có những người đang nghe ngoài kia ở Tucson; Tôi có lần tự hỏi... Tôi
luôn bảo họ, “Hãy đi Nhà thờ, cho dù Nhà thờ nào.” Tôi thấy nhiều người quay lại, đi
theo lối này. Tôi nghĩ, “Chuyện gì xảy ra?”

Tôi đi đến với vài người trong số họ, “Ngày đầu tiên anh có mặt tại đây, người ta lại
gần anh, 'Hãy tham gia Giáo hội chúng tôi.' Nếu không làm điều đó, anh không được
hoan nghênh.” Hiểu không? Đó là điều ép buộc, nó cưỡng ép tên anh em. (Hiểu không?)
Đó là Ba-by-lôn. Nhưng trong Đấng Christ, anh em đến bởi sự lựa chọn, không phải bởi
cưỡng ép; Lòng của anh em kéo anh em vào.

Đức Chúa Trời không đặt Danh Ngài tại Ba-by-lôn. Thật gần gũi với lúc nầy. Người
ta có thể đặt Danh Ngài ở Ba-by-lôn, các Giáo hội. Ồ, họ, họ đặt Danh Ngài ở đó, nhưng
Ngài không bao giờ ở. Không.

88 Anh em nói, “Ồ, bây giờ, Anh Braham.” Hãy đợi, đợi, cứ ngồi yên một chút. Anh em
yêu cầu tôi nói thêm một chút. Chính là thế. Đấy, hiểu không? Bây giờ, để ý, họ đặt
Danh Ngài tại đó nhưng Ngài không làm điều đó.

Ngài Phán, “Nơi mà Ta sẽ gặp ngươi và nhận của lễ của ngươi là nơi ta chọn đặt
Danh Ta. Ngươi đi vào Cổng này, Cửa này nơi Ta chọn đặt Danh Ta. Đó là nơi ngươi
đến.”
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Ồ, họ xưng, “Đây là Hội Thánh của Đấng Christ.” Nếu có điều gì sai trật trong lời
tuyên bố kia, nó đã bị quên một từ: “nghịch (anti).” Ừ-hử. Tất cả những gì Ngài đã dạy
dỗ, những người Pha ri si hiện đại họ không đồng ý.

89 Nhưng chúng ta phải tìm nơi Ngài đã đặt Danh Ngài, vì trong đó là Cánh Cổng duy
nhất Ngài sắm sẵn. A-men! Vinh quang thay. Hãy quan sát. Ngài đã đặt Danh Ngài tại
đâu? Trong Con Ngài.

Anh em nói, “Ồ, bây giờ, hãy đợi một chút, Anh Braham. Đó là Con, không phải là
Cha.”

Con luôn luôn lấy danh của cha trong mọi trường hợp. Tôi đến với thế gian này
trong danh của Branham vì tên cha của tôi là Branham.

Chúa Jêsus Phán, “Ta đã đến trong Danh của Cha Ta mà các ngươi không nhận Ta.”
Anh em muốn địa chỉ câu Kinh thánh đó? Giăng 5:43. Hiểu không? Rồi Cha đặt Danh
riêng của Ngài, là Jêsus, trong Con. Ngài là Đường Đi, Ngài là Cánh Cửa, Ngài là Nhà,
Ngài là nơi Đức Chúa Trời chọn để đặt Danh Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ đặt
Danh Ngài trong tôi, Ngài không đặt trong Giáo hội, Ngài không đặt trong Giám Lý, Báp-
tít, Công giáo; Nhưng Ngài đặt trong Đấng Christ, Em-ma-nu-ên Được Xức dầu.
90 Danh ở trong Lời bởi vì Ngài là Lời. A-men! Vậy Ngài là gì? Lời được thông giải là sự
bày tỏ Danh Đức Chúa Trời. Không ngạc nhiên... “Thịt và huyết đã không Khải Thị điều
này cho các ngươi, nhưng Cha Ta trên trời đã bày tỏ điều nầy cho các ngươi Ta là ai.
Trên vầng đá này, Ta sẽ xây Nơi Thờ phượng của Ta, các cổng âm phủ không thể lay
động nó được.” A-men! Hỡi Hội thánh Hằng sống của Đức Chúa Trời, cứ đứng vững chắc
trên Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Anh chị em có thể hát bài hát ấy, nhưng nếu không
nương trên Đấng Christ, Lời, anh chị em chỉ đi xiêu vẹo trên đất cát. “Nhưng trên vầng
đá này,” Đấng Christ, “Lời của Ta.”

91 Ngài đã xây nên Sứ điệp của Luther và họ làm cho nó thành hệ phái. Từ chân nền,
nó lớn lên. Lúc đó, Ngài đã làm cho mọc lên thành phần chân, Giám Lý, và vân vân. Đó
là nơi Ngài đã xây Hội thánh của Ngài, trên Lời. Bây giờ, Ngài không phải ở bàn chân hay
cả đôi chân; Ngài là một thân thể; Và bây giờ là phần đỉnh (capping part). Anh em có để
ý trong những kim tự tháp, mà tôi không rao giảng một tôn giáo kim tự tháp lúc nầy.

Nhưng  Kinh  thánh  đầu  tiên  đã  từng  được  viết,  được  viết  trên  trời  [giới  thiên
nhiên]... [Băng trống. - Bt] Anh em có để ý điều đó không? Kinh thánh bắt đầu với trinh
nữ, con số đầu trong thiên đỉnh. Số cuối cùng là sư tử Leo. Ngài đã đến đầu tiên bởi
cung trinh nữ (the virgin); Ngài đến kế tiếp như Sư Tử của chi phái Giu đa. Chỉ ngay
trước đó, là thời đại ung thư (Con Cua, cung thứ tư trong hoàng đạo), cá lai, tất cả
những thời đại còn lại. Giá như chúng ta có thời gian để đi hết; Những gì chúng ta có tại
Nhà thờ Đền tạm.

