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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm 
Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-
ca 17:30, và Khải huyền 10:07: 

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và 
đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha 
[Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc 
Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-
chi 4:5-6) 

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ Bảy [Thời kỳ Sau rốt] 
cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], 
thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như 
Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 
10:7) 

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao 
điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp 
công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt 
này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị 
cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst. 

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ 
được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy 
với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài. 

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, 
nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) 
Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất. 

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) 
William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều 
có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 500 bài đã được dịch thành văn 
bản chữ Việt và có hơn 380 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể 
hạ tải miễn phi từ trên mạng  

<http://Vn.Bibleway.org> và 
 <http://www.messagehub.info/vi> 

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải 
được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn 
phí. 
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 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ Chúa Jêsus, hãy nhận sự chữa lành 
của anh. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ Chúa Jêsus,…?... 
 Nhơn Danh ĐứcChúa Jêsus, hãy nhận sự chữa lành của chị. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy nhận sự chữa lành của mình. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ … 
524.5d-419 [Anh Billy Paul Branham bước đến micrô và nói, “Đó có phải là tất 
cả anh chị em muốn được cầu nguyện cho bây giờ không?” - Bt. ] 
  [Anh Lee Vayle nói với Anh Branham - Bt] 
 Cầu xin bàn tay của Đức Chúa Jêsus ban cho anh, Anh Vayle, đây là 
yêu cầu dành cho người yêu dấu của anh, trong Danh Jêsus. 
  [Anh Billy Paul Branham nói với Anh Branham - Bt] Billy Paul, như 
nhiều tấm thẻ con đã phát ra, hãy nhận sự chữa lành của con, trong Danh 
Chúa Jêsus Christ. 

 Vị Bác sĩ vĩ đại bây giờ ở gần. 

 Chúa Jêsus đầy lòng cảm thông, 

 Ngài phán cho tấm lòng trĩu nặng thành mừng vui; 

 Ồ, nghe tiếng nói của Chúa Jêsus, cùng với nhau, 

 Danh dịu dàng nhất trong bài ca của Sê-ra-phin, 

 Danh dịu dàng nhất đã từng được cất lên. 

 Lạy Chúa, về đôi vợ chồng trẻ đáng yêu này được sanh ra trong thế 
gian, một trong …Cầu xin họ nhận được điều thỉnh cầu của mình, lạy Chúa 
nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. 

…?... Của Đức Chúa Jêsus Christ, cầu xin cho người chị mà chị ấy nghĩ 
đến trong trí ngay bây giờ, xin quyền phép của Đức Chúa Trời giải quyết 
lời thình cầu đó. Xin cho chị được giải cứu. Lạy Chúa, xin nhậm lời. A-
men! 

 Chúa là Đức Chúa Trời ôi, trong Danh Jêsus, xin nhậm lời của người 
nam này. Con cầu nguyện cho anh, Chúa ôi. A-men! 
524.5e-425Ồ, điều này chẳng tuyệt diệu sao? Tôi tin nếu mỗi người đến đây 
sáng nay, trong sự xức dầu vĩ đại, đừng nhìn lên, tìm kiếm điều gì đó vĩ 
đại, cứ nhớ điều đơn giản tin những gì Ngài đã hứa. 

