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Sự Cất Lên
Yuma, Arizona, USA.

1 Hội chúng tại đây — tại Yuma, thật là một đặc ân lớn khi được mời trở lại nơi đây
lần nữa. Lần trước chúng ta đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời ở đây. Và rồi khi
tôi nhận thấy là mình cần phải quay trở lại, điều đó khiến tôi cảm thấy thật sự vui, được
nghe những lời làm chứng, những lời chứng tốt đẹp từ anh chị em, và nó làm cho anh
chị em cảm thấy hưng phấn.

2 Billy nói với tôi rằng có 1 người anh em từ Las Vegas đến và muốn có một buổi
nhóm tại đây, tôi sẽ gặp anh ấy ngay sau buổi thờ phượng ở đây kết thúc. Anh ấy nói
nếu có thời gian thì chúng tôi có thể đi ngay trong tháng Giêng trước khi buổi nhóm tại
Phoenix diễn ra (Anh em hiểu không?) để đến - đến Las Vegas. Và sự thật là chúng tôi
luôn luôn muốn đến đó.

Theo tôi được biết thì Anh Art Wilson đã từng ở đó thời gian khá dài, và cũng có thể
anh ta vẫn còn ở đó. Anh ấy đã yêu cầu tôi đến, Anh và Chị Wilson. Nhưng lúc đó tôi đã
không có cơ hội, vì vậy lần này có lẽ tôi nhất định phải đi.

Anh em vừa thấy Billy Paul hay Anh Roy Borders. Tôi nghĩ anh ấy đang ngồi ở đâu
đó nơi đây, vì Có ai đó nói Anh Roy đã có mặt. Anh Pearry, anh Lee hay bất kỳ ai đó
trong bọn họ đều có thể nói cho quý vị. Cứ (Just) lên lịch cho ngày chúng tôi đến.

3 Bây giờ, tôi vừa thấy có nhiều vị Mục sư Truyền đạo ở đây, mà tôi rất vui mừng
được gặp mặt các anh em. Ước gì tôi có đủ thời gian để được về nhà với các anh em vì
tôi biết các anh em có đầu bếp cừ khôi của đất nước này. Được lắm.

Còn bây giờ, Anh Pearry thực sự là tối nay anh có 2 vấn đề. Và 2 điểm đó sẽ chống
lại anh bây giờ: Một là cái mi-crô đang được thế ở đằng kia. Anh Pearry, anh có lỗi về
chuyện đó. Tôi không nghĩ anh đã thực sự có lỗi nhưng anh... Có ai đó đã bố trí để nói.
Đó là một người tốt.

Và vậy là anh lại đi ra đó và nói chuyện. Anh nói với Anh Collin hoặc ai đó trong bọn
họ. “Bữa ăn tối thì ngon nhưng tôi muốn nói với các anh em, người đó chắc chắn là
người Tây Ban Nha, hay là Mê-xi-cô gì đó. Đó là món ớt cay nhất tôi từng được nếm,” cứ
thao thao bất tiệt như vậy, hóa ra anh lại đang nói với người đầu bếp.

Ông ấy nói, “Tôi là đầu bếp.”

Đó là người  Texas.  Sau một lát  nữa chúng ta sẽ làm rõ chuyện với  anh ấy tại
Arizona đây, nếu anh ấy ở đâu đó quanh chúng ta?

Thật vui khi có mặt tại đây. Tôi nghĩ những điều ấy không có vẻ giống các trò đùa
nhưng là cảm xúc khôi hài. Chúa chính Ngài cũng đã cho chúng ta thấy cảm xúc khôi hài
đó thôi, anh em biết đấy. Ngài Phán, “Herod... Hãy đi nói với con chồn cáo ấy (Hiểu
không?) rằng: Ngày nay, ngày mai, Ta đuổi quỉ chữa bịnh, đến ngày thứ 3, thì đời Ta sẽ
xong rồi.” Như vậy là Ngài đã có cảm xúc khôi hài. Tôi nghĩ điều đó sẽ không làm hại gì
cho chúng ta,
4 Bây giờ cũng đã hơi trễ. Thường thì các bài giảng của tôi kéo dài khoảng 4 tiếng,
nhưng mong anh chị em trong hội chúng ở đây ưu đãi cho tôi, chúng ta sẽ giảm bớt thời
lượng tối nay. Vâng, tôi cũng đã trao đổi với Terry.

Anh ấy nói, “Vậy thì… Chúng ta chỉ đặt băng ghi âm trong 2 giờ đồng hồ thôi chứ?”

Tôi nói, “Không, Terry à, đây là một buổi Nhóm Tiệc (banquet). Vì vậy chỉ khoảng
30, 40 phút thôi, tôi sẽ truyền đạt cho mọi người về một điều gì đó.” Lần nào tôi cũng
phải cố gắng như vậy, biết điều đó.

5 Khi tôi còn trẻ tuổi, người ta thường đến nghe vì tôi là một Thầy truyền đạo trẻ, chỉ
là một người rất trẻ, một gã trẻ tuổi. Họ nói, Này, Billy Branham... “Mọi người biết đấy,
chỉ là một đứa trẻ, chưa biết gì — chưa qua trường lớp và chẳng có học vấn gì.” Họ đi ra
để nghe những lời vấp váp của tôi, tiếng Anh theo thổ ngữ Kentucky của tôi. Và rồi
những “của anh ta”, “của cô ta”, “ngón chân”, “mang.”

Giống như trong một buổi nhóm nọ, họ nói, “Tất cả chúng ta sẽ đứng lên và hát bài
Quốc Ca.”

Tôi đã đứng dậy và nói, “Cho quê hương Kentucky thân mến xa xôi cuả tôi.” Đó là
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nơi duy nhất mà tôi được biết, như vậy nó là bài quốc ca theo như tôi được biết.

6 Vậy bây giờ, sau khi anh em đã lớn hơn, đã trưởng thành, và anh em bắt đầu muốn
có những điều gì đó hơn thế. Phao lô đã dạy, “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ
và làm như con trẻ.” Anh em hành động như một con trẻ. Nhưng khi lớn hơn, anh em
bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên. Anh em bước đi rồi chưa vững anh em bị té
và lại gượng đứng lên cố gắng đi lại. Và cứ như vậy cho đến một lúc nào đó anh em có
thể tự mình đi theo cách thẳng lối. Đó là điều chúng ta phải làm, như người chiến sĩ thập
tự. Bây giờ, đã đến lúc tự thân chúng ta phải đi thẳng lối một cách mạnh mẽ, oai hùng
trên xa lộ dẫn đến Miền vinh hiển.

7 Tôi vững tin rằng chúng ta đang sống trong những cảnh cận kề lịch sử của thế gian
này. Tôi thực sự tin rằng sự tái lâm của Chúa có lẽ gần hơn chúng ta nghĩ. Do đó giờ
đây, trong khoảng 30 phút thì giờ của anh em, anh em để ý đến Lời Kinh thánh tôi muốn
sử dụng làm bối cảnh và tham khảo thêm ở đây.

Mấy hôm trước, khi đang ngồi ở nhà, tôi đã cảm thấy day dứt về ý tưởng này. Lúc
đó tôi nghĩ, “Ồ mình không thể giảng từ tất cả các câu trong cuốn Kinh thánh này, và
trong buổi thờ phượng với thời gian hạn hẹp như tối nay tôi sẽ cố gắng lọc ra những
phân đoạn Kinh thánh cần thiết.” và tôi muốn nói với quý vị đôi điều trước khi anh em
mở đến sách Thi thiên từ đoạn 1 — 27, tôi muốn anh em đọc 5 câu đầu tiên.

8 Tôi muốn nói điều này có liên quan Hội Thương Gia Tin Lành Toàn Vẹn.

Người anh em của tôi, Anh Pearry có nói về những cuốn sách như vậy, những cuốn
sách mới mà họ có. Bao nhiêu người còn nhớ tới thời điểm khi tôi cho thu âm bài giảng
tại Phoenix đây, tại một trong những hội nghị “Thưa Quý Vị, Mấy Giờ Rồi?” Bây giờ là lúc
bắt đầu nói về cuốn sách ấy, (Anh em hiểu không?) khi điều này đã xảy ra.

Có rất nhiều những điều đã được chứng minh trong sự siêu nhiên (supernatural
vindication) mà đã được đề cập qua Lời của Chúa trong thời đại này về những điều sẽ
xảy đến với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể công nhận rằng — nó quá chính xác. Hãy
xem, những điều mà anh em nhận lãnh được sẽ làm cho anh em cảm thấy kinh ngạc và
biết được rằng những gì đang thật sự xảy ra. Có lẽ nhiều người trong anh em cảm thấy
lạ lẫm khi nghe thấy họ đề cập, vạch ra những sứ điệp của thời đại này, những gì mà họ
được Chúa khải thị đó chính là lời hứa của Ngài về thời đại này. Chúa hứa sẽ hành động
và chúng ta sẽ thấy điều đó được chứng thực qua Kinh thánh, những gì Chúa đã nói thì
nó dễ được ứng nghiệm một cách chính xác từng thời kỳ một, bởi vì đó là Lời của Ngài.

9 Nếu là một con người bình thường, tôi không quan tâm anh ta là ai đi nữa, và muốn
cố gắng tiên đoán những sự việc như vậy... sác xuất sẽ là 1 phần 10 triệu khi tiên đoán
một sự việc sẽ xảy ra và sác xuất còn cao hơn nữa khi đề cập đến thời gian, và nếu anh
ta có thể nói về địa điểm xảy ra sự việc đó thì sác xuất sẽ là 1 phần 100 triệu.

Và cứ như thế con số sẽ tăng lên với các dữ kiện được đưa ra. Sự tiên đoán của con
người về một sự kiện chỉ có thể là sự phỏng đoán. Nhưng khi chúng ta thấy được những
dự báo một cách chính xác đến hoàn hảo thì chỉ có thể là Chúa.

Và rồi chúng ta mở Kinh thánh ra, có thể chúng ta chỉ cảm nhận thấy nó thật lạ
lẫm, và rồi chúng ta lại mở lại thậm chí chúng ta còn không biết phải tra cứu nó ở đâu
nhưng rồi Chúa Thánh Linh sẽ mở mắt chúng ta, sẽ đặt để những câu chữ lại với nhau
và cho chúng ta thấy một bức tranh trong đó nói về thời đại mà chúng ta đang sống,
chúng ta đang đổi rời theo như sự sắp đặt.

10 Chúng ta — đang ở tại một góc. Thật dễ dàng khi ai đó muốn xoay các góc để có
thể đặt lên những viên gạch... và rồi mọi người đặt những viên gạch đó theo đúng hàng
lối, cũng như các giáo phái họ bắt đầu vận hàng theo cái lối đó, được thôi; Nhưng nếu
khi chúng ta cứ bước đi theo cái lối của họ thì đâu là điểm để chúng ta rẽ theo hướng
khác hoặc quay lại.

Chúa không phải là chỉ xây một bức tường, mà Ngài xây cả một ngôi nhà kia. Các
bạn thấy không? Và có rất nhiều những lối rẽ khác nhau mà Ngài đã dự báo trong cuốn
Kinh thánh này. Và đó mới đích thực là những lối rẽ, nhưng sự xoay chuyển... cũng như
nếu ai đó cố gắng tạo ra những lối rẽ, những sự xoay chuyển trong một công trình thì họ
vẫn phải nhất thiết tuân theo bản quy hoạch kiến trúc của công trình, nếu không thì nó
sẽ sụp đổ như hiện trạng ban đầu.
11 Như vậy chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời về sự tốt lành của Ngài và tình
bằng hữu trong dân sự Ngài, những cánh cửa mở Ngài đã ban cho chúng ta. Qua Hội
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Thương Gia [Tin Lành] này. Tôi luôn tranh luận về điều đó. Tôi không tin... tôi tin những
con người trong các hệ phái nhưng tôi không có thì giờ để ca ngợi các hệ phái bởi bản
thân các hệ phái đã tự xây những bức tường rào quanh mình.

Và cũng theo thể ấy, tôi tin vào một câu chuyện của anh David kể về việc nuôi mấy
chú vịt, khi nước sông dâng lên và anh em biết đấy, mỗi chú vịt muốn thông công với
nhau nhưng không thực hiện được vì bị ngăn bởi hàng rào. Nhưng khi nước được dâng
lên thật cao rồi, nó làm cho những chú vịt vượt ra khỏi những chỗ quây đó. Đó là cách
xảy ra. Khi nước dâng lên (anh chị em hiểu không).

Và chúng ta có thể vượt ra khỏi những vật cản và thông công với nhau, bạn biết
đấy, tình yêu Đấng Christ trong mỗi chúng ta là hằng hữu.

12 Và Hội Thương Gia Tin Lành Toàn Vẹn này thật sự là nơi trú ngụ cho tôi, bởi vì rất
nhiều lúc tôi có những người anh em tốt những người trong các hệ phái khác nhau mà
tôi đã từng gặp, nào là Trưởng Lão, Luther, Báp-tít, Ngũ Tuần, các nhóm Ngũ Tuần khác
nhau v. v... Rất nhiều các anh em tốt ở mọi nơi. Nhưng nhiều lúc họ không dám mời tôi
về cộng đồng của họ, lý do là quý vị biết không? Không phải họ không tin tôi nhưng điều
đó vô tình đã tách họ ra khỏi các hệ phái của họ, và nếu họ làm thì sẽ có hậu quả.

Cách đây không lâu một anh em Giám lý đến gặp tôi. Cho phép tôi không nêu tên
anh, một người tốt. Anh đang viết một luận đề về Sự Chữa lành Thiêng liêng (Divine
Healing). Anh đến gặp tôi để trò chuyện. Chúng tôi ngồi lại và nói chuyện một lát, Anh
nói, “Điều duy nhất chúng tôi không đồng tình với ông là ông cứ đi lại với những người
Ngũ Tuần suốt.”

Tôi đáp, “Vậy thì để Giáo hội Giám Lý bảo trợ, tôi sẽ đến”

Điều đó khác, hiểu không? Anh ấy nói, “Ồ, dĩ nhiên tôi không phải là Giáo hội Giám
lý, mà tôi chỉ thuộc về họ.”

Tôi đáp, “Chính là chỗ đó. Chính những người Ngũ Tuần đã mở cửa của họ. (Thấy
chưa?) Đó là những người tôi có thể đến.” và nếu càng có nhiều nơi mở của, ồ chúng ta
đều sẵn sàng đi vào, như trong sách Khải huyền đoạn 3 Chúa Phán, “Ta đứng ngoài cửa
mà gõ. Nếu ai mở cửa, Ta sẽ vào và ăn bữa tối.” Đó là Chúa Jêsus. Tôi luôn biết đó là
Đấng Christ. Ngài là Lời. Đúng vậy, Ngài là Lời.

13 Như vậy Hội Thương Gia Tin Lành Toàn Vẹn đã là một ốc đảo nơi chúng ta có thể
đến cùng nhau. Không có Giáo hội nào bảo trợ cả. Những người từ các Nhà thờ và chúng
ta đến với nhau, chúng ta đến đây để cùng nhau thông công và cả khắp mọi nơi trên thế
giới này.

Tôi đã giúp đỡ thiết lập nhiều, nhiều hội chúng ở mọi nơi trên thế giới của Hội
Thương Gia Tin Lành Toàn Vẹn. Tôi xin cảm ơn về những cơ hội đó. Tại đó có được sự
bảo trợ từ Hội Thương Gia [Tin Lành], rồi tất cả hội thánh. Họ đều muốn đến. Nhưng
nếu... Tôi không bao giờ muốn lôi kéo ai khỏi hội thánh của họ. Cứ ở ngay trong hội
thánh của anh em và toả sáng, là một người Cơ-đốc thật sự. Mục sư của anh em sẽ biết
ơn anh em. Một thánh đồ thật sự, trung thành, chân chính, bất kỳ người nào tin vào
Chúa Trời sẽ biết ơn một người như thế. Vâng, bây giờ, tôi cảm ơn người anh em ở đây,
vợ anh và cả hội chúng này đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây. Xin Chúa ban phước trên sự
tăng trưởng, xin những ơn phước của Chúa giáng xuống trên hội chúng, trở lên một công
cụ trong tay Ngài để cứu hàng trăm, hàng trăm những linh hồn trước khi Chúa tái lâm.
Những anh em còn lại của Hội chúng — các đại diện ở đây từ các hội chúng.

14 Trong sách Thi thiên, bây giờ tôi muốn nói chút về một đề tài thực sự mới trong
buổi tối nay. Tôi có một vài câu Kinh thánh được viết ra ở đây, tôi nghĩ có thể... Tối nay
tôi sẽ nói về điều gì đó khác nhưng ta thấy thời gian đang trôi đi. Tôi sẽ không ở lại lâu,
do đó, tôi giờ ở đây và thêm vài câu Kinh thánh, Tôi muốn giảng về đề tài này, “Sự Cất
Lên.”

Bây giờ, chúng ta đều tin là sẽ có Sự Cất Lên. Tất cả Cơ-đốc nhân đều tin điều đó,
những người đọc Kinh thánh tin rằng sẽ có một Sự Cất Lên.