92 Kim tự tháp trong những nền móng đó, đi lên vào trong phòng ngủ nhà vua. Ngay
trước khi anh em đụng vào bức tường thứ 7, có một tấm ván giới thiệu nhỏ ở đó, nơi
một sứ giả đi ra mang anh em đến với vị vua. (Sứ giả Giăng Báp-tít đã giới thiệu với
Vua...) Song Vầng Đá Góc đã bị chối bỏ. Họ không biết, Vầng Đá Góc, hay bất kỳ là gì,
họ không rõ Vầng Đá nằm ở đâu, vì đó là Vầng Đá đã bị bỏ. Song đó chính là Vầng Đá
phủ lên hết thảy, tạo nên kim tự tháp qua 7 Thời đại Hội thánh trọn vẹn. Gia thêm ân
điển, thêm vào điều này, thêm vào 7 Thời đại Hội thánh, lần cuối chính là Christ. Thêm
điều này vào tình yêu thương của anh em, thêm ân điển vào ân điển của anh em, thêm
điều gì khác, cho đến lúc lên đến Christ là Vầng Đá Đỉnh, “Ta là Cánh Cửa.”

93 Một người con luôn luôn đến trong danh cha mình. Bất kỳ người con nào đều đến
trong danh cha mình. Chúa Jêsus Phán, “Ta đến trong Danh Cha Ta.” Vậy thì, Danh của
Cha là gì? Danh của Con là gì? Ngài Phán, “Ít lâu nữa thế gian sẽ không còn trông thấy
Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta.” Ngài đã đến trong hình hài của Đức Thánh Linh, Đức
Chúa Jêsus không hề thay đổi. Đó là lý do họ đang tôn thờ, “Ôi, Jêsus” Đấy, hiểu không?
Cha, Con, Đức Thánh Linh: Đó chính là Chúa Jêsus Christ. Chỉ thế thôi. “Ta đến trong
Danh Cha Ta, và các ngươi đã không nhận Ta.”

94 Bây giờ, hãy ghi nhớ, Ngài cũng thêm tại đây và cảnh cáo chúng ta, “Kẻ khác sẽ
đến,” một hệ phái, một tín điều “Họ sẽ đến trong danh của họ và các ngươi sẽ nhận họ.
Các ngươi sẽ không nhận Ta, Lời đã chứng thực và chứng minh trước các ngươi.”

Như Ngài đã có ngay lúc ấy, Ngài cũng như vậy hôm nay. Anh em đừng bỏ lỡ điều
đó, dân sự trên khắp xứ này, “Kẻ khác sẽ đến, một Giáo hội, các ngươi tin điều đó, bởi vì
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các ngươi có thể làm bất kỳ cách nào. Ta sẽ không chứng thực điều đó.” Ngài đã không
bao giờ vào bất cứ lúc nào chứng đúng điều gì trong Giáo hội nào bên ngoài Sứ điệp đã
ban cho họ: Sự xưng công bình của Luther; Sự thánh hoá của Wesly; Sự phục hồi các ân
tứ của Ngũ Tuần. Hãy cầu xin điều đó. Ngay khi họ tạo nên một hệ phái ra từ đó, nó
chết ở đó. Hãy tìm trong Kinh thánh.

95 Nhưng Ngài đã Phán, “Ta sẽ chọn nơi để đặt Danh Ta.” Danh đó chính là Jêsus.
Jêsus là Lời. Giăng 1. Có đúng thế không? Đó là Nơi Thờ phượng: Trong Đấng Christ, Lời.
“Ta đến trong Danh Cha Ta”.

Vị Tiên tri nói, “Danh của Ngài sẽ được xưng là Em-ma-nu-ên” Đó là Ma-thi-ơ 1:23,
nếu anh em muốn viết câu đó. Jêsus, Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Thế...

Vậy thì, câu 5 cho thấy rằng Ngài là cái Cửa đó. Vào lúc này, nhiều chứng cớ không
thể thấy được khác, cổng này, Danh và nơi có thể được chứng minh rằng chỉ có một Nơi
duy nhất Chúa gặp người thờ phượng, đó là khi người ấy ở trong Đấng Christ.

Câu hỏi là, “Làm thế nào chúng ta ở trong Ngài?” Bây giờ, điều này có thể làm đau
đớn (pinch) một chút; Nhưng anh em biết, giống như uống thuốc, nếu không làm anh
em thấy khó chịu, nó sẽ không ích lợi gì cho anh em. Đấy, hiểu không?

96 Tín đồ Luther muốn đi  vào theo một con đường,  bằng cách tham gia Giáo hội
Luther. Những người Giám Lý muốn đi vào bằng sự la lớn. Ngũ Tuần muốn đi vào bằng
cách nói tiếng lạ. Vẫn không phải. Không, đó là những ân tứ, đại loại như vậy. Nhưng I
Cô-rinh-tô 12 nói, “Bởi một Thánh Linh...” Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là Đấng ban
Sự Sống cho Lời, Hạt Giống, để chứng thực rằng Hạt Giống là dành cho thời đó.

Đây là hạt giống thời đại Giám Lý đang nằm đó; Phải cần đến Đức Thánh Linh để
làm cho hạt giống đó nảy ra sự sống và thanh tẩy Hội thánh bằng sự nên thánh. Luther
đã không rao giảng điều đó bởi vì ông đã không biết nó. Những người Ngũ Tuần muốn
nói tiếng lạ để phục hồi các ân tứ. Mỗi người đều tuyên bố, “Chính là nó. Chính nó.”
Thấy không?

97 Nhưng bởi một Thánh Linh, tất cả chúng ta đều được báp-têm trong một Thân và
Thân Thể đó là một gia đình, gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là Nhà của Đức Chúa Trời,
và Nhà của Đức Chúa Trời là Danh Chúa Cứu Thế Jêsus. “Danh của Đức Giê-hô-va là một
ngọn tháp mạnh mẽ, người công bình chạy vào đó và được an toàn.”