Nào, tất cả chúng ta hãy cùng nói với nhau. Chúng ta, [Hội chúng nói 
“Chúng ta” - Bt], không tìm kiếm [“không tìm kiếm” - Bt], điều gì đó vĩ 
đại [“điều gì đó vĩ đại.” - Bt]. Nhưng trong Danh Jêsus [“Nhưng trong 
Danh Jêsus” - Bt], chúng ta tin nhận lời hứa của Ngài [“Chúng ta tin nhận 
lời hứa của Ngài” - Bt]. Vậy là xong. Kết thúc buổi nhóm của chúng ta... 
[Hội chúng vui mừng--Bt.] A-men! 
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 Anh Mitchell, hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus 
Christ.  
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của chị từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của chịtừ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của chị từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh em từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành  
 Hãy nhận sự chữa lành…?... 
 Hãy nhận sự chữa lành của chị …?... 
 Hãy nhận sự chữa lành nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! 
 Hãy nhận sự chữa lành . 
 Hãy nhận sự chữa lành. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh em từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
524.5c-416 [Anh Billy Paul Branham bước đến micrô và nói, “Bất kỳ người 
nào khác có muốn vào hàng cầu nguyện không? xin hãy vào. - Bt] 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của chị từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Chị Wood, hãy nhận sự chữa lành của chị, từ bàn tay của Đức Chúa 
Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh …. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Chị Roberson, nhận sự chữa lành bởi bàn tay của Đức Chúa Jêsus 
Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Chị Neville, nhận sự chữa lành, từ bàn tay của Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh em từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh… 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
 Nhơn Danh Jêsus Christ, nhận sự chữa lành của anh. Anh Weerts, 
nhận sự chữa lành từ Jêsus Christ. 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ …?... 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy nhận sự chữa lành của mình. 
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457.1/1 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con thật biết ơn vì thì 
giờ này chúng con có thể thông công một lần nữa quanh Lời Chúa trong Sự 
Hiện Diện của Đức Chúa Trời. Chúng con thật biết ơn Ngài ở cùng với 
chúng con sáng nay để giúp đỡ và ban phước cho chúng con. Chúng con 
cầu xin sự tha thứ tội lỗi chúng con, để đèn của chúng con sẽ được đổ đầy 
Dầu, được khêu bấc bùng cháy lên; để Ngài sẽ sử dụng chúng con giờ nầy 
hầu tôn cao Danh vĩ đại của Ngài, vì chúng con cầu xin trong Danh Đức 
Chúa Jêsus Christ, Con yêu dấu Đức Chúa Trời. A-men! Xin mời ngồi. 
457.2/2 Tôi vừa mới đi vào thì nghe Sứ điệp đó phát ra. Vì thế tôi… Đúng là 
chúng ta cần giữ cho đèn của mình được đầy dầu giữ... Khi anh em nóng 
cháy… Anh em không thể tiếp tục những gì mình đã làm bây giờ, bởi vì 
lửa bùng cháy từ dầu tạo nên carbon; vì thế đó là lý do ta khêu bấc lên, hãy 
khêu bấc những đèn của anh em đi vì khí carbon ở trên đầu tim...  

 Nhiều người trong anh chị em khoảng tuổi của tôi, lúc chúng tôi 
thường sử dụng đèn than dầu. Đèn có khí carbon trên đầu chỗ nó cháy, bởi 
vậy, nó sẽ tiếp xúc với ánh sáng. Như vậy, anh em phải giữ cho tất cả khí 
carbon khêu lên để chúng ta có thể tiến về phía trước hướng đến dấu hiệu 
của sự kêu gọi trên cao trong Đấng Christ. 
457.4/3 Thật là một buổi sáng tuyệt diệu cả bên ngoài và bên trong, khi mùa 
phục sinh này đang đến gần. Đêm nay, đẹp ý Chúa thì chúng ta sẽ đến Ấn 
cuối cùng. Đó là một Ấn, rất, rất huyền bí. Thậm chí, nó không được đề 
cập chỗ nào trong Kinh Thánh, không có biểu tượng nào, hay điều gì để 
hiểu được. Ấn phải đến trực tiếp từ trời.  

 Thật là thì giờ căng thẳng cho tôi. Suốt tuần rồi. Đây là ngày thứ tám 
của tôi trong một căn phòng. Tôi chú ý có nhiều lời yêu cầu tại đây, tôi 
phải chọn ra. Có nhiều người muốn phỏng vấn. Tôi thích điều đó. Tôi thích 
trả lời phỏng vấn bây giờ; Nhưng ngay bây giờ thì không thể, vì anh em 
hiểu rằng những gì chúng ta đang cố gắng làm bây giờ là tìm sự khải thị 
của ý Chúa. Anh em thấy, thế thì khi chúng ta có những cuộc phỏng vấn, 
điều đó sẽ lôi kéo anh em ra phía kia và điều gì khác. 

 Rồi giống như trong lời cầu nguyện cho người đau ốm, đó là sự khác 
biệt hoàn toàn… Các khải tượng và các thứ, anh em nghiên cứu khác nhau, 
được xức dầu khác nhau. Giống như Kinh Thánh đã nói, “Cây được trồng 
bên dòng nước.” Sông nước. Cùng một thứ nước như dòng chảy ra thì lối 
này, dòng thì chảy ra lối kia. Tuỳ thuộc vào dòng chảy nào. Cũng là một 
Đức Thánh Linh. 
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458.2/7 Phao-lô, trong I Cô-rinh-tô 12, đã làm điều giống vậy, nói về có nhiều 
ân tứ nhưng cùng một Thánh Linh. Như vậy, anh em thấy, nếu anh em 
đang làm việc, giống như với một điều, rồi được thay đổi để đi sang điều 
khác ở đây; (Anh em biết tôi muốn nói gì.) -- Anh em học hỏi theo con 
đường đó, để có được dân sự ...  