15 Giờ đây để có bối cảnh, chúng ta đọc Thi thiên 25. Tôi muốn — tôi xin lỗi. Thi thiên
27, câu 1 đến câu 5:

CHÚA là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi:

Tôi sẽ sợ ai?
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CHÚA là đồn luỹ của mạng sống tôi:

Tôi sẽ hãi hùng ai?

Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi, xông vào tôi;

Đặng ăn nuốt thịt tôi,

Thì chúng nó đều vấp ngã.

Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi,

Lòng tôi sẽ chẳng sợ;

Dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi,

Khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền,

Tôi đã xin CHÚA một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy!

Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà CHÚA,

Để nhìn xem sự tốt đẹp của CHÚA,

Và cầu hỏi trong đền của Ngài.

Vì trong ngày tai hoạ, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài,

Giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài;

Cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá.

Cầu xin Chúa gia thêm ơn phước của Ngài khi đọc Lời Ngài.

16 Ngày hôm nay, khi giảng về đề tài này, bây giờ, có thể một vài người trong các anh
em có sự thông hiểu khác với tôi, nhưng có bao nhiêu anh em ở đây, tin rằng Kinh thánh
có dạy về một Sự Cất Lên của Hội thánh? Vâng, thưa quí vị. Đúng vậy, một Hội thánh
được cất lên. Dù anh em là người Giám-lý, Báp-tít, Trưởng Lão hay anh em là người Ngũ
Tuần hay là ai, sẽ có Sự Cất Lên.

Tôi nghĩ trong những lời giảng của mình, tôi không tới đây để cố nói điều gì đó làm
vừa lòng anh em. Tôi không bao giờ có lỗi về điều đó. Tôi muốn tới đây để nói những
điều mà tôi được thúc giục. Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho anh em, điều sẽ làm tăng thêm
kinh nghiệm cho anh em với Đức Chúa Trời nếu anh em là một Cơ-đốc nhân, sẽ làm cho
anh thấy xấu hổ với chính mình khi chưa là người Cơ-đốc anh và giục lòng anh em trở
thành người Cơ-đốc. Đó là mục đích tôi muốn, luôn luôn cố gắng sắp xếp các tư tưởng
của tôi và để Chúa dẫn dắt tôi.

17 Giờ đây, chúng ta đã được cảnh báo, như trong Kinh thánh có ghi, trong những
ngày sau rốt người ta sẽ chế giễu. Nếu có thể... chúng ta hãy đọc điều đó trong một
phút.

Trong II Phi-e-rơ đoạn 3 chúng ta hãy đọc một phút về chỗ này, đoạn 3 câu 3 và 4.
Chúng ta hãy xem điều này có đúng không.

Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê,
dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình,

Đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta
qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.

Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và
trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước,

Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt.

18 Bây giờ, chúng ta thấy rằng lý do đề tài này được soi sáng bởi vì tiên tri ở đây đã
nói trong những ngày sau rốt, những kẻ chế giễu này sẽ đến nói những điều này. Đã
được tiên báo. Và nó cũng giống như cuộc sống xã hội của chúng ta ngày nay, cách nghĩ
và hành động... Ồ, anh em chắc chắn đang trông đợi nó, vì Kinh thánh nói rằng, “Trong
những ngày sau rốt, người ta sẽ hay nóng giận, kiêu ngạo, những kẻ yêu thú vui nhiều
hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời, hay phao vu, làm chứng dối, không thìn mình,
khinh thường những điều tốt đẹp, có vẻ là tin kính nhưng chối bỏ quyền năng. Những kẻ
như thế phải tránh xa.” Chúng ta có thể tìm một sự mạo nhận (impersonation) của Lẽ
thật không? Chắc chắn.

19 Khi Môi-se đi xuống Ai Cập để giải cứu con cái I-sơ-ra-ên với chỉ một cây gậy trong
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tay để biện hộ, với quyền năng của Đức Chúa Trời phía sau mình, ông đã thi hành một
phép lạ. Rồi đến những kẻ bắt chước sau ông, cũng làm giống y như ông. Giờ đây, sau
khi ông làm, họ cũng làm, họ luôn dõi theo ông vì họ đang bắt chước những gì ông làm,
giả mạo cái gốc. Chúng ta tìm hiểu điều đó. Bây giờ anh em nói, “Ồ, đó là thời của Môi-
se.” Nhưng Kinh thánh cũng đã nói, họ sẽ trở lại trong những ngày sau rốt, xưa kia
Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả Lẽ thật
thể ấy.“ Hiểu không? Những sự giả mạo, tất cả các thứ làm bực mình anh em...

Rồi sau đó, nếu Sự Cất Lên này ứng nghiệm... Bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời có
trong đường lối Lời Ngài, luôn có điều gì đó xuất hiện làm bối rối nếu có thể được. Đó là
mục đích của Sa-tan làm là như vậy.

Cũng như anh em ở đây từ buổi nhóm ở Las Vegas nói, “Thế gian là vương quốc của
Sa-tan, tổng hành dinh của nó tại đó.” Tôi biết Sa-tan là thần của thế giới này. Mọi quốc
gia dưới trời đều do nó kiểm soát. Chính xác như vậy, thế giới này thuộc về Sa-tan.
Nhưng Chúa Jêsus sẽ giành lại. Một lần nọ Sa-tan cám dỗ cho Ngài thế giới nầy nhưng
Ngài đã từ chối. Nhưng Ngài nói — vì Ngài biết Ngài sẽ là người kế tự trong tương lai vào
một thời điểm cụ thể.
20 Những kẻ chế giễu, chúng ta hãy suy gẫm lời chút xíu trước khi chúng ta đi xa hơn.
Những kẻ chế giễu... Tôi đọc một tờ báo cách đây khoảng 2 tuần tại Tuson, nơi có một
vài người Anh từ nước Anh đã phát biểu (Trong đầu đề của báo) rằng sự đóng đinh của
Chúa Jêsus Christ chúng ta chỉ là giả mạo, giữa Phi-lát và Chúa Jêsus, rằng Ngài chỉ làm
cho chính Ngài điều gì đó.

Không có cách nào chúng ta có thể bác bỏ (disprove) điều đó với họ vì tất cả những
việc của Đức Chúa Trời phải được nhận lãnh bởi đức tin. Chúng ta phải tin. Bây giờ, anh
ta lại tiếp tục mô tả điều đó có thể được thực hiện như thế nào.

21 Không lâu lắm tại quốc gia lớn đó, London, hay đúng hơn là nước Anh, nơi John
Wesley và Charles và nhiều Thầy truyền đạo vĩ đại của những thời ký đầu tiên, Spurgeon
và họ phải giảng Tin lành trong các chợ và mọi nơi có thể, nước Anh đã khước từ những
Sứ điệp trong thời kỳ đó và xem chúng thế nào trong ngày hôm nay.

Đó là nơi Anh William và họ có mặt tối nay. Đó là một trong những quốc gia hạ cấp
nhất trên thế giới. Tôi đã đi khắp thế giới nhưng chưa biết điều gì mà rất bất hợp pháp
như - như ở nước Anh. Nó... Billy Graham cũng nói giống như vậy. Tại sao ông phải lôi
vợ ra khỏi công viên, cái cách thể hiện giữa đàn ông và đàn bà diễn ra ở nơi công cộng,
trong công viên. Khi tôi có mặt tại đó, tôi chưa bao giờ thấy điều gì lại làm cho tôi đau
lòng hơn là những gì đang chứng kiến tại nước Anh, nơi đã có cơ hội và một thời dẫn đầu
thế giới về cuộc cải cách. Chỉ cho thấy nó có thể sụp đổ thế nào. Nhưng anh em thấy
những gì đã làm điều đó, Sứ điệp đã được truyền đi, người Anh cố giữ cùng Sứ điệp cho
ngày hôm nay. Nhưng nó không ứng nghiệm Nó sẽ không xảy ra. Làm thế nào...

22 Điều gì xảy ra nếu Môi-se đến và mang Sứ điệp của Nô-ê. “Chúng ta sẽ đóng một
con tàu và nổi trên sông Nin?” Sẽ không xảy ra. Sứ điệp của Chúa Jêsus cũng không thể
thực hiện được bởi Môi-se. Sứ điệp của Wesley không thể thực hiện được trong thời của
Luther và ngược lại.

Ngày hôm nay, cuộc cải cách lớn cuối cùng của chúng ta là Ngũ Tuần. Hôm nay,
chúng ta đang bị rung chuyển từ đó, Sứ điệp Ngũ tuần không thể kết hợp được với điều
này, vì đó dành cho ngày khác. Tất cả đều là Lời Chúa nhưng nó vẫn đang được xây.
Giống như chân, tay mọc ra. Nó đang hình thành nên Nàng Dâu cho Sự Cất Lên. Đừng
để tản lạc dân tại đó. Họ sống cho Sứ điệp của mình. Tất cả họ rồi sẽ trở thành Nàng
Dâu. Giống như đời sống trong một cây lúa mì: Chết đi lớp vỏ ngoài nhưng hạt lúa tự
hình thành, giống hạt rơi trong đất.

23 Cách đây không lâu tôi đọc một quyển sách một người Đức nào đó viết phê bình,
ông ta viết: “Trong tất cả những kẻ cuồng tín trên thế giới, William Braham là kẻ đứng
đầu. Ông ta chỉ là tay ảo thuật. Ông ta làm những điều này nọ...” Hãy xem, một người
không hiểu biết.

Lúc đó, người đó là một kẻ phê bình. Ông ta thậm chí không tin vào Đức Chúa Trời.
Ông ta nói, “Một Chúa Trời có thể lập nên những thời kỳ tối tăm, khoanh tay mình, cười
một nhóm người Cơ-đốc, những người mẹ, các môn đệ của mình, những con nhỏ để cho
sư tử nuốt họ và không hề ra tay.” Anh em thấy nơi trí óc xác thịt, nơi học thức và các
thứ không thể nắm bắt được khải tượng? [Hội chúng nói, “A-men!” - Biên tập]
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24 Hạt lúa mì phải rơi vào đất. Cũng giống như Chúa Jêsus phải chết đi để sống lại,
như vậy Hội thánh Ngũ tuần phải rơi xuống, phải đi vào đất, thời kỳ bóng tối. Bất kỳ hạt
lúa mì nào đi vào lòng đất, phải nằm trong thời gian tối tăm đó để phát sinh. Nhưng nó
đã khởi đầu trong thời Martin Luther, đi qua thời Wesley, vào Ngũ tuần, giờ đây trở
thành hạt giống. Để lại đằng sau các hệ phái, như chỉ còn trơ lại những cái cọng. Tất cả
là vậy, và những cái cọng đó cần được đốt đi. Nhưng hạt giống thực sự được chọn ra từ
trong những cải cách này và sẽ được cất lên thành Nàng Dâu. Tất cả sẽ tạo lên Nàng
Dâu.

25 Bây giờ chúng ta tìm thấy tại nước Anh, họ đã giả mạo sự đóng đinh khổ hình trên
cây thập tự. Cách đây không lâu lắm, một nhóm người trẻ con tóc dài, họ la hò gọi Chúa
Jêsus “Jêsus, Cha...” Các loại như vậy...

Giờ đây anh em nói, “Đó là London, nước Anh.”

Hãy xem những gì trên báo tuần rồi tại Mỹ đây. Một Tiến sĩ Thần đạo vĩ đại nào đó
từ một trường lớn nói rằng sự đóng đinh chỉ là giả. Rằng “Chúa Jêsus chỉ cố gắng làm
cho chính mình giống như vậy, rằng Ngài đã uống cỏ độc.”

Chúng ta tìm thấy trong Sáng thế ký có nói đến. Đó là cỏ giống cần sa hay gì đó.
Được tìm thấy ở Phương Đông. Nếu anh em uống, sẽ khiến cho anh em ngủ, có thể
giống như chết, mơ màng, trong 2 hay 3 ngày một lần.

26 Ông nói khi họ cho Ngài giấm và mật đắng, tất cả đều có thể là cỏ độc. Khi họ cho
Ngài uống, Ngài mơ màng giống như chết. Họ đặt Ngài trong mộ sau 2 hay 3 ngày sau,
chắc chắn Ngài sẽ tỉnh lại, tốt đẹp. Ngài đi đến Ấn Độ và chết một cái chết bình thường
nơi nào đó. Cố để giả mạo một tôn giáo.

Trước hết là kẻ phê bình đó, chuyện gì xảy ra với những người ấyvậy? Thật đúng
ngày hôm nay chúng ta đang sống trong thời  có những kẻ chế giễu, ngày làm ứng
nghiệm lời tiên tri.

27 Chúa đã phân định (lotted) Lời Ngài cho mỗi thời đại. Mỗi thời đại đều phải bày tỏ
ra điều đó. Ngài cũng truyền định trước cho thời đại đó để làm ứng nghiệm Lời ấy. Mỗi
lần Ngài Phán Lời Ngài, Ngài chọn một người cho thời đó. Khi Ngài Phán thời của Môi-se,
Ngài chọn Môi-se cho thời đó. Khi Ngài Phán thời cho Con của Đức Chúa Trời được sinh
ra, Ngài đã ban Con Ngài cho thời đó. Mỗi thời Ngài chọn những người của Ngài, được
định trước (foreordained). Như Kinh thánh nói, không có gì anh chị em...

Nếu Chúa là vô hạn, quyền năng, đầy sức mạnh, hiện diện mọi nơi, biết mọi điều,
tại sao? Ngài biết tất cả mọi điều từ ban đầu. Không có gì là Ngài không thấu. Có phải
đó là những gì chúng ta nghĩ? ... Mọi điều cứ như vậy... Hãy xem lại Lời Ngài và xem
những gì Ngài đang làm rồi chúng ta sẽ có sự thông hiểu.

28 Và giờ đây, chúng ta thử nghĩ xem. Trước tiên, nếu người truyền đạo đó đã suy
nghĩ, khi họ đặt giấm và mật đắng vào miệng Ngài, Ngài đã nhổ ra. Trước tiên Ngài đã
không uống, thấy không, chỉ là những kẻ chế giễu đã dựng chuyện. Một điều khác, Jêsus
người Nazareth này, đời sống Ngài ứng nghiệm mỗi lời tiên tri của Cựu ước như thế nào.
Nó có thể xảy ra làm sao. Không thể nào xảy ra nếu không có Chúa truyền định. Đời
sống Ngài ứng nghiệm mỗi lời tiên tri của Cựu ước. Một điều khác nếu những môn đệ đó
đã làm giả Ngài như vậy, tại sao mỗi người trong họ đã chết như tử vì đạo vậy? Thậm
chí sứ đồ Phi-e-rơ nói, “Hãy đóng đinh đầu tôi xuống dưới, tôi không xứng đáng để chết
giống Ngài.” Làm thế nào... Họ đã bắt Anh-rê và đóng xoay ông qua bên trên thập tự.
Mỗi người trong họ đóng ấn lời chứng của họ bằng máu của chính mình. Họ tin vào Ngài,
yêu Ngài, phó đời sống họ vì Ngài. Nếu Ngài là người giả, làm sao họ có thể làm được
những điều đó? Hãy xem, sự ứng dụng thuộc linh, mà người ta không nhận lãnh được.

29 Cách đây không lâu, một người lớn, một Thầy Do-thái lớn nào đó, viết rằng: Khi
Môi-se đi qua Biển Đỏ, ông nói, “Thực ra, đó không phải là nước, nước không bao giờ
dựng lên thành vách tường. Sự thực thì cuối bên kia Biển Chết, có một bụi lau sậy, ông
đi qua các lau sậy nước, không có nước gì ở đó, chỉ một đám lau sậy, một đại dương sậy
họ đã đi qua.” Nhiều nhà Truyền đạo tin như vậy, chấp nhận như vậy.

Cách đây không lâu khi phi hành gia đầu tiên bay ra khỏi mặt đất này, và khi ông
trở lại, ông nói chẳng nhìn thấy Chúa Trời nào sống trên đó. Điều đó thậm chí làm các
nhà Truyền đạo choáng váng. Họ nghĩ Chúa sống ngay ở trên nơi nào đó 150 dặm trên
cao.

30 Ô, làm thế nào... Học thức và thông thái trần gian này đã biến Hội thánh thành một
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đám lau sậy. Giáo dục, hệ thống giáo dục, khoa học, văn minh là thuộc về ma quỷ. Nền
văn minh của ma quỷ. Kinh thánh đã nói như vậy.

Nền Văn minh của chúng ta sắp đến không có gì liên quan tới nền văn minh này.
Đó là một nền văn minh khác biệt. Trong nền văn minh khoa học này nơi mà chúng ta
đang sống... Càng có khoa học nhiều hơn, chúng ta lại càng đi vào cái chết, các thứ bẫy
giết người, mọi thứ. Trong nền văn minh mới đó, sẽ không có sự chết, đau ốm, buồn
phiền, đau đớn. Hiểu không? Sẽ không có gì tại đó. Do vậy nền văn minh này phải bị
huỷ hoại vì đó là của ma quỷ.
31 Chúng ta thấy Sáng thế ký 4, những người của Ca-in bắt đầu nền văn minh, xây
các thành, đại loại như vậy, các nhạc cụ, càng gần gũi với khoa học họ càng xa cách
Chúa, tuy nhiên vẫn có vẻ kỉnh kiền. Khi người của Sết xuất hiện, họ bắt đầu gọi Danh
của Đức Chúa Trời, nói về một điều khôn lanh...