Vậy thì, làm sao anh em sẽ đi vào bằng một tước vị? Làm thế nào tấm séc của anh
em được nhận bằng cách nói, “Trả theo lệnh của Mục sư, Tiến Sĩ, Truyền đạo”? Hiểu
không? Anh em có thể là Mục sư, Tiến sĩ, Thầy truyền đạo. Nhưng Danh của Đức Giê-hô-
va là Jêsus Christ. Hiểu không?

“Ta đã chọn để đặt Danh Ta tại Cửa Nhà thờ phượng của Ta, vì gia đình của Ta sẽ
được tụ họp trong đó dưới Dòng Huyết giống như đã ở Ai cập; Điều gì ở bên ngoài đều
chết. Trong nơi đó, không có bánh có men. Không có sự pha trộn hệ phái trong đó bất
kỳ chỗ nào trong đó. ”Trong nhà Ta, con cái Ta, được sinh bởi 'Gien' của Ta...“ A-men!
Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời! ”Các 'Gien' của Ta ở trong họ. Ta đặt Lời Ta trong
họ. Ta sẽ viết chúng trên bia lòng của họ. Đó là gia đình Ta, gia đình Thân Thể của Jêsus
Christ: Gia đình. Các ngươi sẽ đi vào Cánh Cửa này, không phải Giám Lý, Báp-tít, hay
Ngũ Tuần, nhưng trong Cửa nơi Ta đặt Danh Ta.“ Đó không phải là Giám Lý. Danh của
Đức Chúa Trời không phải là Giám Lý. Danh Đức Chúa Trời không phải là 'Ngũ tuần'. Tên
Đức Chúa Trời không phải là 'Báp-tít'. Danh Đức Chúa Trời cũng không phải là 'Công
giáo'. Hãy ở bên ngoài những cánh cửa đó. Đấy, hiểu không?

98 “Nhưng trong một nơi Ta chọn đặt Danh Ta.” Bây giờ, không có một nơi khác trong
Kinh thánh được cho là nơi Đức Chúa Trời từng đặt Danh Ngài, chỉ trong Jêsus Christ; Vì
Ngài là Con Đức Chúa Trời lấy Danh của Đức Chúa Trời, Tên loài người của Đức Chúa
Trời. “Vì ở dưới trời không có danh nào khác để nhờ đó anh em phải được cứu.” Tôi
không quan tâm, Giám-lý, Báp-tít, Trưởng-lão, các sách dạy giáo lý (catechisms) hay
điều gì anh em muốn làm; Chỉ qua Danh của Chúa Cứu Thế Jêsus nơi mọi đầu gối sẽ quỳ
xuống và mọi lưỡi sẽ xưng nhận Ngài là Chúa. Đó là cách đi vào.

Nếu anh em chỉ được làm báp-têm bằng nước và rồi bác bỏ Lời, vậy thì anh em là
con hoang; Sự sinh ra của anh em không đúng. Anh em tuyên xưng mình tin Ngài rồi
mà lại bác bỏ Ngài.

Làm thế nào tôi có thể phủ nhận gia đình của tôi? Làm thế nào tôi có thể bác bỏ
Charles Braham là cha tôi? Cuộc kiểm nghiệm máu trên cánh cửa tỏ ra điều đó. Hiểu
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không? Ừm.

99 Hành động của tôi, sự chứng thực Lời Đức Chúa Trời trong đời sống tôi tỏ cho thấy
tôi có phải là con của Đức Chúa Trời hay không. Bây giờ, đó là nơi duy nhất của Đức
Chúa Trời. Hiểu điều đó không? Nơi duy nhất mà Đức Chúa Trời sẽ nhận của lễ của anh
em (Tôi không quan tâm anh em chân thành như thế nào) là trong Đấng Christ.

Hãy ghi nhớ... Anh em nói, “Ồ, tôi tin; Tôi cũng đi vào.” Nên nhớ Kinh thánh nói...
Anh em nói, “Ồ, Kinh thánh nói, 'Hễ ai tin rằng Jêsus Christ là Con của Đức Chúa Trời, sẽ
được cứu.'”

Kinh thánh nói điều đó, nhưng nên nhớ Kinh thánh cũng có chép, “Không ai có thể
gọi Jêsus là Đấng Christ, chỉ bởi Đức Thánh Linh.” Hiểu không? Anh em có thể nói người
đó được cứu, song người sẽ không được cứu cho đến khi chính Đức Thánh Linh, ban sự
sống cho Lời, chứng minh điều đó bởi sự chứng thực rằng anh em là con của Đức Chúa
Trời rồi. Đó là Kinh thánh.

100 “Nơi Ta chọn để đặt Danh Ta. Ngươi sẽ không thờ phượng ở cổng nào khác nhưng
trong cổng Ta đặt Danh Ta ở đó; Lúc đó, Ta sẽ nhận ngươi; Ngươi ở trong gia đình Ta.”

Vậy thì, gia đình của Đức Chúa Trời tuân theo lệnh của người Cha của gia đình.
“Ngài là Hoàng Tử Hoà Bình, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, nước và sự cai trị
của Ngài sẽ không cùng, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài.” Ngài là Đấng Toàn Quyền,
Nhà Vua, Em-ma-nu-ên, Đấng Trước Hết, Đấng Sau Cùng, Hoàng Tử Hoà Bình, Đức
Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, mỗi một con cái của Ngài tuân theo mọi Lời theo
mạng lệnh bởi vì họ là một phần của Ngài.
101 Chúng ta sống trong ngôi nhà của chúng ta giống như nhà Braham sống. Anh em
sống trong căn nhà của mình, nhà của Jone, như là gia đình Jones sống.