 Những tấm lòng của họ đã được đặt để. Những Ấn này là gì? Chú ý 
của họ là gì “Nó là gì?” Đêm này sang đêm khác, khi tôi đi vào đây có sự 
cẳng thẳng như vậy, cho đến nỗi tôi phải nói về điều gì khác để làm lắng 
dịu xuống, (Anh em hiểu không?) rồi Đức Thánh Linh mở Ấn. Mỗi đêm 
như thế... Sau đó thì chúng ta đổi sang chữa lành hay điều gì đó,-- Dân sự 
hết thảy đặt để trên một điều; anh em hầu như không thể đổi lại theo cách 
khác ngay. 
458.4/9 Rồi, anh em cũng biết rằng ngay ở giữa vòng anh em, những sự việc 
đang xảy ra mà tôi --Tôi biết, anh em không nhìn thấy nó. Tôi cảm thấy 
thật rõ ràng anh em không nhìn thấy. Anh em nói, “Anh Branham, thật khó 
để anh nói thế.” Tôi biết vậy. Nhưng hãy nhìn; cho phép tôi nói điều này 
bây giờ. Tôi tưởng đây là những cuộn băng chỉ dành cho chính chúng ta và 
đại loại như vậy, nhưng anh em không hiểu được điều đó, anh em tưởng là 
không hiểu được. Đừng cố gắng giải thích điều gì. Đừng cố gắng đưa sự 
giải thích của mình vào đó. Anh em chỉ đi xa thêm mà thôi. 

 Cứ nghe theo lời khuyên của tôi, nếu anh em tin tôi lúc nầy. Nếu Đức 
Chúa Trời ban cho tôi ân huệ đối với anh em, và anh em biết những sự khải 
thị và các việc... Tôi đã có mặt tại đây với anh em một thời gian dài, nó 
luôn luôn xảy ra đúng. Giờ đây, để chứng minh gấp đôi là đúng, nó phải 
gắn chặt ngay với Lời. Như vậy, anh em biết đó là LỜI CHÚA PHÁN 
VẬY. Hoàn toàn chính xác. Nó đã được chứng minh cho anh em. 
458.6/12 Hãy nghe tôi lời khuyên của tôi như người anh của anh em: Đừng 
đưa sự giải thích riêng của mình vào bất cứ điều gì. Anh em cứ tiếp 
tụcsống một đời sống Cơ-đốc tốt đẹp, vì anh em chỉ ráng sức ra khỏi điều 
đúng khi làm thế. Anh em sẽ chỉ lại đi dông dài xa khỏi điều thực. Tất cả 
anh em đều ý thức và biết có điều gì đó mầu nhiệm đang xảy ra, nó đang 
xảy ra, tôi biết đó là gì. 