Tôi không phải có mặt tại đây để làm tổn thương tình cảm của bất kỳ ai hay nói
điều gì về một Giáo hội. Nếu anh em có mặt tại đây và thuộc về Hội thánh này, tôi
không nói điều này để làm tổn thương tình cảm của anh em, vì có nhiều anh em tốt tại
đó  cũng như tại  đây và thuộc  về  các  Giáo hội  khác.  Nhưng tuần rồi  tôi  có  đọc  tại
Sheveport, nơi Giáo hội Công giáo có một lời phát biểu.

Chúng ta thấy họ tất cả đang đến cùng nhau bây giờ tại đâu, tại Hội đồng Giáo hội
lớn, đại loại như vậy, cũng chính xác ứng nghiệm những gì Kinh thánh nói họ sẽ làm,
hoàn toàn chính xác.

32 Bây giờ, chúng ta thấy họ nói, “Ồ, Kinh thánh, một số người Tin Lành cứ muốn bám
lấy Kinh thánh đó. Vì sao, Kinh thánh không là gì mà chỉ là một Quyển Sách lịch sử Hội
thánh, người ta đã không có trong văn chương cho đến cách đây 250 năm. Mà chỉ có các
Nhà thờ. Hội thánh không phải là Kinh thánh, Kinh thánh chỉ là lịch sử của những gì Hội
thánh đã làm.” Quả là một lời nói dối xảo quyệt. Vì sao, chúng ta đã có Kinh thánh trong
3.000 năm. Cựu ước được viết trong Kinh thánh hàng trăm năm trước khi Đấng Christ
đến. Đó chỉ là một thứ tinh vi của quỷ.

33 Chúng ta thấy ngày hôm nay khi những kẻ chế giễu lớn làm trò đùa cợt với Kinh
thánh và cố loại Kinh thánh ra... Chúa phán xét Hội thánh bởi điều gì đó. Ngài không thể
là...

Người ta không thể xuống đường này, bắt giữ tôi, nói tôi đi 30 dặm một giờ trong
khu 20 dặm trừ phi có điều gì đó thông báo rằng tôi chỉ được phép đi 20 dặm. Nó phải là
như thế.

Chúa sẽ phán xét các Hội thánh — sẽ phán xét dân sự ngày nào đó. Chúng ta biết
vậy, có một sự đoán xét sắp xảy ra. Vì thế, nếu Ngài phán xét dựa trên Giáo hội Công
giáo, Giáo hội Công giáo nào [sẽ xét đoán]? Nếu Ngài sắp xét đoán hệ phái Giám lý,
Báp-tít sẽ hư mất. Nếu Ngài xét đoán [Giáo hội] Một Ngôi, Hai Ngôi (the oneness, the
twoness) sẽ mất. Ngài sẽ xét đoán nó bởi điều gì? Ngài sẽ xét đoán bởi Đấng Christ. Và
Đấng Christ là Lời Vì vậy, là Lời của Chúa mà Ngài sẽ phán xét. “Ban đầu có Lời, Lời ở
cùng Đức Chúa Trời, Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, hôm
qua, hôm nay, cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.” Ngài sẽ xét đoán bởi Lời Ngài.

Giờ đây, chúng ta thấy ngày hôm nay họ cố loại Kinh thánh ra, chấp nhận Hội
thánh... Kinh thánh không muốn Hội thánh — vì thế họ thật sự tạo bất kỳ loại tín điều
hay gì khác và bước đi bởi điều đó.

34 Ồ, khi tôi đang giảng đêm nọ tại Shreveport. Nói về trong tiệc thông công họ giết
con chiên sinh tế, không còn men gì trong vòng họ trong suốt 7 Ngày. Không bánh với
men, mọi thứ phải là không men. Điều đó tiêu biểu cho 7 Thời đại Hội thánh mà chúng
ta có trong sách đây. Không có men hay gì đó pha trộn với nó. Nhưng chúng ta đã có
những tín điều pha trộn, hệ phái, mọi thứ khác với Lời mà vẫn cố gọi đó là Lời. Không có
men trong suốt 7 ngày, thậm chí những gì anh em ăn ngày hôm nay, đừng cố giữ nó
cho ngày mai. Hãy đốt trong lửa trước khi ban ngày đến, vì sẽ có một Sứ điệp mới và
điều mới mẻ.

35 Quý vị thấy không, cố giữ lấy. Nhưng đó là tính cách của Hội thánh. Một cuộc phục
hưng xảy ra, và điều đầu tiên anh em biết, trong khoảng 3 năm họ bắt đầu có những tổ
chức. Hệ phái bắt đầu một tổ chức. Nhưng anh em để ý, điều này đã lan tràn trong 20
năm nay rồi, và đâu cần tổ chức, sẽ không bao giờ cần phải tổ chức. Đây là chấm dứt.
Hạt lúa trở lại với hạt lúa. Vỏ đã bị bóc ra khỏi. Hạt phải nằm dưới ánh nắng nảy mầm.
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36 Không phải là điều kỳ lạ sao, cách đây không lâu trên bờ đông có một sự tối sầm
lớn. Họ không thể hiểu được. Tuần rồi, Texas bị tối sẩm. Họ không thể hiểu được. Anh
em không nhận ra đó là một dấu hiệu hay sao? Anh em không biết các quốc gia tan vỡ?
I-sơ-ra-ên trở về với tổ quốc mình, các dấu hiệu này chỉ cho thấy là chúng ta đang ở thời
kỳ cuối cùng. Cùng lúc trời tối sầm, anh em không biết đó là dấu hiệu tiên tri đã nói như
vậy — “Nhưng sẽ có Ánh sáng khoảng lúc tối,” rằngsẽ có ánh sáng xảy ra vào lúc tối khi
những sự tối sầm và các thứ diễn ra theo cách chúng đang diễn ra bây giờ.

37 Hãy xem nó đã tối sầm như thế nào. Giáo Hoàng vừa mới đến đây.

Hãy nhớ ở Đền tạm khi họ... Anh em có các băng ghi âm, tôi nghĩ tất cả anh em có.
Chúa đã tỏ tại đó vào ngày ấy trong Đền tạm một cách chính xác như thế nào những
Thời kỳ Hội thánh sẽ xảy ra và sẽ như thế nào. Tôi đã vẽ trên tấm bảng kia, các Thời kỳ
Hội thánh anh em đã thấy được vẽ ra trong theo như Kinh thánh. Nếu Thánh Linh đó đã
không giáng xuống trong Trụ Lửa lớn và trở lại ngay đó trên tường và vẽ chính Ngài ra
trong lúc 3 hay 400 người đang nhìn vào. Đúng như Giáo hoàng đã bắt đầu tại đây, phần
nào mặt trăng đã tối, họ chụp các tấm hình, cùng cách được vẽ trên bệ tại đó. Bây giờ,
ông có chuyến đi đến đây vào ngày 13, bước 13 bước, phát Tiệc thánh cho 13 người, cho
một quốc gia có số 13 và tối sầm xảy ra mọi nơi. Anh em không thấy chúng ta ở đâu à?
Chúng ta đang ở Thời kỳ Sau rốt.

“Những kẻ chế giễu sẽ dấy lên trong những ngày sau rốt, nói, ”Không có gì khác
biệt về thời gian so với những gì đã xảy ra khi các tổ phụ của chúng ta đã ngủ.“

Nhưng khi anh em thấy những điều này bắt đầu xảy ra, mọi người hãy ngẩng đầu
lên, sẵn sàng, điều gì đó có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Đấng Christ đến vì Hội thánh
của Ngài.

38 Bây giờ, họ không tin điều đó, bởi vì nó là... Họ cho rằng... Họ không nhận ra rằng
họ là những người đang làm ứng nghiệm những Lời Kinh thánh. Người ta không thực sự
nhận ra trong việc thực hiện những điều này và nói những điều này, họ đang làm ứng
nghiệm những Lời Kinh thánh.

Thầy tế lễ thượng phẩm Cai -Phe và tất cả những thầy tế lễ vào thời đó đã chế giễu
và làm trò hề với Ngài như thế nào — mà đã không biết chính Chúa Trời mà họ đang hát
về, “Lạy Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? (Thi thiên 22), Tay và Chân ta, họ đã
đóng xuyên...” Hát như vậy trong Đền thờ và Ngài hấp hối kia trên cây thập tự, họ biết
thật ít những điều họ đang làm. Thậm chí Chúa Jêsus đã cầu nguyện, “Lạy Cha, xin tha
thứ cho họ. Họ không biết những gì họ đang làm.” Bởi vì theo như Kinh thánh tiên đoán
thực sự họ đã bị mù.

39 Anh chị em có biết Giáo hội Công giáo và Tin Lành được tiên đoán trong những
ngày cuối cùng bị mùa loà giống như vậy qua Lời Kinh thánh, Đấng Christ ở bên ngoài cố
đi vào? “Bởi vì ngươi nói ta giàu có rồi và không cần gì nữa, mà không biết rằng ngươi
khốn khổ, nghèo ngặt, trần truồng, mù loà,” Khải huyền chương 3. Các bạn thấy đấy,
quay trở lại đui mù, giẫm đạp lên những gì của Chúa như thể — không còn gì ý nghĩa đối
với họ, giễu cợt và làm trò khôi hài, đó là những gì Kinh thánh đã nói.
40 Nhưng đối với Hội thánh, Nàng Dâu, Sự Cất Lên là sự khải thị đối với Cô. Được khải
thị cho Cô, rằng, Cô Dâu thật của Đấng Christ sẽ đợi sự khải thị về Sự Cất Lên đó.

Giờ đây, đó là sự khải thị, vì sự khải thị là đức tin. Anh chị em không thể có được sự
khải thị khi không có đức tin. Đức tin là sự khải thị vì đó là điều ấn chứng cho anh em,
giống như đã được khải thị cho Áp-ra-ham, có thể thắc mắc bất kỳ điều gì mâu thuẫn
với những gì được khải thị cho ông như thể nó không phải là như vậy. và rồi, tin... Đức
tin chính là như vậy, là sự khải thị của Chúa. Hội thánh được xây dựng trên sự khải thị,
và trên toàn Thân thể.
41 Cách đây một vài tuần tôi có nói chuyện với một Mục sư Báp-tít khả kính. Ông đến
để thảo luận với tôi. Ông nói, “Tôi thích ông với tư cách một người nhưng ông đã bị pha
trộn hết.”

Tôi đáp, “Vậy thì tôi cầu nguyện ông giúp tôi làm mình được tỏ ra.”

Ông nói, “Với Lời Kinh thánh... Chúng ta sẽ không bao giờ có thể, Anh Branham à,
để đạt được những điều đó chỉ đến khi nào chúng ta có soi xét Lời với Lời từng chữ chính
xác theo tiếng Hylạp và đại loại như vậy.”

Tôi nói, “Ồ, thưa ông, ông biết rõ hơn điều đó. Thậm chí trong Hội nghị của hội
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đồng giáo hội Nicene sau 300 năm kể từ sự chết của Đấng Christ, họ vẫn còn đang tranh
luận học giả Hy-lạp nào là đúng. Ông có thể biết. Đó là một sự khải thị. Toàn bộ sự
việc.”

Ông nói, “Tôi không thể chấp nhận khải thị.”

Tôi nói, “Vậy làm thế nào ông tin nhận Đấng Christ?”

Ông nói, “À, Kinh thánh nói, ai tin Đức Chúa Jêsus Christ thì - thì có Sự sống Đời
đời.”

Tôi đáp, “Đúng vậy. Cũng nói rằng không ai có thể gọi Chúa Jêsus là Đấng Christ
duy bởi sự khải thị của Thánh Linh cho người đó.” Hiểu không? Ở đó, lại quay vòng trở
lại với sự khải thị. Phải được khải thị, trong Kinh thánh.

42 Ca-in và A-bên không có Kinh thánh để đọc, nhưng được khải thị cho A-bên bởi đức
tin, đó là sự khải thị. A-bên dâng cho Chúa Trời một của tế lễ tốt hơn của Ca-in, Đức
Chúa Trời chứng người là công bình.

Khi Chúa Jêsus được hỏi trong Ma-thi-ơ 16:17, 18... Chúng ta không có thì giờ để
đọc nhưng nếu anh em muốn viết xuống. Ngài hỏi, “Người ta nói Ta, Con Người, là Ai?”

Một trong họ đáp, “Ngài là Môi-se, Ê-li, hay ai đó.”

Ngài hỏi, “Nhưng các ngươi nói Ta là Ai?”

Người đáp, “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống.”

Ngài  Phán, “Hỡi  Si-môn, con của Giô-na, phước cho ngươi,  vì  thịt  và huyết đã
không khải thị điều này cho người. Cha Ta trên trời đã khải thị điều nầy cho ngươi. Trên
hòn đá nầy...” Sự khải thị thuộc linh về Đức Chúa Trời là ai, Chúa Jêsus là ai, Ngài là sự
khải thị của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và khải thị cho thế gian.
Ngài đã ở trong thế gian, Chúa trong Đấng Christ vãn hoà thế gian lại với chính Ngài,
khải thị những gì mà Chúa trong hình hài xác thịt. “Ngài là Đấng Christ, Đấng Được Xức
Dầu, Con Đức Chúa Trời.”

Ngài Phán, “Thịt và huyết đã không bao giờ khải thị điều này cho ngươi, nhưng Cha
Ta trên trời đã khải thị điều này cho ngươi. Trên hòn đá này, Ta sẽ xây Hội thánh của Ta
(sự khải thị của Lời trong lúc đó) — Ta sẽ xây Hội thánh Ta và các cổng âm phủ sẽ
không thắng được Hội đó.”

43 Sách Khải huyền là sách cuối cùng của Kinh thánh được đóng ấn cho những kẻ chưa
tin. Kinh thánh nói trong đoạn 22, “Hễ ai bớt đi một từ hay thêm một từ vào Sách này,
Ta sẽ cất phần của người đó từ Sách Sự Sống.” Chúng ta nhận ra rằng Lời được ban cho
những người tin. Lời đó mở sách Khải thị và bày tỏ Đấng là Tác giả của cả cuốn Sách này
(Ngài nhìn nhận như Alpha và Omega, từ Sáng thế đến Khải huyền, suốt các thời đại,
Chúa Cứu Thế Jêsus không hề thay đổi), khải thị sự huyền nhiệm trọn vẹn của Ngài về
chính Ngài và các kế hoạch của Ngài cho các thời kỳ Hội thánh của Ngài sẽ đến, được
đóng bởi 7 Ấn.

44 Bây giờ, Sách được viết, nhưng vậy thì hãy nhớ, đã được đóng với 7 Ấn. 7 Ấn này
không được mở, Khải huyền 10, cho đến khi Tiếng của Thiên sứ cuối cùng trên đất vang
ra, Khải 10:7. “Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa,
thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn.” Đó là thời kỳ chúng ta đang sống.

Tất cả chúng ta biết chúng ta đang sống trong Thời đại Lao-đi-xê. Sẽ không bao giờ
có thời kỳ nào khác cho thời đó; Không thể có. Vậy chúng ta đang sống trong Thời đại
Hội thánh Lao-đi-xê, và 7 Ấn nầy đã giữ Sách là một sự bí mật cho dân sự, sẽ được mở
vào ngày đó. Đó là những gì Ngài đã hứa. Bây giờ, sẽ không có gì bên ngoài Lời, vì anh
em không thể thêm vào Lời hay bớt đi Lời. Phải luôn ở lại với Lời. Nhưng sự khải thị là để
khải thị Lẽ thật, Lẽ thật là gì. Làm cho ăn khớp với phần còn lại của Kinh thánh. Lúc đó
Chúa chứng thực về Lẽ thật.

45 Xem đấy, Chúa không cần người thông giải. Ngài là Đấng Thông Giải của chính
Ngài. Ngài thực hiện sự thông giải của riêng Ngài đem đến những gì Ngài Phán sẽ xảy
ra. Giống như lúc khởi đầu, Ngài Phán, “Hãy có sự sáng,” thì có sự sáng. Điều đó không
cần sự thông giải nào. Mà nó đã ứng nghiệm (vindicated).

Giờ đây, Ngài hứa những điều nào đó về thời sau rốt nầy trong Kinh thánh. Ồ, nó
đấy. Đó là Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời như thế nào. Ngài đã hứa sẽ sai Ngài đến. Khi
Ngài đã ở trên đất nầy trong thời của mình trên đất và người ta không thể tin Ngài, Ngài
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Phán, “Hãy tra xem Kinh thánh, vì trong đó, các ngươi nghĩ các ngươi có Sự sống Đời
đời; Và Kinh thánh làm chứng về Ta. Nếu Ta không làm công việc của Cha, các người
đừng tin Ta. Nhưng nếu các ngươi không thể tin Ta, hãy tin công việc Ta làm vì những
điều ấy làm chứng Ta là Ai.”