Trong nhà Đức Chúa Trời chúng ta sống bởi Lời Đức Chúa Trời và mọi Lời ra từ
miệng Đức Chúa Trời, và sẽ không nghe bất cứ kẻ lừa gạt nào. Hiểu không? “Ngươi sẽ
ăn bánh mì không men, mỗi Thời đại Hội thánh, đúng như Ta đã ban Lời cho ngươi.”
Nhưng đừng cố quay trở lại và tiêm chích điều ấy vào Điều nầy, vì nó biến thành cọng.
“Các ngươi lấy các xương, các thứ còn để lại từ của lễ dâng và đốt chúng.” Thời kỳ Hội
thánh đi qua, tiếp diễn; Giờ đây, chúng ta là một với nhau. A-men!

“Nơi Ta chọn để đặt Danh Ta.” Ồ, I Cô-rinh-tô 12.

102 Hãy chú ý Ê phê sô 4:30

...Chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được
ấn chứng cho đến... (Cuộc phục hưng kế tiếp?) cho đến ngày cứu chuộc.

...Chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được
ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Nào, hãy lưu ý. Chúng ta hãy áp dụng điều đó cho bài học Kinh thánh của mình. Rồi
chúng ta tốt hơn là chấm dứt. Tôi nghĩ mình đang làm cho dân sự cũng mệt mỏi. Vâng,
thưa quí vị. Nhiều người đang đứng lên đi về nhà bởi vì họ phải - phải nấu bữa ăn chiều.
Họ muốn gặp người nào đó; Họ không định xuống đây lắng nghe suốt ngày. Hiểu không?
Nhưng xem kìa, anh em biết...

103 Ben, ồ, Tôi - tôi phải đi...?... Chúa ban phước anh. Cám ơn anh Ben. Anh Ben, tôi
yêu mến anh.

Anh em biết được chàng trai đó đã gánh chịu những gì trong cuộc chiến tranh đó
cho chúng ta. Anh đã bị trúng đạn nhiều mảnh, bị tung lên, mọi thứ khác. Anh có một
đời sống gặp mọi thứ nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho anh. Anh vẫn ở trong Lẽ
thật. Vợ anh đã lìa bỏ anh, trốn chạy và tái giá, mang theo những đứa con của anh. Ồ,
chà, tôi thật sự không thể nghĩ về điều đó.

Nhưng dầu sao đi nữa, Chúa ban phước cho anh, Ben à.

Ngay bây giờ, anh đang nằm đầy mảnh đạn, áp lực trên thần kinh anh và mọi thứ
khác... Anh em phải biết lai lịch của Ben. Anh em hiểu không? Xin Chúa ban phước cho
chàng trai đó. Vâng.

... Nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

104 Hãy để ý. Vậy thì điều này có thể làm đau đớn một chút, nhưng chú ý (Đừng tranh
cãi với tôi); Hãy ghi nhớ.
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Khi dân Y-sơ-ra-ên có lần nhìn lên cánh cửa đó, với huyết bôi trên cửa, tên (huyết,
sự sống), đi vào dưới dòng huyết đó, họ sẽ không bao giờ đi ra trở lại cho đến khi họ ra
khỏi xứ Ai cập.

“Chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em đi vào và
không còn đi ra nữa cho đến ngày anh em được cứu chuộc.” Hiểu không?

Ồ, Kinh thánh luôn luôn nói đúng. Ngài đã đặt những lời trong đó anh em phải đặt
Lời bên ngoài nơi Lời đi, tạo nên một bức tranh cứu chuộc tổng thể. Đấy, hiểu không?

...Chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời,  nhờ Ngài anh em được ấn
chứng cho đến kỳ cứu chuộc (Cho đến lúc anh em được cứu chuộc).

105 Anh chị em được ấn chứng trong đó; Ở bên dưới Dòng Huyết. Anh chị em không
còn phải đi ra nữa. Rồi anh chị em là gì? Con của Đức Chúa Trời trong gia đình Đức Chúa
Trời, được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh. Ma quỷ không thể bắt được anh chị em nếu nó
phải làm; Vì anh chị em đã chết; Phần chồng cũ của anh chị em đã chết, và anh chị em
được chôn, đời sống của mình được giấu trong Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, được ấn
chứng bởi Đức Thánh Linh. Làm sao ma quỷ sẽ bắt anh chị em được? Anh chị em sẽ đi ra
bằng cách nào? Anh chị em ở đó. Vinh quang thay. Bây giờ, tôi sẽ để yên điều đó; Thật
đủ để anh chị em biết tôi đang nói về điều gì.

106 Thế thì một tạo vật mới, không phải đối với hệ phái, nhưng đối với Lời. Anh chị em
là tạo vật của Lời. Bởi vì vầng đá móng được đặt trong anh chị em trước khi sáng thế,
được định trước là các con trai con gái của Đức Chúa Trời.

Trên vầng đá này, những viên đá này chồng lên những viên đá khác trong mỗi Thời
đại để chứng thực rằng Lời đang đến, hoàn toàn chính xác như Chúa Jêsus đã làm trong
Thời đại của Ngài, là Vầng Đá Đỉnh che hết thảy. Trong Ngài được đặt mọi Thời đại.
Trong Chúa Jêsus là Môi-se. Trong Chúa Jêsus là Đa-vít. Trong Chúa Jêsus là những Tiên
tri. Đúng thế không? Hãy nhìn xem Giô-sép, đã bị bán gần 30 miếng bạc, bị ném vào
hố, bị cho là chết rồi, được đem ra, và trở nên tay phải của Pha-ra-ôn. Hãy xem, đúng
vậy, Giô sép cũng ở trong Chúa Jêsus.

Khi Ngài đến, Ngài là sự trọn vẹn của những vị vua, những vị tiên tri (Ha-lê-lu-
gia!); Thân thể Thần tính của Chúa an nghỉ trong Ngài. Ngài đến để chuộc Nàng Dâu ra
từ đó, một Tuyệt Tác, một Tuyệt Tác nói với Sa-tan rằng...