 Giờ đây, không phải tôi đang nói điều đó. Đó là ân điển của Đức Chúa 
Trời cho tôi biết đó là gì. Đó là điều gì vĩ đại, ngay bây giờ đã đi rồi, không 
còn cách nào trên thế gian cho anh em nhìn thấy nó, và đó là một... Nhưng 
quyển Kinh thánh nầy trong tay giúp được tôi biết đó là gì. 
459.2/13 Trước đây, tôi đã bảo cho anh em, vì thế đừng--đừng cố đưa vào 
sự diễn giải nào nhưng chỉ tin tôi là anh em của các bạn, chúng ta đang 
sống trong một thì giờ vĩ đại. 
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 Mọi người, đầu cúi xuống, cứ giữ đầu cúi xuống, cứ tiếp tục cầu 
nguyện; khi những người đau đi qua, thì anh em đặt tay trên họ, hãy nhớ, 
đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, những bí mật của lòng người. Ngài là 
Đức Chúa Trời sẽ khẳng định điều đó, nếu anh em tin. Bây giờ, mọi người 
ở trong sự cầu nguyện. Các anh em là những Mục sư Truyền đạo, cứ đứng 
nếu muốn. 
 Được rồi, chúng ta hãy cúi đầu. 
 Lạy Chúa Jêsus, trong khi những người này đến, nguyện quyền 
năngcủa Đức Chúa Trời Toàn Năng làm sống động đức tin của họ ngay lập 
tức, khi họ đi qua, tất cả trong Danh Jêsus. 
 Được rồi, hãy để hàng bắt đầu lối này. Mời anh em Mục sư Truyền 
đạo đặt tay khi họ đi ngang qua. 
524.5a-411[Anh Branham và các Mục sư Truyền đạo cầu nguyện cho những 
người đau ốm. - Bt] 
 Nhơn Danh Chúa Jêsus, con đặt tay trên anh em của con. Lạy Chúa, 
xin ban điều đó cho người anh em của con, Rosella, trong Danh Jêsus. 
 Chúa ôi, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ…?... 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con đặt tay… 
  [Anh Branham nói với người nào đó, “Anh ở lại, quan sát điều đó cho 
đến hàng kết thúc” - Bt] 
 Trong Danh Chúa Jêsus, hãy nhớ, Ngài khiêm nhường. Hãy đến một 
cách khiêm nhường. 
  [Những lời của Anh Branham không được nghe rõ hết trong lúc cầu 
nguyện cho những người đau ốm. - Bt] 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ… 
Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ , tôi đặt tay…?... 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ,…?... 
 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ … 
 Nhơn Danh Jêsus hãy nhận sự chữa lành của anh. 
 Trong Danh Jêsus Christ, hãy được chữa lành. 
 Lạy Chúa, trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin cho người chị em của 
chúng con được chữa lành. 
 Trong Danh Jêsus, xin cho đứa trẻ được chữa lành. Vinh quang thuộc 
về Đức Chúa Trời. 
 [Hàng cầu nguyện tiếp tục.--Bt] 
524.5b-414[Băng trống... Anh Billy Paul Branham bước đến micrô và hướng 
dân sự sẽ vào trong hàng cầu nguyện. - Bt] 
  [Lời Anh Branham nói nghe không rõ .Hàng người cầu nguyện tiếp 
tục—Bt.] 
 Xin cho nan đề này được nhậm lời trong Danh Chúa Jêsus. Xin Chúa 
ban phước cho anh. 
 Hãy nhận sự chữa lành của anh, từ Đức Chúa Jêsus Christ. 
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đâu rồi? Có phải sẽ ở trong hàng cầu nguyện không? Được rồi. Ngay khi 
anh đã được cầu nguyện cho rồi, hãy bước ngay vào hàng. 

Bây giờ, hãy để những anh em bên nầy ở đây, cứ an tọa trong một phút, tôi 
sẽ lấy những anh em từ bên này, rồi chúng ta sẽ đi xuống, lấy dãy giữa và 
đưa họ quay trở lại lối này, rồi lấy dãy này và đưa họ qua lối này, chúng ta 
sẽ cầu nguyện cho mọi người. 

 Tôi sẽ hỏi anh Teddy... Anh ấy ở đâu? Được rồi, tôi muốn anh chơi 
bài, “Giờ Nầy Bác sĩ Vĩ đại Ở Gần.” Người chơi dương cầm, bất cứ ở đâu, 
hãy đệm đàn đi. 
523.6/420 Hãy lắng nghe, anh em còn nhớ thời chúng ta chơi bài đó, một 
cậu bé được mang lên bục? Cô bé Amish nhỏ đang chơi bản, “Giờ Nầy Bác 
sĩ Vĩ đại Giờ Ở Gần.” Cô bé có tóc sẫm, dài, hung (Cô bé Amish hay 
Mennonit), ngửa đầu lên, Đức Thánh Linh giáng vào cậu bé chỉ bằng cách 
đặt tay (Cậu bị què chân), cậu nhảy lên trong cánh tay của tôi, chạy xuống 
qua bục. 

 Mẹ của cậu đứng lên và ngã xuống lại: Một người Mennonit, tôi tin 
vậy, thoạt đầu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng vào cô bé Mennonit 
hay Amish, bất kỳ cô bé là gì (bố cô bé và họ hay ngồi tại đó với những bộ 
quần áo của họ trên người như là của Mennonit hay bất kỳ là gì) Cô bé 
nhảy lên từ cây đàn dương cầm, giơ tay lên trên không, mái tóc duyên dáng 
xoã xuống, cô bé trông giống như một thiên thần, bắt đầu cất tiếng hát 
trong Thánh Linh. Khi cô bé làm điều đó, đàn dương cầm tiếp tục chơi, “Vị 
Bác sĩ vĩ đại giờ nầy ở gần, là Chúa Jêsus lòng đầy cảm thông.” 
524.3/405 Mọi người đang đứng tại đó, hàng ngàn, nhìn lên những chiếc 
phím di chuyển lên xuống, “Vị Bác sĩ vĩ đại giờ nầy ở gần, là Chúa Jêsus 

đầy lòng thông cảm...” Dân sự đứng lên từ những xe lăn, khỏi những đòn 
khiêng, cáng, bước đi tiếp tục. Cũng chính Chúa Jêsus đang hiện diện ngay 
tại đây sáng nay, cùng như vậy như Ngài đã ở trong căn phòng đó trước 
đây. Giờ hãy tin. Nếu sẵn lòng, hãy chơi bài hát đó: “Vị Bác sĩ Vĩ Đại.” 