46 Ồ, lúc đó, thời của Wesley, các công việc ông làm đã làm chứng ông là ai. Vào thời
cải chánh Luther, à, chắc chắn đã làm chứng ông là ai.

Vào thời Ngũ tuần, phục hồi những ân tứ, nói tiếng lạ, đuổi quỷ, làm chứng. Không
có chuyện đùa cợt về điều đó. Người ta nói khi thoạt tiên nó dấy lên... Tôi đã đọc những
sách về lịch sử Ngũ tuần. Họ nói, “Nó không thể kéo dài, Nó sẽ bị đốt cháy.” Nó vẫn
đang cháy. Vì sao? Đó là vì anh em sẽ không bao giờ chịu dập tắt nó đi. Chúa nói nó sẽ
xảy ra. Đó là sự ấn định của Lời, và anh em sẽ không thể dập tắt.

Rồi khi đó Cô Dâu được gọi ra, làm thế nào anh em sẽ dập tắt được? Đó là sự khải
thị về sự bày tỏ của Lời làm nên thật. Chúng ta đang sống trong ngày đó, (Ngợi khen
Đức Chúa Trời) sự khải thị về sự mầu nhiệm của chính Ngài.

47 Bây giờ, Sự Cất lên là duy nhất, Sự Cất Lên mà chúng ta đề cập đến chỉ giành cho
Nàng Dâu. Hãy nghe Kinh thánh nói, “Những người chết còn lại sống không đến 1.000
năm.” Sự Cất Lên vĩ đại này! Nếu không có một Sự Cất Lên, thưa các bạn, liệu chúng ta
ở đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đang sống trong thời đại nào? Chúng ta có lời hứa
gì? Sẽ có một Sự Cất Lên. Kinh thánh nói sẽ có một Sự Cất Lên. Chỉ cho những người
được chọn, Nàng được chọn, Cô Dâu trong ngày hôm nay được lựa ra, là Hội thánh.

Ngay chính từ “Hội thánh” có nghĩa “Những người được gọi ra”. Như Môi-se đã gọi
một dân tộc (nation) ra khỏi một quốc gia, Thánh Linh đang kêu gọi Nàng Dâu từ trong
các Hội thánh đi ra. Hội thánh từ Hội thánh, các thành viên của mọi hệ phái tạo nên một
Nàng dâu, Cây Nàng Dâu, điều đó ở trong băng ghi âm, một Nàng Dâu được gọi ra... Đó
chính là Cây Nàng dâu, là Hội thánh duy nhất trong Sự Cất Lên, không ai ngoài Nàng
Dâu, những người được chọn được Chúa biết từ ban đầu, gien thuộc linh của Cha.

Cho phép tôi dừng ở đây một phút... Tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ tôi —
đang giữ anh em ở đây quá lâu.

48 Nhưng để ý, hãy quan sát. Mỗi người trong anh em, dân sự, anh em có biết nhiều
năm trước khi anh em sinh ra, anh em ở trong cha mình như là gien? Đúng vậy. Hạt
giống ở trong cha của anh em, đến từ giống người nam, không phải nữ. Phải không?
Người nữ dưỡng trứng, ấp ủ, nhưng giống đến từ...

Bây giờ, ví dụ cha tôi hay con tôi ở đây... Khi tôi 16 tuổi, con trai tôi đã được hình
thành lên trong tôi qua cấu trúc genne. Tôi không biết nó, nhưng nó có ở đó. Bây giờ,
qua sự giao phối, qua cuộc kết hôn linh thiêng, nó trở thành hình ảnh của tôi. Và giờ tôi
biết nó. Tôi có thể thông công với nó. Nó đã đến vào đúng thời điểm nào đó mà thôi.

49 Như vậy anh em ở trong... Nếu anh em được nhận lãnh Sự sống Đời đời, thì anh em
đã ở trong Đức Chúa Trời trước khi có thế gian. Anh em là một phần, một người con của
Đức Chúa Trời, một thuộc tính (attribute) của Chúa. Ngài biết thời đại nào anh em đến.
Ngài đã định trước anh em để thời kỳ đó phải xảy ra, không ai khác có thể lấy đi.quan
tâm bạn được thể hiện dưới bao nhiêu thể trạng đi nữa, nhưng anh em phải ở đó, vì Ngài
biết anh em đã ở đó, giờ đây, anh em được tỏ bày, giờ đây, anh em có thể thông công
với Ngài và đó là những gì Ngài muốn. Ngài mong sự thông công, được thờ phượng.
Nhưng nếu đời sống của anh em không luôn là một tấm gương theo hình ảnh của Đức
Chúa Trời, anh em chỉ là sự bắt chước Cơ-đốc giáo. Có hàng triệu hàng tỷ người sẽ chỉ
bắt chước Cơ-đốc giáo.

50 Gần đây tôi có một ghi chú. Tôi quan sát Anh Denos Shakarian hôm trước khi họ thí
nghiệm phối giống cho một con vật. kiểm tra các xét nghiệm, đại loại như vậy, Bác sĩ đã
thu được những nhận đinh sau.

Mỗi một lần giao phối con đực ước tính phóng ra khoảng 1 triệu tinh trùng, và cũng
cùng một lần con cái cũng sản sinh ra khoảng 1 triệu trứng. Nhưng anh em có biết trong
tất cả những tinh trùng bé xíu đang di chuyển, hàng triệu, chỉ có một truyền định cho sự
sống, chỉ có một trứng thụ thai? Tinh trùng bé xíu đó sẽ phải vượt lên qua tất cả những
tinh trùng bé xíu kia, dẫn đầu, tìm đến và bò vào trong trứng để thụ thai. Phần còn lại
sẽ chết. Thế nào, nói về sự sinh đồng trinh, nó không phải là sự huyền bí gì cả mà là sự
sinh sản rất bình thường, điều đó cho ta thấy hình tượng được Chúa Ngài định trước ra
sao.



Sự Cất Lên 11

Giờ đây, nói về buổi sơ khai, vậy quay ngược lại nhiều năm trước đây, trước khi có
một thời bắt đầu, nếu anh em là Cơ-đốc nhân tái sinh tối nay, vậy anh em ở trong Chúa,
Ngài là Cha của anh em. Đó là lý do khi anh em bước vào đời sống này và xưng là Cơ-
đốc giáo, và mọi thứ sau này trở nên sai trật. Anh em tự hỏi vì sao thế này, tất cả những
điều này. Nếu... anh em đã tự hỏi về điều đó. Nhưng một ngày nào đó khi anh em vấp
phải nhưng nan đề. Chuyện gì thế nàyĐời sống đó đã diễn tiến từ sự khởi đầu. Và...
51 Câu chuyện nhỏ của tôi về chim ưng mẹ tìm được chim ưng con. Anh em đã nghe
tôi giảng về điều đó, không biết là do tại sao mà con chim ưng nhỏ này lại được ấp bởi
con gà mái. Thói quen của gà là luôn cố gắng mớm mồi cho gà con. Chim ưng nhỏ
không thể hấp thụ được vì bản thân nó không là chim ưng chứ không phải là gà. Tuy
nhiên, nó cùng ở trong lồng hỗn độn với những con gà và làm theo những con gà. Nó bới
sân kho và các thứ, rồi chim ưng nhỏ không chịu đựng nổi. Nhưng mỗi lần gà mẹ túc và
mọi thứ, các gà con phải đi, và nó cũng vậy. Nhưng một ngày…

Mẹ nó biết mình đã đẻ ra 2 trứng, chứ không phải một trứng. Phải có một trứng nơi
nào đó. Mẹ đi săn tìm, bay vòng quanh, cuối cùng nó đến trên sân kho, và nhìn thấy con
mình. Nó kêu con. Đó là một âm thanh trùng với tần số của đồng loại. Đó là điều nó
đang tìm kiếm, nó nhận ra mình không phải gà. Nó là chim ưng.

Đó là cách mỗi người Cơ-đốc tái sinh. Khi anh em đến, tôi không quan tâm anh em
tham gia bao nhiêu hệ phái, bao nhiêu tên anh em đặt trên các sách, các thứ, khi Lẽ
thật theo LỜI được ứng nghiệm và trở lên Lẽ thật trước anh em, cũng thể ấy, anh em
nhận ra mình chính là một chim ưng. Vì tất cả những tiếng túc của gà, anh em đã gia
nhập, theo cách này, theo cách kia. Nó thật vô nghĩa. Chẳng qua đó là sự thêm lời vào
Lời.
52 Khi một mầm mống đưa vào tử cung của người phụ nữ, mầm mống đó đã sai trật
với bạn thì bạn không còn là mầm của con người, mầm từ cha mình mà tạo thành và khi
đó trở thành mầm mống từ loài chó, loài mèo, loài gà. Nó phải hoàn toàn là mầm mống
con người.

Thân thể của Chúa Jêsus Christ. Của Nàng Dâu, là phần trên Thân thể Ngài... Ngài
là Lời, và Nàng Dâu sẽ phải là Lời. Lời, Lời, và Lời. Sự xưng nghĩa của Luther. Sự thánh
hoá của Wesley, phép báp-têm bởi Thánh linh của Ngũ tuần, sự phục hồi các ân tứ, tất
cả mọi thứ cùng đi với nó. Phải là Lẽ thật theo LỜI Thánh, giống tốt nhất trong các
giống, đời sống tốt nhất, tất cả những điều đó tạo lên hình tượng tốt đẹp nhất của Nàng
Dâu của Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy thì, anh em nhớ, anh em là một thuộc tính.
53 Bây giờ biết được mọi sự là như vậy, sau khi chúng ta đã tìm ra những điều này,
Đấng Christ đang đến tìm nàng dâu của Ngài, làm thế nào chúng ta trở thành nàng dâu
đó? Bây giờ, đó là vấn đề. Nhiều người nói, “Hãy tham gia hội chúng của chúng tôi”một
trong số đó muốn làm kiểu báp-têm nào đó, người thì muốn làm điều này, điều kia,
người thì nói anh em phải nói tiếng lạ không thì anh em không thể được vào, người thì
kêu anh em không cần phải nói tiếng lạ, người thì nói anh em phải nhảy múa trong
Thánh Linh, người thì nói anh em phải hét lên. Đây chỉ là cảm xúc. Tất cả đều được
nhưng rồi vẫn sai trật.

Làm thế nào một người nam, người nữ, con cái của Chúa sinh bởi Linh của Chúa lại
khước từ Lời Chúa khi chính Chúa đã thông giải nó và nói, “Đây, Ta đã hứa; Nó đây
nầy,” bày tỏ thật giản dị như có thể được. Thế nào, họ sẽ thấy điều đó. Hiểu không?
Làm thế nào Đấng Christ lại khước từ Lời của Ngài? Nếu Đấng Christ ở trong anh em,
Ngài không thể khước từ Lời Ngài.

54 Vậy thì, làm thế nào chúng ta vào Thân thể này? I Cô-rinh-tô: “Bởi một Thánh Linh
chúng ta được báp-têm vào Thân thể này”, bởi phép báp-têm Thánh Linh. Nếu anh em
không nhận điều đó, I Cô-rinh-tô 12:13 “Bởi một Thánh linh tất cả chúng ta được báp-
têm...” Thánh Linh là Sự Sống của Christ, (Đúng vậy không?) Sự Sống của Christ. Sự
Sống của bất kỳ hạt giống nào, Ngài là Hạt giống Lời, mang Hạt giống đến Sự Sống. Anh
em nắm được chưa? Nếu đời sống đó nằm trong giống đến sự sống. Anh em nắm được
chưa? Nếu đời sống đó nằm trong hạt và phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh này đến
trên đời sống, chắc chắn sẽ mang sự sống cho hạt giống đó.

55 Như tôi đã bảo với anh em tại Phoenix đây, cách đây không lâu tôi nói chuyện với
anh John Sharritte. Tôi đi ra đó anh chỉ cho tôi một cây chanh. Anh trồng nhiều chanh.
Anh chỉ cho tôi một cây có 8 hay 9 loại trái ở trên. Tôi nói, “Anh Sharritte, đó là loại cây
gì vậy”? Trả lời, “Một loại cây cam.”
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Tôi nói, “Tại sao lại có chanh, quýt, lai quýt, bưởi?

Anh đáp, “Tất cả đều thuộc giống cam quít. Chúng được tháp vào.”

Tôi nói, “Ồ, tôi hiểu rồi. Bây giờ, năm tới sẽ có những trái cam.”

“Nhưng ồ, không, mỗi cây sẽ mang trái của mình — mỗi nhánh mang trái riêng của
nó.”

56 Nhiều anh em trồng trái cây biết rằng ở đây trong chỗ nhánh chanh, nó mang trái
của mình. Anh em tháp một nhánh chanh vào một cây cam, nó sinh ra chanh vì nó là
đặc tính của quả chanh. Tuy nhiên, nó sẽ không sinh quả nguyên gốc. Đó là những gì
chúng ta đã làm. Chúng ta đã tháp vào, nhận lấy các tín điều, đại loại như vậy, tháp vào
mỗi cây ở đây. Một người Giám lý có thể sanh ra điều gì ngoài một con trẻ Giám lý? Làm
thế nào một hệ phái mang lại bất kỳ điều gì ngoài một con trẻ hệ phái?

Nhưng nếu cây cam đó từng mọc ra nhánh gốc, nó sẽ mang quả cam. Lúc đó, nếu
Chúa đã từng làm bất cứ điều gì trong Hội thánh, nó phải là nguyên gốc trở lại với Lời
một cách chính xác. Nó phải như vậy, vì sự sống trong cây, nó mang loại trái riêng của
nó.

57 Bây giờ, khi chúng ta tìm thấy, Hội thánh lớn đó đã đi qua các thời đại mang trái
của mình. Khi các nhánh vô dụng họ tỉa chúng đi. Thánh Giăng nói trong đoạn 15. Ngài
không bao giờ tỉa nho, Ngài bẻ các nhánh ra, cắt ra, vì chúng không kết quả.

Chúa Jêsus muốn bông trái của chính Ngài. Vợ Ngài phải sanh ra con cái như Ngài,
rồi nếu họ không sanh ra con trẻ, con của Nàng Dâu, con trẻ của Lời, thì đó là đứa con
hệ phái, Nàng trở lại điều đó. Họ không thể mang lại một người Cơ-đốc chân chính, thực
sự, tái sinh vì không có gì tại đó để tỏ ra. Cũng giống như, anh em lấy một nhánh chanh
và tháp nó vào một cây cam, nó sanh ra chanh chứ không thể sanh ra cam vì nó không
ở đó vào lúc ban đầu. Nó được định sẵn từ ban đầu, sự biết trước về Chúa đã tiền định,
sinh ra, mang quả cam. Nó không thể mang lại điều gì khác.

58 Đó là  cách đối  với  Hội  thánh của Đức Chúa Trời  Hằng Sống.  Khi  giờ  đến,  mọi
người... Anh em để Chúa bắt đầu làm điều gì đó, mọi người có quả bóng để nhập cuộc.
Luôn là cách đó. Tôi có đọc trong lịch sử của Martin Luther cách đây không lâu. Nói rằng
thật khó để tin rằng Martin Luther có thể phản kháng Giáo hội Công giáo và không hề gì.
Ông đã nói những điều lạ lùng, ông có thể ngẩng đầu cao hơn tất cả những sự cuồng tín
và theo sau đó là sự phục hưng của ông vẫn cứ ở ngay thẳng vươn lên trong sự xưng
công nghĩa.quý vị thấy chưa, đó là tất cả. Sự giả mạo và mọi thứ theo nó đều sụp đổ...

59 Hãy xem bà Semple McPherson, Aimee Semple McPherson có Nhà thờ tại đó. Các
nhà Truyền đạo là nữ giới đều có những lời nói hoạt náo và cùng cái cách họ mang cuốn
Kinh thánh theo. Chỉ là những sự giả mạo xác thịt. Chúng không thể là nguyên gốc. Đó
là cách mà các Giáo hội không thể có. Anh em để một Giáo hội có được cái gì đó, thứ
này thứ khác trong một thành phố, Hội thánh khác không thể chịu đựng được và phải
bằng cách nào đó cho đến lúc họ có được như vậy. Hiểu không? Họ không còn là nguyên
gốc nữa. Lời Chúa là gốc. Đó là Lời. Phải mang lại loại hoa trái của nó vào đúng mùa,
được chọn lựa, định trước bởi Đức Chúa Trời là Cha.

Giờ đây, làm thế nào chúng ta đi vào Hội thánh này? Bởi một Thánh Linh, tất cả
chúng ta được báp-têm trong một Thân thể, Thân thể của Đấng Christ là Nàng Dâu, Lời,
được báp-têm bởi Đức Thánh Linh.