Khi nó nói, “Thời kỳ của những phép lạ đã qua rồi. Không có việc giống như những
điều mà ngươi đang nói.”

“Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta.” Hiểu không? Hãy xem, Tuyệt Tác đang đứng trong
vườn...

107 Lúc nào đó, Vầng Đá Dỉnh sẽ trở lại, Đầu của hết thảy, nhận Nàng Dâu vào với
chính Ngài; Người nữ được lấy ra từ người nam, một phần của người nam... Các gien của
người nam ở trong người nữ, tạo nên người nữ. Đó là cách Lời Chúa ở trong Hội thánh,
tạo nên Hội thánh là Nàng Dâu. Không phải hệ phái, Điều đó thuộc về ma quỉ, mọi hệ
phái của họ. Tôi không kêu gọi dân sự vào đó; Có những người bị lừa dối tội nghiệp, như
Chúa Jêsus Phán, “Kẻ mù dẫn dắt kẻ mù.” Ngài không thể kêu gọi họ ra.

Họ nói, “Ồ, anh sinh ra bởi sự tà dâm. Ai bảo anh đến đây. Trường nào, Viện nào
công nhận anh? Chúng tôi có Môi-se. Chúng tôi là...”

Ngài Phán, “Nếu các ngươi biết Môi-se, các ngươi cũng biết Ta.”

Vì Môi-se đã chép về Ngài trong 5 sách của ông, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ
dấy lên một Đấng Ban cho Lời, một Tiên Tri giống như ta, ai không nghe Tiên tri đó sẽ bị
cất ra khỏi vòng dân sự.” Tất cả ở đó chỉ có vậy. Ngài là gì? Lời. Lời là gì? Đừng để một
chút men nào còn lại trong. Đừng pha trộn men vào Lời. Đừng thêm tín điều nào, hệ
phái nào vào vì nó sẽ bị ô nhiễm ngay tại đó, của lễ dâng của anh em không có hiệu lực.

108 Chúng ta hãy nhanh lên, thật nhanh, để anh em có thể đi ăn.

Hãy để ý. Vậy thì, anh em là con của Đức Chúa Trời trong nhà Đức Chúa Trời; Anh
em là một phần của cơ nghiệp Đức Chúa Trời. La-mã 8:1, “Cho nên hiện nay chẳng còn
có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;” Vì họ đã chết về thế
gian, sống trong Ngài, và sống trong thời hiện tại này, khiến cho Lời mà Chúa đã sử
dụng chúng cho, được định sẵn cho họ, ghi tên của họ vào trong Quyển Sách Nàng Dâu
này. Khi Nước đến trên hạt giống đó ở trong lòng, nó sống lại lên thành Nàng Dâu của
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Đấng Christ. Ồ, chà. Thật hoàn hảo hết sức. Trong mọi Thời đại nó đã xảy ra cách đó.

109 Những người theo Luther, dưới sự xưng công bình, chân, dấy lên như thế: Wesley,
dưới sự thánh hoá. Những người Ngũ Tuần dưới cánh tay, công đức, vân vân, phải là
những người theo Calvin... hay phải là tín đồ Ác-mi-ni-an, phải là người tuân thủ luật
pháp. Song bây giờ chúng ta đến Đầu, Vầng Đá Đỉnh, “Xin ban ơn. Xin ban ơn.” Vầng đá
đỉnh kêu lên.

Vầng Đá Đỉnh kêu lên điều gì? “Xin ban ơn. Xin ban ơn.” Đã vượt qua sự chết và tín
điều để vào trong Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Chương trình duy nhất
mà Chúa sắm sẵn cho Thời đại của Ngài, các con của Ngài trong thời đại Lời được Thánh
Linh làm cho sống động, giống như một tia lửa loé sáng điều gì đó để làm nó sống động;
Bây giờ được ngồi trong những nơi trên trời trong thì hiện tại, đã sống và tuân theo mọi
Lời hứa trong Lời rồi. Vậy điều đó thực hiện điều gì? Anh em là một phần “Gien của Đức
Chúa Trời”, một phần của “Lời”, những người khác là một phần của Lời Chúa, được đồng
ngồi với nhau, bày tỏ Thân Thể toàn vẹn của Đấng Christ, vì không có chút men nào
trong vòng anh em. (Anh Brown, hiểu Ngài đang nói về điều gì không?) Không chút men
nào giữa vòng anh em, chỉ có Lời duy nhất, ngồi trong các nơi trên trời trong cánh cửa
nơi Ngài đặt Danh Ngài: Chúa Cứu Thế Jêsus.

110 Không có chút men nào giữa vòng anh chị em, điều đó mang cả sự Đầy dẫy bổn
tánh Đức Chúa Trời ở trong Đấng ấy như có hình giữa anh chị em. Điều ấy đã không thể
thực hiện trong thời đại Luther, trong thời đại Wesley, không thể thực hiện trong Thời
đại Ngũ Tuần nhưng trong ngày khi Con người sẽ được Khải Thị, bày tỏ, được mang Hội
thánh lại với nhau với Thần tính toàn vẹn của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự Ngài, tỏ
cho thấy những dấu hiệu có thể thấy giống như vậy, bày tỏ chính Ngài giống như Ngài
đã làm từ thuở ban đầu khi Ngài được biểu lộ trên đất trong hình dạng một Tiên Tri Đức
Chúa Trời. (Ồ, Vinh quang thay!) đã được Hứa trong Ma-la-chi chương 4, đã được Hứa
bởi những phần còn lại của Kinh thánh. Anh chị em thờ phượng tại đâu? Được ngồi trong
Nhà Đức Chúa Trời, (ở thì Hiện tại).