 Mọi người hãy cầu nguyện. Hãy để họ bước đi xuyên qua căn phòng, 
đi ngay xuống lối này, ngay vào chỗ ngồi của anh em hay bất kỳ nơi nào 
anh em muốn đi, khi anh em dọn đường mình... Anh em ở phía sau đó đã 
nắm rõ chưa? Được rồi, như vậy, anh em có thể đi ngay trở lại chỗ ngồi của 
mình, rồi chúng ta sẽ đứng lên.  
524.5/407 Hãy lắng nghe. Trong khi những anh em này đang được cầu 
nguyện cho, anh em cầu nguyện cho họ. Rồi khi anh em được cầu nguyện 
cho, họ sẽ cầu nguyện cho anh em. Anh em, những người Truyền đạo tại 
đây, hãy đứng lên. Tôi muốn anh em đặt tay trên những người này khi họ 
đi qua. 
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 Chúng ta đang sống trong một thời đại, ồ, Chúng ta… anh em phải 
thật khiêm nhường, là một Cơ-đốc nhân, cố gắng sống cho Đức Chúa Trời, 
sống trung thực với đồng bào, yêu thương những người không yêu thương 
anh em. Đừng cố gắng làm điều gì… Anh em thấy, anh em làm, anh em chỉ 
làm cho điều gì đó bí mật và lộn xộn chương trình thực sự của Đức Chúa 
Trời. 

 Chiều hôm qua, điều gì đó đã xảy ra trong phòng tôi mà tôi sẽ không 
bao giờ có thể để lại được… Cách đây khoảng hai tuần, điều gì đó đã xảy 
ra mà tôi sẽ không bao giờ có thể tránh xa khỏi, hễ chừng nào tôi còn sống 
trên đất này.  
459.5/16 Vì thế, nếu Hội Thánh tại đây được coi như là không biết đến 
những điều này, vậy đừng đặt sự diễn giải nào vào điều gì. Anh em cứ tiếp 
tục và cứ nhớ những gì đã được bảo cho, sống một đời sống Cơ-đốc. Đi 
Nhà thờ của mình, là sự sáng thật bất cứ nơi nào anh em ở, cứ nóng cháy 
cho Đấng Christ, và nói cho dân sự biết anh em yêu Ngài như thế nào. Hãy 
để bài làm chứng của mình đầy dẫy yêu thương luôn với dân sự. Vì nếu 
anh em không tự quay ra khỏi để vào điều gì tại đó, thế thì anh em bị lạc 
khỏi lối mòn rồi. 

 Xem đó, mỗi lần anh em cố làm điều đó, anh em đã gây nên như vậy. 
Đừng cố tạo nên sự diễn giải nào. Đặc biệt đêm nay, khi Ấn đó mở trước 
anh em. Đừng cố diễn giải. Anh em cứ tiếp tục, khiêm nhường và sống 
đúng với cùng Sứ điệp rõ ràng không thay đổi. Anh em nói, “Anh Branham 
à,… chúng tôi ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hằng sống, chúng có 
nên…?” 

 Thế đấy, như tôi đang cố gắng… Xem đây, tôi muốn nói…Nói, “Tại 
sao tôi không thể? Tôi phải…” 

 Không, không. Đừng…Nhớ rằng, tôi đang nói điều này vì sự tốt đẹp 
của anh em. Xem đó, tôi đang nói điều đó để anh em hiểu. Nếu bây giờ, 
anh em tin tôi, hãy lắng nghe những gì tôi nói cho anh em. 
460.2/20 Đây là một cây cột -- Chúng ta sẽ gọi đó là cây cột lắng nghe. Nó 
có một chiếc radiô. Có những lời cảnh cáo và những điều có thể được thực 
hiện, giống như một thanh gươm trong tay anh em. Nó có thể lựa chọn điều 
xấu, hay chọn lọc -- hiểu được Sứ điệp của mình.  