60 Bây giờ, hãy lưu ý xem liệu chúng ta có phải đang ở Thời kỳ Sau rốt hay không.
Chúng ta thấy nếu chúng ta quay trở lại Sáng thế ký, đoạn 5, anh em cũng có thể giở
[Phúc âm] Lu-ca — tìm thấy Hê-nóc là người [đời] thứ 7 kể từ thời Nô-ê... Ở đó nắm bắt
hạt giống của rắn, vì nếu Ca-in là con của A-bên, lúc đó, ông là thứ 8. Anh em hiểu
không? Nhưng không có chỗ nào trong Kinh thánh nói Ca-in là con của A-đam vì Kinh
thánh nói ông là người ác. A-đam không phải là người ác. Hiểu không? Ca-in đã thuộc về
người ác.

61 Chúng ta thấy Hê-nóc là người [đời] thứ 7 từ Nô-ê, là một hình bóng của các Thời
đại Hội thánh. Bây giờ, tất cả những người còn lại trong số 6 người trước ông đã qua đời,
nhưng Hê-nóc được cất lên. Hê-nóc trong Sự Cất Lên, người [đời] thứ 7, tỏ cho thấy
rằng Thời đại Hội thánh thứ 7 có Sự Cất Lên. Bây giờ, không còn nghi ngờ gì, chúng ta
đang ở trong Thời đại Hội thánh thứ 7. Tất cả chúng ta biết điều đó.

Thời đại Hội thánh thứ 7 có Sự Cất Lên, tất cả thời kỳ khác đã qua. Hê-nóc được cất
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lên vì ông đã không được tìm thấy. Chúa đã cất ông đi. Hê-nóc được cất lên, kiểu của tất
cả những người còn lại đang hấp hối, nhưng Thời kỳ Sau rốt Nàng Dâu sẽ được kêu gọi
ra khỏi (Sự Cất Lên, không có sự chết) — sẽ được gọi ra khỏi Thời đại Hội thánh thứ 7.
Bây giờ chúng ta đang làm chứng về Thời đại đó. Ô, chúng ta hãy thực sự đào sâu Lẽ
thật.

62 Bây giờ, đây là một hình bóng của 7 Thời đại Hội thánh, Khải huyền 10:7, bí mật
lớn của sách được mở bởi Sứ điệp của Thiên sứ thứ 7.

Lúc ấy, một Sứ giả trên hết thảy, một Sứ giả trên đất. Từ tiếng Anh từ “Thiên sứ”
có nghĩa “Sứ giả.” Trong Sứ điệp của Thiên sứ thứ 7, trong lúc tuyên bố chức vụ của
mình, “thì người bắt đầu cho nghe tiếng chức vụ của mình.”

Chúa Jêsus khi Ngài bắt đầu đi rao giảng, Ngài bắt đầu chữa bệnh cho những người
đau ốm và khổ hạnh. “Ồ, Thầy vĩ đại đó, Người là một Tiên tri.” Mọi người muốn Ngài ở
trong Hội thánh của họ.

Nhưng rồi đến một ngày Ngài Phán, “Ta với Cha là Một.” Đó là sự khác. Đó là sự
khác biệt. Điều đó khác rõ rệt. “Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống huyết
Ngài, các ngươi không có sự sống.”

“Tại sao? Là ma cà rồng chăng? Thấy chưa? Điều đó khác rõ ràng.

Ngài đã không giải thích. Họ đã thấy sự bày tỏ, chứng thực Lời Chúa cho thời đại
mình được trở lên ứng nghiệm, và chứng minh cho họ thấy, Ngài là Sứ giả đó của thời
đại đó, và Ngài không cần phải giải thích điều chi.

Những môn đệ cũng không thể giải thích được điều đó nhưng họ vẫn tin dẫu có giải
thích được hay không. Họ làm đúng và tin. Họ có thể nói được điều chi nếu bảo họ sẽ ăn
thịt và uống Huyết Ngài? À, không thể nào họ làm được nhưng họ tin, vì họ được định
trước. Chúa Jêsus nói Ngài đã chọn họ trước khi sáng thế. Họ tin. Cho dù có giải thích
được hay không, họ vẫn tin.

63 Bây giờ hãy quan sát, trongThời kỳ Hội thánh thứ 7, “Khi Thiên sứ thứ 7 bắt đầu cất
tiếng, các sự mầu nhiệm của Chúa được tỏ ra ngay tại đó,” Các Ấn.

mà những người cải cách... Họ đã không có đủ thời gian... Luther đã không có đủ
thời gian để sống thêm nữa, Wesley cũng vậy, các Thời đại đã không sống đủ lâu thêm
nữa, những người cải cách, họ có Sứ điệp của họ vào ngày đó, người ta đã chụp lấy và
hệ phái hoá nó. Vậy nó là gì?

64 Anh em không bao giờ có thể đánh bại được thiên nhiên. Thiên nhiên luôn làm
chứng. Chúa vận hành liên tục với thiên nhiên. Phải vậy. Giống như mặt trời mọc vào
buổi sáng; Đó là một em bé được sinh ra. Yêú ớt, chưa đủ nhiệt lượng. 10 giờ đúng, nó
tốt nghiệp trung học. Giữa ngày, nó vào đời sống. 3 giờ vào buổi chiều, bắt đầu già. 5
giờ, nó chết dần, già, yếu lại, đi tới mồ mả. Liệu đó đã kết thúc chưa? Sáng hôm sau nó
lại mọc lên.

Hãy nhìn các cây, làm thế nào chúng mọc ra các lá, mọi thứ của chúng. Bây giờ
chúng ta thấy các lá rơi khỏi cây, trở lại... Cái gì? Sự sống đi xuống rễ cây. Có phải kết
thúc không? Trở lại mùa xuân sau nó lại có sự sống mới.

65 Bây giờ, hãy quan sát các Giáo hội, nó đã làm giống như thế nào trong thời cải
cách. Sinh ra. Hột lúa mì đó rơi vào đất và chết đi dưới sự bách hại của Thời kỳ Tối tăm.
Nó đi vào trong đất. Nó phải chết. Bất kỳ người thuộc linh nào cũng có thể thấy điều đó.
Nếu hạt giống đó không chết, tự nó sẽ rữa ra. Nó phải đi vào trong đất trong thời kỳ
bóng tối. Nó nằm tại đó trong thời kỳ phân rã, xuất hiện trong thanh gươm 2 lưỡi nhỏ
của Hội thánh Luther. Từ Hội Thánh Luther mang thêm các lưỡi, Zwingli và đại loại như
vậy. Từ đó xuất hiện kết tua, John Wesley, Thời đại Truyền giáo vĩ đại. Rơi trở lại. Từ
trong đó xuất hiện thời kỳ lừa dối, Thời đại Ngũ tuần. Hạt lúa mì đó...

Ai ở đây từng trồng lúa mì chưa? Anh em hãy nhìn cây lúa mì đó. Khi anh em nhìn
nó... Khi anh em đi ra ngoài và kêu lên rằng, “Ta có lúa mì.” Như thể anh em có lúa mì
thật vậy, rồi anh em quan sát nó thật kỹ. Anh em chẳng có lúa mì gì cả mà chỉ có vỏ mà
thôi. Chúa Jêsus đã chẳng cảnh cáo chúng ta trong Ma-thi-ơ 24:22-24, trong những
ngày sau rốt 2 linh sẽ coi bộ thật giống nhau đến nỗi nó sẽ lừa dối chính hạt lúa mì được
chọn nếu có thể được. Hiểu không? Bây giờ, quan sát, nó là lớp vỏ.
66 Sự Sống qua Luther là điều làm nên Wesley. Sự Sống từ Wesley làm nên Ngũ Tuần.
Sự sống từ Ngũ tuần làm nên cây lúa mì. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ.quý vị thấy chưa?
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Sự sống thực đi qua đó. Sứ điệp đi qua nhưng đang hướng lên vào cây lúa mì. Đó là lý
do lúa mì mọc lên mang toàn bộ trong Sự Cất Lên ở đầu. Chính Nàng Dâu ra khỏi mỗi
thời kỳ, còn cọng hệ phái chết, chết khô. Anh em có để ý trong những ngày sau rốt, nó
bắt đầu kéo xa không? Khi hạt lúa mi đó bắt đầu lớn lên, vỏ bắt đầu tách ra.

67 Hãy nhìn lại hạt lúa mì nhỏ đó. Mở nó ra giống như thế này, nhìn vào trong và
thấy: Anh em thấy có một hạt nhân nhỏ trong đó, phải dùng kính hiển vi để có thể nhìn
thấy nó. Thấy đó?

Trở lại tại đó, nó bắt đầu tăng trưởng. Giờ đây vỏ phải ở đó để che chở, cho cái
nhân có cơ hội mọc ra. Nhưng khi nó bắt đầu tăng trưởng và Sứ điệp bắt đầu được rao
truyền, rồi vỏ tách ra. Sự sống ra ngay khỏi vỏ đó vào trong lúa mì, tiếp tục. Đó là cách
mỗi thời kỳ thực hiện, không thể đánh bại tự nhiên. Đó là sự liên tục của Chúa, cách
Ngài làm các việc.

68 Đó là thời đại mà chúng ta đang sống, thời kỳ mà Hội thánh thứ 7. Tất cả đã được
bày tỏ trong hạt lúa mì theo cách đó. Hạt khác trở lại... Nếu anh em xem Luca đoạn 17
câu 30, Ngài Phán, “Như trong ngày Sô-đôm, sẽ xảy ra như vậy khi Con Người hiện đến,
khi Con Người bắt đầu khải thị chính Ngài. Điều gì được khải thị? Khải thị Ngài là Ai
trong thời kỳ này, khải thị cho dân sự, lời được bày tỏ cho ngày hôm qua, khải thị cho
dân sự bởi sự bày tỏ của Thánh Linh, rằng Chúa Jêsus ở giữa chúng ta.Và phải nhớ rằng
Ngài hiện thân ở đó là một Con Người. Ngài nói, ”Như đã xảy ra.“ Bây giờ, Ngài đã đọc
cùng Kinh thánh mà chúng ta đọc, Sáng thế ký. Chúng ta để ý chương Sáng thế mà
Chúa Jêsus nói về.

69 Chúng ta thấy trong chương đó Ngài quay trở lại căn lều có Sara ở trong. Ngài hỏi
một câu. Bà không tin những gì sẽ xảy ra có thể xảy ra. Ngài nói, “Bây giờ, Áp-ra-ham,
Ta sẽ thăm viếng ngươi theo kỳ đã định.” Sa-ra ở trong lều cười về điều đó. Ngài nói, “Vì
sao Sa-ra ở trong lều cười, nói, ”Làm sao những điều này có thể được?“

Chúa Jêsus đã hứa, đó chính là Ngài. Áp-ra-ham gọi Ngài là Đức Chúa Trời toàn
năng, Đó chính là Ngài. Kinh thánh báo trước rằng điều đó sẽ trở lại trong những ngày
sau rốt. Chúa Jêsus đã Phán vậy. Khi anh em thấy những điều này bắt đầu xảy ra, hãy
nhớ, anh em biết thì giờ đang gần ở cửa...?...

70 Hãy nhìn vào chính thế giới. Hãy nhìn vào thế gian, Sô-đôm nếu từng có một Sô-
đôm nhìn dân sự bội nghịch trong sự bội nghịch như vậy. Đầu óc họ bội nghịch. Họ
không biết phép tắc chung là gì. Nhìn những kẻ sống ngoài lề pháp luật, đồng tính luyến
ái, mọi thứ khác.

Nhìn phụ nữ của chúng ta, đã tạo sự cuồng loạn như thế nào. Nhìn thấy sự cuồng
loạn, bại hoại, hư đốn trong những người phụ nữ chúng ta, không chỉ...

Anh em nói, “Đó là người Giám lý.” Đó cũng là người Ngũ Tuần. Nó là một việc toàn
bộ.

Hãy nhìn những người nam của chúng ta... Thay vì Lời Chúa, họ đeo bám vài truyền
thống tầm thường của hệ phái, thay vì đi ra ngoài, giống như họ đã thấy Chúa làm chính
Ngài được tỏ ra hoàn hảo. Đó là lý do họ mù quáng, không thấy. Họ sẽ không bao giờ
thấy điều đó.

Hãy xem những gì xảy ra trong điều này chúng ta nên đi nhanh chút. Tôi nghĩ cô đó
muốn chúng ta rời khỏi. Tôi thấy cô đưa tay, điều gì đó, cô muốn chúng ta rời khỏi, vì
thế tốt hơn là chúng ta nên vội.

71 Vậy bây giờ, để ý Hê-nóc, hình bóng (type) của Hội thánh. Ở đây, ông cũng là điển
hình của Thời đại Hội thánh thứ 7... Để ý tiếng vang...

Có bao nhiêu anh chị em tin có 7 Sứ giả cho 7 Hội thánh... Ồ, tất cả chúng ta đều
tin điều đó nếu chúng ta tin Kinh thánh. Nếu chúng ta không tin Kinh thánh, dĩ nhiên
chúng ta không tin điều đó. Nhưng đã có... Giờ đây chúng ta đang sống trong Thời đại
Hội thánh thứ 7. Khi Kinh thánh nói Thời đại Hội thánh thứ 7 này... Khi Sứ giả của Thời
đại Hội thánh thứ 7 bắt đầu cất tiếng Sứ điệp của mình, tất cả những huyền nhiệm đã
từng bị vặn vẹo trong các Thời đại sẽ được khải thị vào thời đó. Ở đây, chúng ta thấy
điều đó, con người đến giữa dân mình, đã thực hiện một cách chính xác, khẳng định Sứ
điệp của Ngài như Ngài nói Ngài sẽ làm. Ở đây, chúng ta tìm thấy trong Thời đại Cuối
cùng.

Trong canh thứ 7, giống như 7 canh, một canh đến... Ngài đã không đến trong canh



Sự Cất Lên 15

đầu tiên, thứ 2, 3, 4, nhưng canh thứ 7. Đó là Hê-nóc, thứ 7, được cất lên, và Nô-ê, là
một hình bóng về người Do-thái, được mang đi. Trong thời đại Kinh thánh — nói về các
canh — các đêm không được chia thành các giờ trong thời đại Kinh thánh.

72 Bây giờ, hãy nghe kỹ, vì bây giờ tôi sẽ đi nhanh, vì họ muốn sử dụng căn phòng.
Không. Kinh thánh sẽ được phân thành các canh. Có 3 canh, canh đầu tiên bắt đầu từ 9
đến 12 giờ. Canh 2 bắt đầu 12 đến 3 giờ, canh 3 của đêm được tính từ 3 đến 6 giờ. Bây
giờ, chúng ta có 3, 3 lần 3, 9, số không hoàn hảo. Rồi chúng ta trở lại số 7 cho Sự Cất
Lên, sẽ xảy ra, tôi tin giữa 6 và 7 giờ, 6 và 9 giờ sáng nào đó. Và tiếng kèn của Chúa sẽ
vang lên...

Bình minh rực rỡ lúc kẻ chết trong Jê-sus sống bước ra mộ phần,

Được vinh hiển giống Chúa đã sống chẳng sai một phân;

Mọi con cái Chúa cứu thảy nhóm nhau ở thiên cung rạng ngời,

Giờ danh sách khởi xướng mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

73 Từ “Sự Cất Lên”, trong Kinh thánh thậm chí không được sử dụng. Chúng ta chỉ đặt
từ đó tại đó. Kinh thánh nói, “Được cất, được cất lên.” Chúng ta đọc ở đây trong 2 Tê-sa-
lô-ni-ca hay 1 Tê-sa-lô-ni-ca, trật tự của Sự Cất Lên vĩ đại này sẽ xảy ra vào những
ngày Sau rốt. Hãy lắng nghe điều này ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đây với câu 13.

Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu
cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.

Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời
sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.

Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ Lời Chúa mà rao bảo cho anh em: Chúng ta là kẻ
sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên... (hay từ đó “prevent, ngăn cản” có
nghĩa “hinder, cản trở”)... trước những người đã ngủ rồi.

Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ Lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời,
thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ,
sẽ sống lại trước hết.

74 Tôi muốn anh em lưu ý một điều vĩ đại xảy ra ở đây bây giờ. Đừng bỏ lỡ điều này.
Hiểu không? Lưu ý, lời nói ở đây trong II Tê-sa-lô-ni-ca có 3 điều... Lưu ý từ câu 13 đến
câu 16, có 3 điều xảy ra trước khi chính Chúa xuất hiện (Nhanh lên nào để chúng ta có
thể kết thúc.) Điều đầu tiên xảy ra, để ý: Tiếng la lớn, tiếng, tiếng kèn, Chúng ta hãy
đọc bây giờ và xem thử đúng không.

Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ Lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời,
thì chính mình Chúa... (câu thứ 16)... ở trên trời giáng xuống; Bấy giờ những kẻ chết
trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.

75 3 điều xảy ra: “Tiếng la lớn, tiếng, tiếng kèn,” phải xảy ra trước khi Chúa Jêsus
xuất hiện. Giờ đây, tiếng la lớn. Jêsus thực hiện cả 3 điều khi Ngài giáng xuống.

Tiếng la lớn là gì? Đó là Sứ điệp đi trước hết, Bánh Sự Sống mang lại Cô Dâu.