111 Bây giờ, chúng ta đi thật nhanh rồi vào khoảng... 10 phút nữa chúng ta sẽ chấm
dứt, nếu Chúa muốn.

Chúng ta hãy nhìn vào số ngưới đã được làm cho sống động trong ngôi nhà của Đức
Chúa Trời này, về Thời đại của họ,

Hê-nóc! (Chúng ta sẽ chấm dứt trong 10 phút nữa, nếu anh em có thể chịu lâu
chừng đó.) Hãy xem, Hê-nóc là Lời Hằng sống của Chúa trong thời đại ông; Ông là một
Tiên tri.

Một Tiên tri là người phản ảnh của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu anh em biết điều đó?
Người phản ảnh không phản ảnh chính mình; Người phản ảnh không phải là sự phản
ảnh. Phải có điều gì đó tác động người phản ảnh để làm cho họ phản ảnh. Vì thế, Tiên tri
là cái bình được chọn của Đức Chúa Trời mà không thể phản ảnh điều gì cả, nhưng người
đó ở trong một tuyến trực tiếp với sự phản ảnh đó, là Đức Chúa Trời, để phản ảnh hình
ảnh của Đấng Christ, Lời (Hiểu không?); Không có điều gì khác có thể làm điều đó. Anh
em là người phản ảnh, đó là lý do nhà Tiên tri phải ăn quyển sách. Đó là lý do ông phải
ăn cuộn sách. Ông phải phản ảnh Lời đó cho thời đại ấy. Anh em đã hiểu được chưa?

112 Hãy chú ý Hê-nóc, người phản ảnh hoàn hảo của Chúa về “hình bóng”. Khi Chúa
thông qua ông, Ngài đã cất ông đi (Hiểu không?), đưa ông lên. 'Cơ khí' (mechanics) mà
ông phản ảnh đã trở nên “động lực” (dynamics) bằng Thánh Linh, và đã cất ông lên.

Cũng giống như Thời đại của Ê-li, sự phản ảnh đó thậm chí đến trong những xương
của ông... Sự phản ảnh của Đức Chúa Trời trong thân thể của ông được bày tỏ trong Lời
Chúa. Người ta đặt xuống một người đã chết trên đó; Ông đã làm loé lên sự sống trở lại.

Chúng ta là xương thịt của Ngài, hễ chừng nào chúng ta còn là Nàng Dâu của Đấng
Christ. Anh em tin điều đó không? Tốt lắm. Ngài đã chết vì chúng ta và chúng ta đã chết
với chính mình, được chôn trong Danh Ngài, chúng ta sẽ không thuộc về thế gian nữa,
nhưng ở trong Ngài, trong cả gia đình trên trời được đặt tên theo Chúa Jêsus Christ. Ê-
phê-sô 1:21. Vì cả Thiên đàng — Gia Đình Trên Trời... Gia Đình Trên Trời tên là gì?
“Jêsus.” Gia đình trên đất tên là gì? Ồ, đó là Ngôi Nhà của Đức Chúa Trời nơi có Dòng
Huyết. Đúng thế không? Đó là Cánh Cửa, đó là Cổng, đó là nơi Ngài đặt Danh Ngài, Lời
đã được làm nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. Đó là Lời phản ảnh và loé sáng thời đại
mà anh em đang sống. Đó là Ngài là ai; Môi-se là ai; Gia cốp là ai; Đó là những người
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còn lại là ai: Làm loé sáng Lời Đức Chúa Trời đó; Sự phản ảnh mà Chúa đang phản ảnh
chính Ngài. Đến trong hình ảnh hoàn hảo đó của Đức Chúa Trời, là Jêsus Christ, Tuyệt
Tác của Đức Chúa Trời; Đã được tác động để Ngài có thể dắt dẫn những người còn lại
của họ cho một Nàng Dâu là người phản ảnh của Ngài.

113 Môi-se ở trong Ngài. Giô-suê ở trong Ngài. Nếu anh chị em ở trong Ngài, thì anh chị
em đã ở trong Ngài, gia đình của Đức Chúa Trời trước khi sáng thế; Đồng chịu khổ với
Ngài; Chết với Ngài, anh chị em đi đến thập tự giá với Ngài; Được sống lại với Ngài và
bây giờ anh chị em vẫn còn ở với Ngài, ngồi trên những nơi trên Trời, phản ảnh Sứ điệp
của thời đại cho thế gian, Ánh Sáng của thế gian. “Các ngươi là Sự Sáng của thế gian.”
Nhưng nếu nó bị che giấu bởi cái thúng hệ phái, làm sao người ta có thể thấy được? Bởi
những truyền thống của anh em, anh em làm cho Sự Sáng không còn hiệu quả... Những
hệ phái đang cố giữ Sự sáng cách xa Nhà thờ; Anh em sẽ không vào; Cũng không muốn
để họ vào. A-men!

Chúng ta hãy dừng lại. Ồ, tôi có thật nhiều ý tại đây. Chúng - chúng ta thật sự
không... Ồ, chao ôi. Chúng ta còn 5 phút.

114 Anh em thấy cánh cửa là Ai? Chúa đã đặt Danh Ngài tại đâu? Trong Chúa Jêsus.
Làm thế nào anh em được ở Danh Ngài? Làm thế nào anh em đi vào đó? Bằng cách chịu
phép báp-têm trong đó. Bằng cách nào? Bằng nước? Bởi Đức Thánh Linh: Một Đức Chúa
Trời, một đức tin, một phép báp-têm, đó là phép báp-têm bởi Đức Thánh Linh.

Phép báp-têm bằng nước chỉ đưa anh em vào sự thông công với dân sự, để anh em
nhận biết mình đã tin nhận Đấng Christ. Điều đó đúng. Nhưng chính là phép báp-têm bởi
Đức Thánh Linh. Tôi có thể gọi Danh Jêsus trên anh em và làm phép báp-têm cho anh
em; Điều đó không làm cho nó xảy ra như vậy.

