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Những Con Chim Ưng Nhóm Lại Với Nhau
https://branham.org/articles/4172020_TheEaglesGatheringTogether

Thân gửi Dòng Dõi Hoàng Gia,
Ở đâu cho hết được khi ai đó bắt đầu cố gắng bày tỏ một Cuối tuần
Phục sinh diệu kỳ và đặc biệt mà Chúa đã ban cho Nàng Dâu. Ba ngày
hết thảy được hiệp nhau lại trong sự cầu nguyện và lắng nghe Tiếng
Ngài đồng một lúc quả thật là Những ngày Lá thư Màu đỏ cho Dòng dõi
được Định sẵn của Ngài.
Chưa từng có thời đại nào giống như thời đại mà chúng ta đang sống,
khi Nàng Dâu được lựa chọn của Đấng Christ buộc phải đến cùng nhau
Đồng Một Lòng và Hiệp Một Ý từ khắp nơi trên thế giới đặng lắng nghe
Tiếng Của Đức Chúa Trời cùng lúc. Không ai có thể làm được điều này.
Con người sẽ chẳng bao giờ đồng ý với điều này, NHƯNG ĐỨC CHÚA
TRỜI muốn Nàng Dâu Ngài phải được Hiệp một xung quanh Lời Ngài,
và để cho họ trở lại với Tình Yêu Ban Đầu của họ và lắng nghe Bó Lúa
Đưa Qua Đưa Lại trước khi họ bởi lắng nghe Tiếng Của Đức Chúa Trời
phán với họ.
Thật diệu kỳ khi nhìn thấy và trở thành một phần trong kế hoạch lớn của
Đức Chúa Trời mà Ngài đã có trong Tâm trí Ngài từ thuở ban đầu. Này,
Ta sẽ sai đến cho các ngươi tiên tri Ê-li vì ta còn nhiều việc ta cần bảo
cho các ngươi, nhưng các ngươi không thể chịu được chúng lúc này. Ta
sẽ đến trở lại lần nữa trong xác thịt, như Ta đã làm với Áp-ra-ham, và
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Ta sẽ bày tỏ mọi bí mật mà đã được giấu kín từ khi sáng thế. Ta sẽ bày
tỏ ra Bổn tánh của Đức Chúa Trời Chân thật, và phép báp-tem trong
Danh của Chúa Jêsus Christ. Ta sẽ làm lộ ra dòng dõi con rắn. Ta sẽ bày
tỏ ra Bảy Ấn. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn vào Phía Bên Kia Bức Màn
Thời Gian và bảo cho các ngươi rằng ta đã nhìn thấy các ngươi tại đó.
Ta sẽ sai đến 7 thiên sứ hùng mạnh băng qua dồn lại trên trời đặng cho
cả thế gian nhìn thấy và xác nhận Sứ điệp và sứ giả của Ta. Ta sẽ có tấm
hình Ta được chụp lại với người ấy đặng khẳng định với thế giới TA LÀ
đồng Trụ Lửa mà đã dẫn dắt con cái Y-sơ-ra-ên. TA LÀ đồng Trụ Lửa
mà đã Phán với Phao-lô trên đường đến Đa-mách. Ta sẽ truyền rao với
thế giới ta là Logos ấy mà đến từ Đức Chúa Trời, và Ta sẽ phán qua sứ
giả của Ta, và phán với những con sóc phải tồn tại. Ta sẽ khiến kẻ chết
sống lại, và Ta sẽ làm nhiều Công việc qua người ấy hơn Ta từng làm
khi Ta còn trên đất khi là Đấng Cứu Chuộc của các ngươi.
Ta sẽ Dự Trữ Thức Ăn mà sẽ khiến Nàng Dâu được Trọn Lành và ban
cho họ Sự Cất Lên Trong Đức Tin khi CHỈ Lời Ta có thể làm được. Ta
sẽ bày tỏ cho họ đồng một Đức Chúa Trời mà đã sống trong sứ giả của
Ta, William Marrion Branham, bây giờ sống TRONG HỌ và họ là
NÀNG DÂU LỜI ĐƯỢC PHỤC HỒI TRỌN VẸN của Ta VÀ HỌ SẼ
PHÁN RA LỜI. Vì Ta đã hứa với họ rằng trong ngày đó họ sẽ nhận biết
Ta ở trong Cha, và nếu các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi.
Đây không phải là điều được chép trong Kinh thánh mà đã xảy ra hàng
ngàn năm trước, chính là Đức Chúa Trời tạo Lịch sử, Đức Chúa Trời
làm ứng nghiệm lời tiên tri, Chính là Lời Đức Chúa Trời được ứng
nghiệm chính thời đại mà chúng ta đang sống, và nó đang xảy ra với
chúng ta.