Chúa có cách thực hiện các việc và Ngài không bao giờ thay đổi các chính sách của
Ngài. Ngài là Chúa không thay đổi. Trong A-mốt 3:7 Ngài nói Ngài sẽ không làm điều gì
trên trái đất cho đến khi Ngài khải thị đầu tiên cho các đầy tớ Tiên tri của Ngài. Cũng
chắc chắn như Ngài đã hứa, Ngài sẽ thực hiện điều đó.

76 Chúng ta đã đi qua các Thời đại Hội thánh, nhưng chúng ta đã được hứa trong các
ngày Sau rốt theo Ma-la-chi 4 sẽ có sự trở lại, một Tiên tri trong xứ. Đúng thế. Chú ý
đặc tính của người và người như thê nào.

Chúa đã dùng linh đó 5 lần: Một ở Ê-li, Ê-li-sê, Giăng Báp-tít kêu gọi Hội thánh ra
khỏi, những người Do-thái còn lại; 5 lần [con số “5” là con số] “Ân điển”, J-e-s-u-s [“5”
mẫu tự], đức tin (F-A-I-T-H) [“5” mẫu tự], và đó là “con số Ân điển”. Hiểu không? Được
rồi.

77 Hãy nhớ, Sứ điệp được hứa. Khi tất cả những mầu nhiệm này được cuốn kỹ lại bởi
những nhóm Truyền đạo, phải có một Tiên tri được Chúa phái đến để khải thị. Đó là điều
chính xác Ngài hứa sẽ làm. Hiểu không?

Giờ đây, nhớ rằng, “Lời Chúa đến với nhà Tiên tri,” không phải là nhà Thần học.
Tiên tri, ông là người phản ánh Lời Chúa. Ông không thể nói gì cả. Ông không thể nói từ
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những tư tưởng của mình, ông chỉ nói những gì Chúa khải thị. Thậm chí đối với tiên tri
Ba-la-am khi ông cố bán — quyền của ông, ông nói, “Làm thế nào một Tiên tri có thể nói
điều gì ngoài những gì Chúa đặt vào miệng ông?” Đó là điều Chúa làm để anh em không
thể nói điều gì khác. Anh em được sinh ra cách đó. Hơn là anh em có thể...

78 Nếu anh em có thể nói. “Tôi không thể mở mắt được.” Khi đó anh em vẫn đang
nhìn. Hiểu không? Anh em được tạo nên như vậy.

Chúa luôn luôn, trong các thời đại qua Ê-sai, Giê-rê-mi, tất cả, Ê-li, các thời đại đã
qua khi các nhóm Giáo hội nhận lấy mọi điều đã pha trộn. Ngài sẽ sai một Tiên tri, dấy
người lên từ con số không, người không thuộc về những tình trạng của họ, giảng lời
Ngài, ra khỏi bối cảnh cũ, những người thật sự thô kệch (just rugged men) trong Lẽ thật
của Đức Chúa Trời. Luôn luôn... cách anh em có thể bảo người, Ngài Phán, “Nếu có một
người giữa vòng các ngươi rất thiêng liêng hay là một Tiên tri...”
79 Bây giờ, các Tiên tri. Có việc như về “ân tứ nói tiên tri” trong Hội thánh; Nhưng một
Tiên tri là được định trước cho thời đại ấy. Hiểu không? Vâng, thưa quí vị. Nếu lời tiên tri
xảy ra, 2 hay 3 người phải xem xét có đúng hay không trước khi Hội thánh có thể nhận.

Nhưng không ai được đặt trước một Tiên tri vì người có Lời Chúa hoàn toàn. Người
có Lời Chúa trong thời đại mình. Anh em thấy Chúa phản ánh. Vậy thì, nếu Chúa đã Hứa
sai đến chúng ta lần nữa trong những ngày Sau rốt, để mang Nàng Dâu ra khỏi sự
truyền đạo lộn xộn, trong một cách duy nhất có thể thực hiện.

80 Nó sẽ không bao giờ được thực hiện; Hội thánh không thể nhận Đấng Christ. Những
người Ngũ Tuần chúng ta, chúng ta không thể tiếp tục Sứ điệp này với tình trạng Hội
thánh ngày hôm nay. Làm thế nào chúng ta thực hiện kỳ Sau rốt trong điều kiện họ
sống như hôm nay, khi mọi người chống lại người khác, mọi thứ khác, và có tính cách
Giáo hội? Ồ, xin thương xót! Đó là lộn xộn. Nó đã vào trong các hệ phái. Mời sử gia nào
nói khác. Mỗi lần một Sứ điệp đến trên đất, khi họ tổ chức nó, nó chết ngay tại đó. Ngũ
tuần đã hành động giống như hết thảy họ đã làm.

81 Anh em Hội chúng Ngũ Tuần (Assemblies of God), khi cha mẹ ông bà của anh em
ra khỏi những tổ chức lùi về Đại Hội Đồng ngày xưa, la hét, khen ngợi Chúa rồi nói
chống lại những điều này. Anh em đã xoay trở giống như “Chó liếm lại đồ nó đã mửa,
heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn,” và làm điều giống như họ đã làm. Giờ
đây, trông có vẻ thật thích hợp với Giáo hội, anh em đã đóng lại tình thương. Anh em
hầu như phải có thẻ thông công trước sự dự phần nào.

Còn anh em Một Ngôi (Oneness), Chúa đã cho anh em Sứ điệp giống như thế, và
thay vì đi tiếp, khiêm nhường, đi tiếp, anh em lại chùng lại, vào tổ chức. Anh em đang ở
đâu? Cũng cùng loại. Chính xác. Linh của Chúa đang vận hành tiếp tục. “Ấy chính Ta,
Đức Giê-hô-va, là Đấng giữ nó, sẽ chốc chốc tưới nó, và giữ nó đêm ngày, kẻo người ta
phá hại chăng.” Ngài đã định sẵn những điều này như vậy. Ngài phải ban đến Điều này.

82 Điều đầu tiên xảy đến, khi Ngài bắt đầu từ trời giáng xuống, có một tiếng kêu lớn.
Đó là gì? Là một Sứ điệp, để đem mọi người lại cùng nhau. Một Sứ điệp đến trước. Bây
giờ, thì giờ chuẩn bị đèn. “Hãy dậy và chuẩn bị đèn mình.” Canh mấy? Canh 7, không
phải 6, canh 7. “Kìa Tân lang đến. Hãy thức dậy và dọn đèn mình.” Họ đã thực hiện. Vài
người trong số họ đã không tìm thấy dầu trong đèn mình. Hiểu không? Nhưng đây là thì
giờ dọn đèn.

Thì giờ trong Ma-la-chi 4, khi anh em đến... là Lu-ca 17, là Ê-sai. Tất cả những lời
tiên tri này có thể được lập một cách hoàn hảo theo trật tự cho ngày hôm nay trong Kinh
thánh, chúng ta xem nó đang sống ngay tại đó. Không có...?...

83 Hãy xem những điều này xảy ra, anh chị em thân mến của tôi ơi. Khi Chúa trên trời
biết tôi có thể chết ngay trên bục giảng thì giờ này, anh chị em chỉ nên đi dạo quanh
một lát. Tôi... Điều đó thật kinh khủng. Khi anh em thấy Chúa đến từ trời, đứng trước
các nhóm người, đứng tại đó, tuyên xưng chính Ngài như Ngài đã từng làm... Đó là Lẽ
thật và Kinh thánh này mở ra. Hiểu không? Đúng vậy, chúng ta ở đây.

Hệ thống giáo phái đã chết. Đã đi đời rồi. Không bao giờ dậy nữa. Sẽ bị đốt cháy.
Đó là những gì anh em làm với vỏ trấu trên đồng. Hãy trốn khỏi. Đi vào Đấng Christ.
Đừng nói, “Tôi thuộc về Giám Lý;” “Tôi thuộc về Báp-tít;” “Tôi thuộc về Ngũ Tuần.” Anh
em đến ngay với Đấng Christ.

Nếu anh em ở trong Đấng Christ, không có từ nào được viết ở đây nhưng là những
gì anh em tin. Tôi không quan tâm những gì người nào khác nói. Lúc đó, Chúa làm cho
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các điều được bày tỏ vì anh em... Khi Ngài để Thánh Linh trên Lời, điều gì xảy ra? Cũng
giống như đổ nước trên hạt giống nào. Nó sẽ sống, nó sẽ mang loại giống của nó.

84 Anh em nói, “Tôi được báp-têm bởi Thánh Linh” Điều đó không có nghĩa là anh em
được cứu, không phải là công việc trọn vẹn.

Hãy xem ở đây, anh em có 3 phần. Bên trong người bé nhỏ này có một hồn, kế tiếp
là linh, kế tiếp là thân thể.

Bây giờ anh em có 5 giác quan trong thân thể này để tiếp xúc ngôi nhà trên đất của
mình. Chúng không tiếp xúc những phần còn lại. Anh em có 5 giác quan của linh ở đây:
Tình yêu thương và lương tâm, giống như thế. Nhưng trong đây là nơi anh em sống. Đó
là những gì của anh em.

Chúa Jêsus đã chẳng từng Phán mưa sẽ rơi trên kẻ công bình và không công bình?
Đặt một cây cỏ gai ở đây, một lúa mì đằng kia, đổ nước trên chúng, giữ chúng, bón
phân và các thứ giống như vậy. Cả hai chúng có sống bởi nước không? Chắc chắn nhưng
đó là gì? Một sẽ sinh ra cỏ gai vì đó là tất cả điều nó có. Cỏ gai (cocklebur) sẽ đưa tay
mình lên, hét lên cũng giống như lúa mì.

85 Kinh thánh chẳng nói rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những Christ giả sao ?
[Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Không phải “Chúa Jêsus giả”, vậy thì, “Những Christ giả,”
những người được xức dầu giả, được xức dầu giả mạo đối với Lời. Hệ phái được xức dầu
nhưng không phải với Lời.

Vì Lời sẽ làm chứng về chính mình. Lời không cần gì khác. Lời sẽ làm chứng về
chính mình.

“Sẽ có những người được xức dầu giả.” Anh em đã có băng của tôi về điều đó. Sự
xức dầu đó...

Ồ, Nếu anh em gọi một người và nói, “Anh là một Jêsus không?”

“Ồ, chắc chắn là không.” Họ không ủng hộ (stand for) điều đó.

Nhưng khi đến, “Ồ, tuyệt! Tôi có sự xức dầu!” Đó là sự xức dầu chân chính. Nhớ
rằng, Cai-phe cũng có và đã nói tiên tri. Ba-la-am cũng có điều đó và đã nói tiên tri.

Nhưng bên trong không có gì liên quan với điều này. Trừ phi đó là hạt giống của
Chúa, gien của Ngài từ khởi đầu, được định trước, anh em được làm trọn. Tôi không
quan tâm anh em la hét bao nhiêu, nói tiếng lạ bao nhiêu, chạy, không có gì liên quan.

Một cây cỏ gai có thể đếm được nhiều như bất kỳ cây nào còn lại.Tôi đã thấy những
kẻ ngoại giáo đưa tay hét, nói tiếng lạ — uống huyết từ sọ người, gọi quỷ, Hiểu không?
Vì vậy anh em không... Bất kỳ là cảm xúc hay các thứ, quên đi. Lòng anh em ở trong
Lời. Đó là Đấng Christ. Hãy mang đến đó, Xem lời được tỏ bày chính mình thế nào như
khi mở ra, giống bất kỳ hạt giống nào khác và tuyên bố chính mình cho thời đại đang
sống.
86 Luther đã không mang lại gì ngoài những nhánh nhỏ. Những người khác có thể
mang lại những thứ khác. Chúng ta đang ở trong Thời kỳ lúa mì bây giờ.

Những người Luther chân chính phải mang lại Luther chân chính. Ngũ Tuần chân
chính phải mang lại Ngũ tuần chân chính. Chỉ thế thôi. Nhưng chúng ta đã vượt qua Thời
đại đó và đi tiếp.

Anh em có biết Giáo hội Công giáo khởi phát từ những người Ngũ Tuần không? Nếu
Giáo hội Ngũ tuần đứng trong 2.000 năm, hình dạng sẽ xấu hơn Công giáo bây giờ.
Chính xác như vậy. Bây giờ, tôi nói điều đó cho các anh em của tôi, những chị em của
tôi mà tôi yêu thương. Chúa biết điều đó. Nhưng các bạn hãy nhớ, tôi phải gặp các bạn
bên kia, tại sự Phán xét. Sẽ không lâu nữa tôi cũng sẽ ghi âm lại những Lẽ thật.

87 Khi tôi đi vào những buổi nhóm với các anh chị em cầu nguyện cho người đau ốm,
tốt thôi. Nhưng khi tôi đến với một Sứ điệp. Nếu Sứ điệp nào đưa ra, đó là Sứ điệp thật…

Nếu đó là những phép lạ chân chính của Chúa, còn điều gì tồn tại trong tổ chức đó,
anh em biết nó không phải từ Chúa, vì điều đó được tuyên bố rồi.

Chúa Jêsus đã đi ra chữa lành những người đau ốm để thu hút sự chú ý của dân sự,
rồi Sứ điệp của Ngài. Đúng vây, phải có điều gì đó Chúa sắp giới thiệu. Sự chữa lành
thuộc linh. Các phép lạ đã thu hút sự chú ý của dân sự. Sứ điệp là trung tâm. Đó là
những gì đến từ đây. Ngài đang cố gắng có sự ưu ái của dân sự để họ đến và lắng nghe
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Ngài. Hiểu không? Vì có một vài người được truyền định cho sự sống. Một vài hạt lúa mì
rơi trên đất, chim nhặt nó lên. Những hạt khác rơi nhằm các bụi gai, và một vài rơi trên
những miếng đất đã được chuẩn bị, sinh sôi.

88 Điều đầu tiên là tiếng vang. Tiếng kèn và tiếng nói — tiếng kèn.

Tiếng la lớn: một sứ giả chuẩn bị cho dân sự.

Thứ 2 là tiếng của Sự phục sinh. Cũng cùng tiếng, một giọng lớn trong Thánh Giăng
11:38, 44 gọi La-xa-rơ từ phần mộ.

Tập hợp Nàng Dâu cùng nhau, rồi sự sống lại của kẻ chết (Hiểu không?) được cất
lên. Bây giờ, xem 3 điều xảy ra. Kế tiếp là gì? Tiếng kèn. Một tiếng la lớn, một giọng,
một tiếng kèn.

89 Bây giờ, điều thứ 3 là tiếng kèn, luôn là Lễ Hội Kèn gọi người đến hội. Đó sẽ là tiệc
của Nàng Dâu, Tiệc Chiên Con với Nàng Dâu trên trời.

Điều đầu tiên xảy ra là Sứ điệp của Ngài, gọi Nàng Dâu với nhau. Điều kế tiếp là sự
sống lại của Nàng Dâu đang ngủ — đã qua đời lùi lại những thời đại khác. Họ được cất
lên cùng nhau, tiếng kèn, lễ hội trên trời. Ồ, các bạn ơi, đó là điều sẽ xảy ra.

Giờ đây, chúng ta ở trong ngày đó. Điều duy nhất, để Hội thánh có thể ra khỏi phải
đặt trước ánh sáng mặt trời để chín. Máy Gặt đập liên hợp lớn sẽ đến sau một lát. Vỏ,
cọng sẽ đốt nhưng hạt sẽ được thu vào kho. Hiểu không?

90 Anh em không phải là những người mù quáng. Anh em là những người nhạy cảm.

Nếu tôi đứng đây, nói những điều đó vì sự thành kiến... Tôi nói vì đó là sự sống, vì
tôi có trách nhiệm với Chúa nói điều đó. Tôi phải nói điều đó. Thông điệp của tôi được
biết thông suốt thời đại và trở lại đây, được chữa lành, giống như vậy, thu hút sự chú ý
của dân sự, biết Sứ điệp sẽ đến. Và nó đây. 7 Ấn được mở, những bí mật đó và tỏ ra
những điều đã xảy ra. Tôi đã không biết về nó.

Nhưng có những người đang đứng tại đây bây giờ, với tôi khi tất cả đang nghe tôi
giảng bài giảng đó, “Thưa Quí Vị, Mấy Giờ Rồi?” Sáng đó, chính xác nơi được nói sẽ xảy
ra, có 7 Thiên sứ đứng ngay tại đó từ trời. Khi họ cất lên, luồng gió cất họ lên đó, chúng
ta đang đứng, ngắm nhìn khi họ đi khỏi, khoa học cung đã chụp những bức hình đó qua
các quốc gia, xuống Mê-hi-cô.

91 Ở đó, tôi đang quan sát, một ngày khi tôi bắt đầu giảng 7 Thời đại Hội thánh này,
tôi gọi cho Jack Moore, một nhà thần học tài ba, tôi nói, “Jack, Ai là người đang đứng
đó? Có một Người giống Con Người đang đứng đó, tóc trắng như lông chiên. Ngài còn trẻ
mà sao tóc Ngài có thể có trắng như lông chiên?”