Song một khi Đức Thánh Linh đó, Lời thực sự chân chính đến với anh em (Lời, là
Chúa Jêsus), lúc ấy, anh em ơi, Sứ điệp không có bí mật cho anh em nữa; Anh em đã
biết điều đó, thưa anh em; Lời được thắp sáng tất cả trước anh em. Ha-lê-lu-gia! Ngợi
khen Đức Chúa Trời. A-men!

Tôi yêu Ngài, Tôi yêu Ngài

Vì Ngài yêu tôi trước,

Đã mua chuộc tôi...

Lạy Chúa yêu dấu, con cầu nguyện Ngài chữa lành những người này, Chúa ôi, và
làm cho mỗi một người khoẻ mạnh, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!

Ồi! Tình thương! Ôi!

Kể từ khi, bởi đức tin tôi đã nhìn thấy dòng nước đó.

Vết thương tuôn huyết của Ngài đã chu cấp cho, (từ Tuyệt Tác đó)

Tình yêu cứu chuộc là chủ đề của tôi.

115 Làm sao anh em có thể... Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương. “Kẻ nào yêu thì thuộc
về Đức Chúa Trời,” tình yêu thánh khiết, Thiêng liêng, không phải tình yêu bẩn thỉu;
Tình yêu thánh khiết, thanh sạch, trong sáng, tình yêu của Đức Chúa Trời, Lời “Tôi đã
giấu luật pháp Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa.” Ồ, chà, lời kêu lớn
của Đa-vít. Ngài chẳng tuyệt vời sao? Các anh em yêu Ngài không?

Bây giờ, có một Con Đường, một Con đường thánh khiết, chỉ một nơi nhóm lại mà
Chúa sẽ gặp anh em. Không phải bởi vì anh em nói, “Lạy Chúa, bây giờ, con là một tín
đồ Giám Lý tốt. Con là một người Báp- tít tốt. Con là một tín đồ Ngũ Tuần tốt.” Không.
Bởi vì anh em ở trong Chúa Jêsus, là Lời, phần của Lời đang được biểu lộ hôm nay, Sứ
điệp của Thời đại nầy, không phải Luther, Wesley, Ngũ Tuần nhưng Chúa Jêsus của anh
em, sự phản ảnh, đã xuất hiện trongThời đại này. Anh em không thể trở lại với điều đó.
Đó là sự thêm men vào Bánh Thánh của anh em, mà “Người ta sẽ sống bởi mọi Lời Phán
ra từ miệng Đức Chúa Trời, đúng mùa của Lời ấy.”

116 Lạy Chúa Jêsus, xin hãy đến, Vầng Đá Đỉnh vĩ đại. Hãy nhìn nơi xa kia những người
Luther đã chết vì đạo đang nằm trong bụi đất; Hãy nhìn những người Giám Lý,

Những người Ngũ Tuần, vân vân, đang đến hiện giờ, họ đi ra thực sự căng thẳng.

Những người trong Hội Chúng Đức Chúa Trời đã đi vào tổ chức, khi chính việc Chúa
đã mang quí vị ra khỏi, quí vị quay lại giống như là con heo dầm mình lại trong vũng
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bùn.

Anh em Giáo hội Duy Nhất, [Ngũ Tuần] Liên Hiệp (Các Giáo hội Hội Chúng Ngũ
Tuần của Chúa Cứu Thế Jêsus). Một hội chúng dành cho người da màu, chính các quí vị
đã tự phân rẽ vì tình trạng chia tách (segregation), quí vị đã làm điều đó, rồi chính quí vị
hiệp lại, người ta gọi đó là “Liên hiệp”, và rồi vào tổ chức, làm náo loạn tại hội chúng
sao? Hãy thay đổi chế độ từ hệ phái của anh em sang Lời và sống với Đấng Christ. Anh
em hãy tự hổ thẹn!

Tôi có một Cha bên kia,

Tôi có một Cha bên kia,

Tôi có một Cha bên kia,

Trên bờ biển khác

Ngày tươi sáng nào đó, tôi sẽ đi gặp Ngài,

Ngày tươi sáng nào đó, tôi sẽ đi gặp Ngài,

Ngày tươi sáng nào đó, tôi sẽ đi gặp Ngài,

Trên bờ bên kia

Ồ, thật là một buổi nhóm hạnh phúc,

Buổi nhóm (Lời đến với Lời)...

(Khi Nàng Dâu xuất hiện, Lời trong Lời) ...buổi nhóm hạnh phúc,

Trên bờ bên kia.

Ồ, ngày tươi sáng đó có thể ngày mai,

Ồ, ngày tươi sáng đó có thể ngày mai,

Ồ, ngày tươi sáng đó có thể ngày mai,

Trên bờ bên kia.

Anh em nói, “Anh Braham, Anh muốn nói điều đó sao?”

117 Vâng, thưa quí vị. Khi người Luther của thời đại đó, người Wesley của thời đại họ
(những người chân thật, không phải là những hệ phái); Những người Ngũ Tuần, khi men
thêm vào, hệ phái đã chết. Song Lời thật này cứ tiếp tục. Hiểu không? Cũng giống như
Chúa Jêsus đã nói, “Ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta,
Ta ở trong các ngươi và các ngươi ở trong Ta.” Tất cả đó là Lời!

Ồ, đó thật là buổi nhóm hạnh phúc... (khi con cái Ngài tập trung về cổng của Ngài)

...buổi nhóm hạnh phúc,

Đó sẽ là buổi nhóm hạnh phúc, trên bờ bên kia.

118 Thưa Hội thánh, chúng ta đang giảng dạy bây giờ. Nhưng, hãy nhớ, khi anh chị em
rời nơi đây, bắt đầu di chuyển ra khỏi vỏ lúc nầy; Anh chị em sẽ đi vào hạt; Nhưng nằm
trong sự Hiện diện của Con. Đừng thêm những gì tôi đã nói. Đừng bớt đi gì những gì tôi
đã nói. Bởi vì, tôi nói ra Lẽ thật theo như tôi biết, như Cha đã ban cho tôi. Hiểu không?
Đừng thêm vào Lời; Chỉ nói những gì tôi đã nói.