Không điều chi có thể đem Nàng Dâu lại với nhau nhưng Sứ điệp Này,
mà là Lời Đức Chúa Trời cho thời đại này được phán ra bởi sứ giả được
Đức Chúa Trời chứng nhận. Quả thật Đức Chúa Trời có những mục sư
truyền đạo được xức dầu, đầy dẫy Thánh Linh, Thần Linh đang coi sóc
những bầy của Ngài trên khắp thế giới, nhưng họ không thể hiệp Nàng
Dâu lại, tôi cũng không thể, hay bất cứ ai cũng không thể hiệp Nàng
Dâu lại với nhau. Không người nào mà tất cả chúng ta cùng đồng hiệp ý.
Không người nào có thể đem Nàng Dâu lại trong sự Hiệp nhất. CHỈ CÓ
MỘT điều hết thảy tín hữu Sứ điệp đều đồng ý cùng, đó là Sứ Điệp Thời
Đại và nó là Tiếng Đức Chúa Trời cho Nàng Dâu.
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Có nhiều mục sư truyền đạo giả nói rằng, đó không phải là Tiếng Của
Đức Chúa Trời cho Nàng Dâu. Bạn của tôi ơi, nếu họ nói và tin điều đó,
HỌ KHÔNG TIN SỨ ĐIỆP THỜI ĐẠI VÀ CHẲNG CÓ SỰ MẶC KHẢI
NÀO CẢ. Vì Anh nói …Vâng, “ANH” nói rằng,
Bây giờ, tôi chỉ là anh em của các bạn, bởi ân điển của Đức Chúa
Trời. Nhưng khi Thiên sứ của Chúa giáng xuống, nó trở nên, thế
rồi, một Tiếng của Đức Chúa Trời cho các bạn. Có lẽ nó…Nếu
tôi gây cớ vấp phạm cho bạn bởi nói ra điều đó, xin thứ lỗi cho
tôi. Nhưng tôi cảm điều đó có lẽ khó chịu. Nhưng tôi là Tiếng Đức
Chúa Trời cho bạn. Thấy đó? Tôi nói điều lần nữa. Lần đó ở dưới
sự hà hơi. Thấy đó? Và tôi—tôi cảm thấy thật tệ về điều đó tệ hại
lần đầu, nhưng Nó đã lặp lại.
51-0505 – Sứ Mệnh Của Tôi
Điều hấp dẫn lớn này là chi mà đang xảy ra trên khắp thế giới? Dân sự
nhóm lại tại nhà họ từ khắp Bắc, Nam và Trung Mỹ, từ Phi Châu, Âu
Châu, và từ mọi lục địa trên thế giới. Điều hấp dẫn là chi? Mọi tiếng ồn
ào ấy là gì?
Dòng dõi được định trước của Đức Chúa Trời những người không
thể làm gì khác nhưng theo sau Nó, có ý nghĩa hơn cả sự sống với
chúng ta. Lấy đi sự sống của chúng ta, nhưng Ngài không làm điều
Đó. Điều hấp dẫn là chi? Đức Chúa Trời, như thường khi, làm ứng
nghiệm Lời Ngài.
Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm Lời Ngài trong chúng ta bởi đem
Nàng Dâu Ngài hiệp lại đặng Bấm Play và nghe thiên sứ sứ giả thứ bảy
của Đức Chúa Trời mang đến cho chúng ta Lời của Sự sống Đời đời.
Vì các bạn mà TIN MỌI LỜI, không chỉ một vài phần của nó, nhưng tin
cậy nó LÀ Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời
không hề thay đổi, và tin điều Này LÀ Tiếng Đức Chúa Trời cho bạn, và
sự xức dầu của Thánh Linh ở trên chúng Những băng ghi âm.
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Thế thì cho dù bạn cần bất kỳ điều gì, Đức Chúa Trời sẽ ban nó cho bạn
NẾU BẠN TIN ĐIỀU ĐÓ. Mọi ma quỷ sẽ bị quăng ra khỏi bởi NĂNG
QUYỀN CỦA TIẾNG ẤY, vì Anh phán ra Lời.
Nàng Dâu ơi, Đây LÀ Ma-na được Giấu kín của các bạn, Bánh của con
cái đang hiệp chúng ta lại trong Một Lòng, Một Ý, bởi Tiếng Đức Chúa
Trời, và đang làm trọn lành chúng ta và ban cho chúng ta Sự Cất Lên
Trong Đức Tin.
Chúng ta hãy đến cùng nhau vào Sáng Chúa nhật lúc 10:00 A.M., giờ
Jeffersonville, đặng nghe Tiếng Đức Chúa Trời phán với Nàng Dâu
Ngài: 65-0725E Có Điều Gì Hấp Dẫn Ở Trên Núi
Trông đợi được gặp gỡ các bạn tại Ngôi Ngài cho một sự tuôn đổ lớn
của Thánh Linh Ngài.
Anh Joseph
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