Ông nói, “Anh Braham, đó là thân thể vinh hiển của Ngài,”nghe không có vẻ thuyết
phục lắm. Nhưng khi tôi đi vào phòng và bắt đầu cầu nguyện, Ngài tỏ cho tôi thấy đó là
gì.

Tôi luôn luôn giảng rằng Ngài là Thần tính (Deity), không chỉ là người. Ngài là Đức
Chúa được bày tỏ trong xác thịt, Đức Chúa Trời, Bản Chất của Chúa là tình yêu thương,
những Thuộc tánh vĩ đại đã giáng xuống tỏ bày nơi đây trên đất về Chúa. Chúa Jêsus là
tình yêu thương của Đức Chúa Trời, xây nên một thân thể và chính Đức Giê-hô-va sống
trong đó. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có
hình. Chúa là Ai, Ngài bày tỏ qua thân thể đó. Thân thể đó phải chết để Ngài có thể rửa
sạch Nàng Dâu bằng Huyết của Ngài.

92 Để ý, không chỉ là Nàng Dâu được rửa sạch, được tha thứ nhưng Nàng được xưng
công nghĩa. Anh em có thử xem chữ “xưng công bình” có ý nghĩa gì không?

Ví dụ, bây giờ, nếu anh Green nghe tôi đang nhậu nhẹt, đang làm những điều xấu,
rồi anh thấy tôi không làm những chuyện đó, anh đến, nói, “Tôi tha thứ cho anh, Anh
Branham.”

“Anh tha thứ cho tôi? Tôi chưa hề làm những điều đó. Anh tha thứ cho tôi về cái
gì?” Hiểu không? Nhưng nếu tôi có tội lúc đó tôi sẽ được tha thứ nhưng tôi vẫn chưa
công nghĩa vì tôi đã từng làm điều ấy.

Nhưng từ “được xưng công nghĩa” có nghĩa là “kể như anh em chưa từng bao giờ
làm điều đó cả.” Được xưng công bình! Rồi Huyết của Jêsus Christ tẩy sạch chúng ta
khỏi tội lỗi, cho đến lúc được ghi vào Sách Quên lãng của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng
duy nhất có thể làm điều đó.
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Chúng ta không thể. Chúng ta có thể tha thứ nhưng không quên. Tôi có thể tha thứ
cho anh nhưng tôi luôn nhớ anh đã làm những điều ác này. Như vậy có nghĩa là anh
không công bình. Anh chỉ được tha thứ. Nhưng trong mắt Chúa Nàng Dâu được xưng
công bình. Trước hết Nàng chưa hề làm gì. Vì sao? Nàng được định sẵn. Nàng được đưa
vào đây. Và giờ, Nàng nghe Lẽ thật và đi đến với Lẽ thật, Huyết tẩy sạch nàng. Nàng
đứng đó và thật trinh trắng. Hiểu không?

Nàng... Không có chút tội lỗi nào trên Nàng hết.

93 Bởi vậy, Sứ điệp gọi Nàng Dâu cùng tựu lại với nhau, đấy, Tiếng la lớn.

Tiếng kèn …

Cũng Đấng đó, với Tiếng lớn, Ngài đã kêu lớn tiếng, và đánh thức La-xa-rơ, “Hỡi La-
xa-rơ, hãy ra.” Hiểu không? Tiếng ấy đánh thức Nàng Dâu ngủ, người chết đang ngủ.

Tiếng kèn, âm thanh của kèn, cất lên, kêu gọi... luôn luôn là tiếng kèn kêu gọi I-sơ-
ra-ên đến Lễ Hội Thổi Kèn (thấy chưa?) Lễ hội Ngũ tuần, Lễ hội vĩ đại trên trời. Giờ đây,
Tiếng kèn phát ra báo trước gọi về cùng nhau, gọi đến Đại Tiệc, Tiệc Cưới Chiên Con
trên trời (Bây giờ, hãy quan sát) — quy tụ lại với nhau trong Nàng Dâu, lễ Hội Kèn, Tiệc
Cưới. Chúng ta đã thấy điều đó trong các hình bóng. Bây giờ, hãy xem chỉ một lát trước
khi chúng ta kết thúc. Để ý, chúng ta đã thấy trong những hình bóng.
94 Bây giờ, nếu anh em muốn đọc được trong Ma-thi-ơ 18:16 nói có 3 điều ghi lại.
thấy chưa? Trong Phúc âm Thánh — I Giăng 5:7, giống như vậy. Luôn luôn có một người
chứng. Đúng không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Đó là sự kiểm chứng, điều gì đó
đúng. 3 lời chứng. “Mọi việc sẽ định cứ lời khai của 2 hoặc 3 người làm chứng.”

Bây giờ, để ý, chúng ta có 3 lời chứng. 3 trong một lời chứng. Nào, chúng ta đã có
3 Sự Cất Lên trong Cựu ước. (Anh em có biết điều đó không?) Như một lời chứng. Giờ
hãy xem Hê-nóc là một, Ê-li là 2, Chúa Jêsus là Đấng nữa.

Chúa Jêsus là Hòn Đá Chủ, Ngài làm chứng. Xem Ngài là Hòn Đá Góc giữa Cựu ước
và Tân ước. Vì đầu tiên Ngài phải chết và sau đó là Sự Cất Lên. Ngài đã chết, sống lại đi
quanh đây với chúng ta và rồi được cất lên; Vì Ngài là Hòn Đá Chủ nối 2 thời đại lại với
nhau. Sau khi Ngài phục sinh và được cất lên (Xem), chứng minh Cựu ước tại đó... Tất
cả chúng ta biết Hê-nóc được cất lên. Chúng ta biết Ê-li được cất lên bởi một cơn gió
(Đúng không?) trong một xe ngựa lửa. Chúa Jêsus đã chết, được chôn, sống lại trên đất
rồi được cất lên, Hòn Đá Góc. Có 3 lời chứng. Đúng không? [Hội chúng nói, “A-men!” -
Bt]

95 Bây giờ, có một Sự Cất Lên đã trôi qua. Anh em có biết điều đó? Chúng ta hãy xem
thử chúng ta có thể đọc nhanh không. Chúng ta hãy giở Ma-thi-ơ 27:45. Xem chúng ta
có lật ngay chỗ đó và nhận được từ đây, giúp nhanh cho chúng ta, tôi đã có ở đây.
Chúng ta cùng đọc:

Ma-thi-ơ 27:45-53.

Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt.

Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-
bách-ta-ni? Nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?

Có mấy người đứng đó, nghe kêu, thì nói rằng: Nó kêu Ê-li.

Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để
trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống.

Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng?

Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa...(Một tiếng lớn,, tiếng lớn, khi Chúa
Jêsus sắp chết Ngài kêu lên một tiếng lớn)..., rồi trút linh hồn.

Và nầy, cái màn trong Đền thờ, bị xé ra làm 2 từ trên chí dưới, đất thì rúng động,
đá lớn bể ra, 52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các Thánh qua đời được sống lại.

Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các Thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào Thành
Thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.

96 Một Sự Cất Lên đã qua.

Có 3 lần Sự Cất Lên đã xảy ra trong thời Cựu ước chuẩn bị cho Lời sẽ xuất hiện.
Hiểu không? Lời Chúa đã đến với Hê-nóc, Lời Chúa đã đến với Ê-li. Ông là một Tiên tri.
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Hiểu không? Lời chính là Chúa Jêsus. Hiểu không?

Hãy quan sát trong Cựu ước. Các thánh ở Cựu ước khi Sự Cất Lên đầu tiên xảy ra.
Chú ý câu 50. Tiếng lớn của Ngài đánh thức các thánh Cựu ước cũng chính xác giống
như đánh thức La-xa-rơ. Thấy chưa? Tiếng lớn đã đánh thức.

Sự Cất Lên thứ 2 ứng nghiệm trong I Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4. Chúng ta hãy đọc.
Chúng ta đã đọc cách đây vài phút. Hiểu không?

“Tôi  chẳng muốn anh em không biết  về những người  đã ngủ, hầu cho anh em
không buồn rầu như...”

Đó là I Tê-sa-lô-ni-ca 4:12-18. Đó là Sự Cất Lên thứ 2, cất Nàng Dâu đi.

97 Các thánh Cựu ước đã đi vào Sự Hiện Diện của Ngài, thiên đàng nơi xa. Các thánh
Cựu ước đã lên khi có tiếng lớn của Ngài khi Ngài kêu lên và tắt thở... Vì sao? Của tế lễ,
chuộc các tội lỗi họ đã từng đợi chờ... Tin rằng con chiên hoàn hảo đang đến họ dâng
của sinh tế con chiên. Khi Ngài chết, tắt hơi, tiếng la lớn, các thánh Cựu ước thức dậy.

Hãy xem tiếng la cũng cùng như vậy lúc Ngài tái lâm. Hiểu không?

“Tắt hơi.” Khi Ngài làm như vậy, của tế lễ hoàn hảo, thiên đường mở ra, các thánh
Cựu ước đến lại trên đất, đi vòng trên đất, vào với Ngài trong Sự Cất Lên của Ngài.

98 Ở đó, Đa-vít đã nói, “Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao
lên.” “Ngài giải phóng cho những kẻ phu tù và ban các ân tứ cho loài người. Khi các
thánh Cựu ước vào với Ngài.”

Họ nói, “Vua Công nghĩa này là ai?”

“Ấy là Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Chính Ngài là Vua Vinh Hiển.” Họ đã đi vào cùng
diễn hành. Chúa Jêsus đã giải phóng cho những kẻ phu tù. “Ngài đã đến đây với các
thánh Cựu ước, đi vào trong những cổng mở tại đó,” Phán “Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì Vua Vinh Hiển sẽ vào.”

Có tiếng phát ra từ bên trong “Vua Vinh Hiển này là ai?”

“Ấy là Chúa Quyền Năng tại chiến trận!” Các cổng mở ra. “Chúa Jêsus, Đấng Chinh
phục dẫn đưa những kẻ phu tù vào,” những người đã tin Ngài, Lời đã đến với họ. Tại đó
các thánh Cựu ước đang đợi. Ngài đã lên trời, đem theo các thánh Cựu ước, đi vào. Một
Sự Cất Lên đã qua.

Sự Cất Lên kế tiếp trong I Tê-sa-lô-ni-ca cho Hội thánh, Nàng Dâu, được sống lại để
được cất lên trong vinh quang, “Chúng ta là những người còn sống, ở lại (đó là thân thể
còn trên đất) sẽ không lên trước những kẻ ngủ, vì tiếng kêu cuả Chúa sẽ vang lên trước,
những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước; Đoạn, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở
lại, sẽ được cất lên với họ.”

99 Ngày nọ tôi đang đứng trên góc phố, quan sát cuộc diễu hành Ngày Đình Chiến
(Armistice Day). Khi đoàn diễu hành đi trên đường, tôi đứng đó với con trai nhỏ Joseph.
Đầu tiên là cũ kỹ của Thế chiến thứ I đi qua, những xe cũ nhỏ. Sau đó, những xe tăng
sherman lớn của cuộc chiến đấu mới đây, những khẩu đại pháo với các nòng bắn, các
họng bắn đại loại như vậy.

Rồi đến những người lính, những người mẹ mang sao vàng. Rồi đến một chiếc xe
rước, phiá trước là mộ của một binh sĩ vô danh, có một binh sĩ đứng đó, cạnh phần bia
mộ. Một lính thuỷ quân lục chiến đứng phía kia, một lính thuỷ đứng phía khác. Có dựng
một tấm ngăn được trang trí, phía bên kia là người mẹ mang sao vàng. Bà đã mất đứa
con, có một người vợ trẻ, đầu nàng nghiêng trên bàn đang khóc, một chú bé đứng bên,
nước mắt chảy dài trên mặt, cậu đã mất người bố.

Tôi nghĩ, “Thật là buồn, khi mình đứng đây, quan sát, nhìn họ đã già đi, chỉ còn lại
vài binh sĩ, diễu hành qua, già, chân tật nguyền giống như thế, với đồng phục cuả họ,
song đã bày ra một cách kiêu hãnh vì họ là người Mỹ.”

Tôi nghĩ: “Ồ, lạy Chúa”

100 Một ngày kia, sẽ có một tiếng nổ từ trời, “Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống
dậy trước hết.” Rồi các thánh thời Cựu ước đang đợi tiếng nổ, ra khỏi đó trước, đi vào sự
phục sinh. Chúng ta sẽ sắp thành hàng và đi về trời, những thân thể già hay chết này
được thay đổi và giống như thân thể vinh quang của Ngài. Thật là một cuộc diễu hành
tuyệt vời, bắt đầu hướng về trời vào những ngày cuả Sự Cất Lên phía trước, phô trương
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một cách kiêu hãnh Huyết của Jêsus Christ trên ngực họ, Sứ điệp của Đức Chúa Trời
trong giờ họ sống. Đó là giờ mà chúng ta đang trông đợi, các anh em ơi.

Hãy xem. Kết thúc ngay bây giờ. Sự sống lại thứ 2. Thứ nhất đã qua. Thứ 2 đang
kề cận bây giờ.

Thứ 3 là 2 người chứng trong Khải huyền 11:11-12, những người đã quay lại với
Đấng Christ để làm chứng cho những người Do-thái, giống như Joseph đã làm đối với
những anh em của chàng. Anh em nhớ là những thân thể chết của họ nằm trên đường 3
ngày rưỡi. Linh của sự sống đến với họ, họ được cất lên, cất lên trời.

Có 3 Sự Cất Lên trong Tân ước.

Sự Cất Lên trong Cựu ước, tất cả đã qua.

Bây giờ, chúng ta sẵn sàng, chờ đợi những sự cất lên, Sự Cất Lên của các Thánh
đồ. Điều đó đã được nói, và sẽ xảy ra như vậy. Vì Đức Chúa Trời Phán, “Trời đất sẽ qua
đi, song Lời Ta không bao giờ qua đâu.”

101 Khi Chúa Phán trong Sáng thế ký 1, “Hãy có sự sáng.” Có lẽ có hàng trăm năm
trước khi có ánh sáng nào... Ngài Phán, “Hãy có một cây cọ, một cây sồi, một đồng
vắng, một ngọn núi, hãy có những điều này.” Ngài đã Phán những điều đó. Anh em có
hiểu không? Hễ có lời nào ra khỏi miệng Ngài, phải được bày tỏ, Phải như vậy

Rồi một ngày Ngài gọi dân sự ra, Ngài nói với một người có tên là Môi-se bên một
Trụ Lửa, một Vầng Sáng, Lửa Thiêng liêng thánh. Dân sự không thể tin Môi-se, do vậy
Ngài Phán, “Hãy mang họ ra khỏi ngọn núi này.”

Sáng đó, núi đầy lửa, chớp sáng, sấm, giống như vậy, dân sự nói, “Đừng để Đức
Chúa Trời nói, hãy để Môi-se nói, nếu không chúng tôi sẽ chết.”

Chúa Phán, “Ta sẽ không còn Phán với họ nữa giống như thế này nhưng Ta sẽ dấy
lên cho họ một Tiên tri. Ta sẽ Phán qua ngươi. Những gì người nói sẽ xảy ra khi các
ngươi nghe vì Ta ở cùng ngươi.” Giờ đây, Ngài Phán như vậy, Ngài Phán nó sẽ xảy ra.

102 Hãy nhìn tiên tri Ê-sai đang đứng đó, một người thông minh được vua Ô-xia ưu ái,
vì ông sống với vua. Nhà vua, một vĩ nhân, có lần đã cố lấy chức vụ Thầy giảng, đi vào,
bị bịnh phung hành.

Đó là những gì tôi nói với anh em Hội Thương Gia [Tin Lành]. Đừng bao giờ cố đạt
vị trí Thầy giảng. Đừng, thưa quí vị. Qúi vị hãy cứ ở tại nơi mình. Hiểu không? Anh em
làm công việc mình, Chúa đã giao cho anh em. Nếu anh em là một ngón tay, anh em sẽ
không bao giờ là tai. Nếu anh em là tai, anh em sẽ không bao giờ là mũi hay mắt. Hiểu
không? Anh em ở trong vị trí mình.

Anh em đã nghe Sứ điệp ngày nọ được phát thanh, “Cố Gắng Hầu Việc Chúa.” Đa-
vít được xức dầu làm vua, tất cả dân sự tung hô là đúng, nhưng ông đã không bao giờ
cầu hỏi Tiên tri của Chúa.

Một người qua đời, hết cả mọi việc bị hỏng. Đừng cố làm ơn cho Chúa. Anh em đợi
cho đến giờ của Ngài. Hãy để Ngài làm theo cách của Ngài. Anh em hãy cẩn thận, “Ta sẽ
bắt đầu làm điều lớn này.” Hãy cẩn thận, thưa anh em.