Sự việc của nó là, chỉ nói với dân sự đến tìm kiếm Chúa Jêsus. Rồi khi chính anh em
đặt mình ngay trong sự Hiện diện của Ngài; Cứ tạo nên tình yêu thương với Ngài, “Ồ lạy
Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời, con yêu Ngài, Chúa ôi, hãy làm lòng con mềm mại.
Xin cất đi hết thảy những hoen ố và tình yêu thế gian, để cho con sống thánh khiết
trong thế gian hiện tại trước Ngài.”

Chúng ta hãy cúi đầu để cầu nguyện. Bây giờ, chúng ta hãy xem, anh em có ai
được chọn để kết thúc bằng lời cầu nguyện chưa? Nếu không thì tôi sẽ làm điều đó. Xin
hãy thực sự kỉnh kiềng.

119 Lạy Chúa yêu dấu, chúng con cảm ơn Ngài chúng con đã có đồ ăn thuộc linh của
chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài rằng sinh tố của Lời đã làm tăng trưởng
những người con của Đức Chúa Trời. Nó không phản ảnh trên kiểu đặc tính nào khác, chỉ
ở trên các con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng con cám ơn Ngài về điều
đó. Chúa ôi, chúng con cầu nguyện rằng, chúng con không chỉ cảm tạ ơn Ngài, ngoài ra
chúng con sẽ được ích lợi với điều đó. Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời, chúng con sử dụng
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sức mạnh để cố gắng bằng tình yêu thương, thuyết phục dân sự tin vào Đức Chúa Trời
của chúng con: Những kẻ ương nghạnh, tội lỗi, quí ông, quí bà, các cô cậu trong Thời đại
này.

Lạy Chúa, thấy rằng những điều kiện tinh thần, thời đại đầy căng thẳng mà dân sự
đang sống, đang tỏ cho họ thấy ứng nghiệm chính xác những gì Kinh thánh đã nói và đã
Hứa: Những điều kín giấu vĩ đại sẽ đến trên đất giống như những cào cào bám đuổi
những người nữ cắt tóc ngắn, để họ có mái tóc dài giống như một người nữ. Những
quang cảnh kín giấu khác mà họ sẽ có thể thấy, Chúa ôi, trong những tình trạng tinh
thần lừa dối mà họ đang lâm vào. Rồi kêu gào vì những tảng đá và những ngọn núi.
Những người nữ muốn làm mẹ của chó và mèo, không nuôi con cái để làm vinh Danh
Ngài... Những người mà Ngài đã ban con cái cho và họ đã thụ tinh chúng, thả lỏng
chúng trên đường làm gì thì làm. Lạy Chúa, không ngạc nhiên khi Ngài đã Phán khi sắp
lên thập tự, “Rồi họ sẽ bắt đầu kêu khóc vì những tảng đá và núi đổ ập trên họ.”

120 Chúng con thấy mọi điều khác đang di chuyển đến ngay lúc này. Chúng con thấy
Kinh thánh đang được chứng thực, được chứng minh. Cũng như chúng con Điều đó,
Chúa ôi, Ngài đang bày tỏ cho những đôi mắt riêng của chúng con, ngày nào đó sẽ có
một sự Cất lên (rapture) và chúng con sẽ thấy sự bày tỏ của Lời đó, “Vì con người sẽ
đến trong những đám mây đầy vinh hiển với những Thiên Sứ Thánh của Ngài, chúng ta
sẽ được cất lên để gặp Ngài trên không trung.” Lúc đó sẽ là... Bây giờ chúng con nghe
điều đó; Lúc ấy chúng con sẽ thấy nó bằng đôi mắt của chính mình.

Xin cho chúng con được tìm thấy trong Ngài, Nơi được sắm sẵn duy nhất. Ngài là
Của Lễ. Chúng con mang đến Ngài những gì mà chúng con đã nghe về Đức Chúa Jêsus
Christ, vào nhà Đức Chúa Trời bởi phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, nhân Danh Chúa
Jêsus Christ. Tại đó của lễ của chúng con được nhậm, chúng con được mang vào trong
gia đình; Bởi vì, tuy tản lạc trong thế gian, nhưng chúng con được định trước là con trai,
con gái của Đức Chúa Trời khi sáng thế. Cha ôi, cảm ơn Cha về điều đó. Ồ, làm sao
người nào có thể xoay lưng với điều gì như thế khi họ tìm thấy Lẽ thật, Chúa đã lựa chọn
họ từ trong thế gian? Có nhiều triệu người bị hư mất, ngày mà con được cứu.

121 Ồ, Chiên Con đã chết (dying Lamb*), làm thế nào con có thể cảm ơn Ngài? Làm sao
lòng con đủ kỉnh kiềng trước Ngài? Xin giúp chúng con, lạy Chúa yêu dấu, để sống thật,
giúp dân sự chúng con để sống thật. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho họ, mỗi người. Con
chắc không biết như thế nào, con không biết cách nào; Thật sự cầu xin cách nào, Chúa
ôi; Lạy Chúa, thậm chí, có lẽ, con đang không cầu xin đúng cách. Nhưng xin tha thứ sự
không biết của con, Chúa ôi, hãy nhìn vào lòng con. Con cầu nguyện sẽ không một
người nào trong họ bị hư mất, không một người nào trong họ. Lạy Cha, con giao phó
mọi người cho Ngài. Trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!

Tôi yêu Ngài...

Nếu anh chị em yêu Ngài, thì anh chị em yêu thương nhau. Hãy bắt tay nhau.
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Thứ bảy cho nghe Tiếng mình..." (Khải 10:7)