103 Đa-vít biết rõ hơn thế. Na-than đang ở trong xứ vào thời đó. Thậm chí ông đã
không được cầu vấn. Hiểu không? Ông đi hỏi ý kiến những người đứng đầu hàng trăm,
hàng ngàn người. Tất cả dân sự la lớn, nhảy, nói...? Họ có động cơ tôn giáo nhưng
không đúng theo trật tự Lời Chúa, đã thất bại. Bất kỳ điều gì khác không đúng theo thứ
tự Lời Chúa sẽ qua đi. Chỉ Lời Chúa còn mãi “Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ta nói sẽ
không bao giờ qua đâu.”
104 Để ý Ê -sai, người trẻ thông minh đứng đó. Đột nhiên Thánh Linh cảm động ông.
Ông không thể nói điều gì khác. Ông là một Tiên tri. Ông nói, “Nầy, một gái đồng trinh
sẽ chịu thai, sanh ra một Trai. Một Con Trẻ sẽ được sinh ra cho chúng ta, được ban cho
chúng ta. Danh của Ngài là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng,
Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không
thôi.” Làm sao người thông minh đó có thể nói một nữ đồng trinh sẽ mang thai?

Mọi người đang trông mong điều đó. Nó đã được nói ra. LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Phải
xảy ra vì đó là Lời Chúa. Trong Sáng thế ký cũng giống như vậy, khi Ngài gieo các hạt
xuống biển, nơi mà “đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực.” Quý vị
thấy chưa, nó phải ứng nghiệm. Vào một ngày 800 năm sau một nữ đồng trinh đã mang
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thai Dòng dõi của Chúa, Hạt Giống thọ tạo. Nàng đã sinh một Con trai.

Cũng chính Con trai đó đứng đó ngày nọ. Ngài Phán “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra.” Một
người đã chết 4 ngày, phân rã, mũi sụn bốc mùi, anh đã đi ra. Ngài Phán:

Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, A-men! khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng
Con Đức Chúa Trời và ra khỏi.

Như vậy, Lời đã được Phán ra. Sẽ có một Sự Cất Lên.

105 Ồ, tôi nhớ Sứ điệp vừa rồi của tôi tại California, nơi tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ
quay trở lại, khi tôi dự đoán “Los Angeles sẽ nằm dưới đại dương. Đó là LỜI CHÚA PHÁN
VẬY.” Nó sẽ xảy ra. Thành phố đã bị tiêu diệt, quét sạch, kết thúc. Giờ nào? Tôi không
biết khi nào nhưng nó sẽ bị chìm. Ngay sau động đất bắt đầu hoành hành.

Anh em còn nhớ, nhiều người trong anh em đang đứng tại đó, vầng đá ngày hôm
ấy khi Thiên sứ xuống, ánh sáng và lửa giáng xuống từ trời quanh vầng đá mà chúng ta
đang đứng tại nơi ấy, các vầng đá rơi ra từ núi tại đó. 3 tiếng nổ lớn. Tôi nói, “Sự Phán
xét sẽ đánh vào khu vực bờ biển phía Tây.” Tức thì 2 ngày sau, Alaska gần như bị chìm.

106 Hãy nhớ, cũng chính Chúa đã Phán điều đó, “Los Angeles sẽ bị định tội.” Nó sẽ bị
kết thúc. Tôi không biết khi nào. Tôi không thể nói cho anh em hay.

Tôi đã không biết tôi đã nói điều đó. Nhưng người anh em này tin là như vậy, tôi tin
đó là… Không, một người trong những người nhà Mosley, tôi tin, đã bảo tôi ra kia trên
đường. Tôi đã không biết nó là gì cho đến khi tôi nhìn lại. Tôi xem lại Kinh thánh.

Chúa Jêsus nói, “Hỡi Ca-bê-na-um, đã bao nhiêu lần... Các ngươi tôn mình lên,
người sẽ bị mang xuống âm phủ, vì nếu những công việc quyền năng đã được thực hiện
trong các ngươi, được làm trong thời Sô-đôm nó sẽ còn đến hôm nay.” Khoảng 150 năm
kể từ đó, Sô-đôm đã vào trong đất, rồi Ca-bê-na-um cũng chìm trong nước, ngày nay.

107 Cũng chính linh đó của Chúa đã nói ra những điều này và đã làm những điều này.
Có nói tại đó, “Ồ, hỡi thành Ca-bê-na-um, đã gọi tên ngươi bởi tên các Thiên sứ, Los
Angeles, Ngươi đã tôn mình lên trời. Chính cội rễ, chỗ ngồi của Sa-tan. Ngươi tự cho
mình là cao quí.”

Hỡi các Thầy giảng, đó chính là mồ mả cho họ. Những người tốt đã đi đến đó và
chết giống như chuột. Thật là tàn hại!

“Các ngươi tự xưng bằng tên của những Thiên sứ; Nếu các công việc quyền năng đã
được thực hiện tại Sô-đôm, được làm trong các ngươi, nó còn cho đến ngày nay. Nhưng
giờ ngươi đã đến.”

Anh em hãy xem thấy. Nếu không đúng, tôi là tiên tri giả. Hiểu không? Nó đấy, nó
đang nằm ở đó.

108 Tôi nhớ đêm đó, trước khi tôi thấy điều đó, tôi đã thấy trước cảnh tượng Nàng Dâu.
Tôi đã đứng tại đó và thấy một người nữ xinh đẹp ăn mặc đứng đắn, đi lối này. Có Ai đó
đứng bên tôi trong khải tượng, và nhìn thấy họ nói, “Xem trước Nàng Dâu!” Tôi đã thấy
Nàng đi qua. Họ đi lối này, đi vòng quanh.

Rồi tôi nghe Hội thánh đến từ phía này. Hội thánh Châu Á. Ồ, anh em nói về sự ô
uế. Rồi Hội thánh Châu Âu. Tôi nghe nhạc kích động rốc và Roll, và đó là Hội thánh Hoa
hậu Mỹ, nó không có quần áo trên người; Chỉ có giấy giống như tạp chí, màu xám, ôm ở
phía trước, nhảy nhạc rock và roll. Hội thánh Mỹ, Hoa hậu.

Tôi đứng đó trong sự Hiện diện Ngài. Tôi nghĩ: “Lạy Chúa, là một người Truyền Đạo
(Minister), đó có phải là điều tốt nhất chúng con có thể làm không? Ôi! Ôi!” Anh em biết
tôi cảm thấy thế nào không? Lúc đó tôi nghĩ: “Xin Chúa che giấu con. Nếu con có thể
chạy ra khỏi đây. Nếu đó là tất cả những gì chúng con làm.”

109 Và rồi những người nữ đi qua, hát các loại Rock, các thứ tóc ngắn, son phấn. Họ đi
qua giống như thế, cho là những người nữ đồng trinh của Đấng Christ. Tôi quay đầu lại,
anh em biết điều này, cứ để nó ở phía trước tôi. Thật nhục nhã, đằng sau họ. Và họ vẫn
cứ hành động vậy. Tôi đã quay đầu lại khóc như thế.

Tôi nói, “Con không thể trong đứng đó, Ngài đang đứng đó. Biết con là Mục sư của
Hội thánh và đó là những gì con được sinh ra cho Ngài.” Tôi nói, “Lạy Chúa, con không
thể nhìn. Cho con chết đi. Biến mất đi,” giống như thế,

Ngay khi nó đi khỏi, mỗi lần một người trong họ đến, họ đi ra một nơi nào đó, rồi
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rơi xuống, tôi nghe có tiếng vọng lại.

Rồi tôi nghe cái gì giống như bài hát “Tinh binh Đấng Christ Tiến lên” Tôi nhìn, thấy
một nhóm các cô gái thánh, ăn mặc đứng đắn, tóc mình xõa xuống lưng. Thướt tha, tinh
sạch, diễu hành giống thế này, với bước đi Phúc Âm. Nàng là Lời. Nhìn giống như mỗi
người đến từ mỗi quốc gia. Tôi trông khi họ đi qua. Thay vì đi xuống, họ bắt đầu đi lên.

Tôi để ý một người trong họ cố gắng, 2 hay 3 người đang cố gắng — ra khỏi hàng.
Tôi la lớn, “Cứ ở trong hàng.” Khải tượng qua rồi, tôi vẫn đứng trong phòng la lớn “Cứ ở
trong hàng.” Hàng lối, Điều đó (Line, That*).

110 Tự hỏi, làm thế nào có thể đã đi qua? Nàng Dâu có thể đã được gọi không? Có phải
đó là những gì chúng ta đang đi qua ngày hôm nay?

Nàng phải được đúc, tạo thành hình ảnh giống Đấng Christ và Đấng Christ là Lời.
Đó là điều duy nhất. Hãy xem nó ở đó, trong lời... Không thể thêm một điều gì. Không
thể là một người nữ, một tay giống nam, một tay khác giống chó. Phải chính xác là Lời
Chúa. Ngài là Lời. Cô Dâu là phần của Chàng Rể. Người nữ là phần của chồng mình. Vì
Nàng ra từ chồng. Ê-va là phần của A-đam từ hông mình. Như thế cũng là Nàng Dâu,
không phải từ hệ phái, nhưng từ trong Lời Chúa cho ngày hôm nay.
111 Sự Cất Lên.

Bình minh rực rỡ lúc kẻ chết trong Jê-sus sống bước ra mộ phần,

Được vinh hiển giống Chúa đã sống chẳng sai một phân;

Mọi con cái Chúa cứu thảy nhóm nhau ở thiên cung rạng ngời,

Giờ danh sách khởi xướng mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

Các bạn ơi, tất cả hãy cố có mặt tại đó. Chúa ban phước cho anh em. Lời đã được
Phán ra. Phải xảy ra. Những người nhỏ không ai muốn chết, hư mất. Hãy để tôi bảo anh
em, bất kỳ anh em làm gì, tôi không lưu tâm anh em đi Nhà thờ thế nào, anh em trung
tín với Giáo hội như thế nào... Tốt thôi, không có gì chống lại điều đó, cứ đi Nhà thờ.
Nhưng bất kỳ điều gì, hãy bỏ đi những truyền thống và đi ngay đến Đấng Christ vì có
tiếng cất lên trong những ngày này, đừng để khi anh em bị cất đi (be caught) với dấu
hiệu con thú (mark of the beast) mà anh em không biết nó là gì cho đến lúc đã quá trễ.
Chính xác.

112 Xin Chúa ban phước cho anh em. Tôi xin lỗi đã giữ anh em. Hãy nhớ, tôi đã giữ họ
quá lâu ở đây. Đúng vậy. Phần dâng hiến anh em đã dành cho tôi. Tôi không yêu cầu
anh em làm điều đó, thưa anh em. Đó là phép lịch sự. Hãy cầm lấy và trả thêm cho nhà
khách này — vì đã lưu lại quá thời gian quy định. Tôi đã có một vài điều ở đây. Tôi đã
còn 8 hay 10 trang thêm về Sự Cất Lên đó nhưng tôi không có đủ thời gian để giảng.

Xin Chúa ban phước cho anh em. Anh em có yêu Chúa Jêsus không? Hãy đứng yên
lặng chỉ một phút bây giờ, kỉnh kiền. Hãy nhớ những gì tôi đã nói. Chúng ta đang ở
trong những giờ cuối cùng.

Các quốc gia đang tan vỡ

I-sơ-ra-ên đang thức dậy

Các dấu hiệu Kinh thánh đã báo trước

Những ngày Dân Ngoại đã được tính:

Với những kinh hoàng trĩu nặng.

Hãy trở lại Dân tản lạc, về với chính mình.

Ngày cứu chuộc đã gần.

Lòng người lo sợ

Hãy được đầy dẫy Thánh Linh

Đèn anh em hãy khêu lên.

Hãy nhìn xem sự cứu chuộc đã gần.

Anh em biết điều đó không?

Các tiên tri giả đang nói dối;

Họ khước từ Lẽ thật của Chúa (Chúng ta biết tất cả là thật, đúng không?)
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Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài, Vì Ngài yêu tôi trước.

Đã mua sự cứu rỗi của tôi, trên cây thập tự Calvary.

Có bao nhiêu người thực sự thương yêu Ngài, hãy đưa tay mình lên. Bây giờ tôi
muốn anh em trong lúc chúng ta hát lại điều này, hãy bắt tay với ai đó đứng gần, nói,
“Chúa ban phước cho anh, người hành hương.” Chúng ta là những khách lữ hành, khách
lạ phải không?

Tôi yêu Ngài, Tôi yêu Ngài

Vì Ngài đã yêu tôi trước

Đã mua sự cứu rỗi của tôi

Trên cây thập tự đồi Sọ

113 Anh chị em muốn Sự Cất Lên? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Có bao nhiêu anh chị
em quan tâm vào Sự Cất Lên nầy, hãy nói, “Lạy Chúa, con muốn được cất lên với tất cả
lòng con.”

“Nắm Tay Không Đổi Dời Của Chúa”, anh em biết bài hát đó không? Chị em có biết
không? “Nắm Lấy Tay Không Dời Đổi Của Chúa.” Tôi không biết điều gì... Anh Pat... là
gì?

Nắm lấy tay không dời đổi của Chúa!

Nắm lấy tay không dời đổi của Chúa!

Xây niềm hy vọng anh em trên những điều đời đời.

Nắm lấy tay không dời đổi của Chúa!

Anh em thích thế không?

Khi chặng hành trình của chúng ta kết thúc,

Nếu anh em đã thành tâm với Chúa

Ngôi nhà anh em sáng và đẹp trong vinh quang

Linh hồn được cất lên hoan hỉ của anh em sẽ thấy!

Nắm lấy tay không dời đổi của Chúa!

Xây hy vọng anh em trên những điều đời đời

Nắm lấy tay không dời đổi của Chúa!

Tôi muốn anh em cúi đầu trong một lát bây giờ.

Không tham những sự giàu có hư không của trần gian này

Bị mục rã thật nhanh, tìm kiếm kho báu trên trời

Không bao giờ hư mất!

Nắm lấy tay không dời đổi của Chúa!

Nắm lấy tay không dời đổi của Chúa!

Xây niềm hy vọng của anh em trên những điều đời đời.

Nắm lấy tay không dời đổi của Chúa

114 Với đầu cúi xuống và ghi nhớ điều này trong trí, biết rằng chúng ta cúi đầu xuống
bụi đất nơi chúng ta đã được sanh ra, ngày nào đó, sẽ quay trở lại. Biết rằng anh em có
một linh hồn tại đó phải trả lời trước Chúa. Nếu anh em cảm thấy anh em không sẵn
sàng cho Sự Cất Lên đó, sẽ đến tối  nay, anh em muốn được nhớ đến trong lời  cầu
nguyện, hãy đưa tay mình lên. Chúng ta không có chỗ để kêu gọi đến bục giảng. Dẫu
sao, đền thờ của anh em là ở trong lòng mình. Hãy đưa tay mình lên, Chúa ban phước
cho anh em.

Nói, “Cảm thấy tôi chưa sẵn sàng, Anh Branham. Tôi thực sự muốn trở thành người
Cơ-đốc nhân. Tôi cố gắng nhưng luôn có điều gì đó bị bỏ lỡ. Tôi biết điều đó. Tôi chưa
được ở nơi tôi đáng được ở. Lạy Chúa, xin thương xót. Tôi giơ tay lên, xin thương xót
tôi.” Giờ đây, có khoảng 20 hay 30 cánh tay đã giơ lên trong nhóm nhỏ này. Nhiều hơn
nữa đang giơ lên.

115 Chúa yêu dấu, Chúa biết sau mỗi cánh tay, dưới đó là trái tim. Con cầu nguyện, lạy
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Chúa yêu dấu... Có điều duy nhất con chịu trách nhiệm, đó là nói ra sự thật. Lạy Chúa
yêu dấu, họ muốn được cứu. Họ thật sự muốn... Họ không muốn chỉ điều gì như cảm
xúc nào đó, khuôn khổ, hệ thống hệ phái, tín điều, giáo lý đã được thêm. Lạy Cha, họ
hiểu đó là Lời Chúa thuần khiết, không lai tạp. Mọi thứ khác sẽ qua đi, thậm chí trời đất,
nhưng Lẽ thật thì không. Nếu chúng ta là Lời đó, đất sẽ qua đi dưới chúng ta nhưng
chúng ta sẽ không bao giờ qua đi, vì chúng ta là Lời đó, Nàng Dâu của Tân Lang

Lạy Cha, con cầu nguyện cho mỗi người, rằng Cha sẽ ban cho họ, là lời cầu nguyện
chân thành của con. Xin tha lỗi con, Cha ôi, đêm nay con cảm thấy hồi hộp, đến đây trễ,
run rẩy, nói những lời đứt quãng, ngắt đoạn. Vì lý do gì khác, Thánh Linh vĩ đại, đã kết
lại theo cách Thiêng liêng của riêng Ngài. Từ trong lòng con xin giao phó họ và những
mục tiêu hành động trong lòng con đối với điều đó cho Ngài, Chúa ôi, xin Ngài khứng.
Hãy cứu những ai có thể được cứu và kéo họ đến với Ngài, lạy Chúa. Xin cho chúng con
sẵn sàng cho Sự Cất Lên thật gần. Con cầu xin những điều đó trong Danh Chúa Jêsus.
Amen!

Chúa ban phước cho anh em.

Bây giờ, xin giao lại cho người điều khiển Hội đồng.
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"...trong những ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả]
Thứ bảy cho nghe Tiếng mình..." (Khải 10:7)