 Nhưng chẳng hạn đối với một người bình thường, có quá nhiều nhóm 
hệ thống tôn giáo và bè phái dấy lên trên những sự tuôn đổ của Thánh Linh 
cho đến nỗi người ta hết thảy trở thành vào trong một mớ bòng bong, đi ra 
và bắt đầu một phong trào nhỏ khác, anh em biết, và các thứ. Xem đấy, anh 
em không muốn làm điều đó bây giờ.  

 Hãy nhớ, cứ ở trong đường lối của anh em. Anh em nói, “Ồ, Chúa đã 
tỏ ra...” Không, bây giờ phải cẩn thận. 
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460.4/23 Hãy nhìn ở đây. Hãy để tôi tỏ cho anh em điều nầy. Anh em có 
biết có hàng chục ngàn giọng nói trong căn phòng này ngay bây giờ, theo 
đúng nghĩa là giọng nói của những người đang đến qua những làn sóng 
điện rađiô không? Tại sao anh em không nghe? Chúng là những tiếng nói. 
Đúng vậy không? Chúng đang truyền qua sóng ở đây bây giờ. Có những 
người, những hình dạng, các thân thể đang di chuyển ngay qua gian phòng 
này bây giờ. Đúng thế không? Ồ, tại sao anh em không nhìn thấy? Chúng 
có tại đây, những giọng nói thực sự, giống như giọng của tôi. Ồ, tại sao anh 
em không nghe? 

 Nó phải đánh vào điều gì đó trước tiên để khải thị. Bây giờ, anh em 
hiểu chứ? Vậy đừng diễn giải gì cả. Nếu Chúa muốn anh em biết điều gì thì 
Ngài sẽ gởi đến anh em; Như vậy, nó thật vững chắc, có thật. Hãy giữ yên 
lặng. Điều gì đó đã xảy ra. Anh em hiểu những gì tôi muốn nói, phải 
không? 
460.6/24 Đừng cố làm cho chính mình lập dị để là một người Cơ-đốc, bởi 
vì (Anh em thấy không?) anh em tự đưa mình xa khỏi Đức Chúa Trời và 
anh em--Nếu anh em có thể hiểu được, đây là thần lực thứ ba. Anh em hẳn 
nắm bắt điều ấy ngày nọ. 

 Anh em nhớ, sẽ không có sự giả mạo giống như đã từng có về hai thần 
lực kia. Như thếtrong chừng mực anh em nên biết. Cứ--cứ nhớ rằng anh em 
nhìn thấy có điều gì đó đang xảy ra trong gian phòng này, có điều gì đó tại 
đây… Có thật trong căn phòng này, các Thiên sứ, Tiếng của Đức Chúa 
Trời, nhưng làm thế nào anh em có thể… Nếu anh em không thể nghe 
giọng nói tự nhiên mà không có điều gì đó để gởi nó ra, làm thế nào anh 
em sẽ nghe được giọng nói thuộc linh? 
461.1/27 Bây giờ anh em cho là mình tin rằng người nào đó đang hát bài 
hát nào đó, thậm chí người đó không có mặt ở đó. Nhưng khi nó thực sự 
đánh vào gương pha-lê mà được cho nó phải đập vào, thế thì điều đó đưa ra 
một sự thông giải đúng và chứng thực bằng tỏ cho thấy bức hình. Hiểu ý 
tôi muốn nói gì không? 

 Thánh Linh của Chúa, khi phán ra Lời thực sự, Lời tự chứng thực để 
tỏ Chính Mình rằng Lời là đúng. Bây giờ anh em hiểu chưa? Được rồi, 
chúng ta hãy cầu nguyện một lần nữa. 
461.3/29 Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con sắp mở những nắp đậy của 
Quyển sách này như phần vật chất về cố gắng trả lại những gì mà Ngài đã 
mở cho chúng con trong lãnh vực thuộc linh. Lạy Chúa, giờ nầy con cầu 
xin Ngài sẽ giúp con để ban cho sự thông giải đúng đắn với những câu hỏi 
này, để chúng giúp cho dân sự, ban cho họ sự thông hiểu. 

 Con nguyện xin Ngài sẽ ban cho chúng con sự hiểu biết để con có thể 
phân phát cho dân sự Ngài để họ có thể hiểu, cũng như là chúng con có thể 
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Kinh Thánh, Ngài hiện diện ngay ở đây bây giờ. Ngài đang tỏ ra chính 
Ngài qua xác thịt con người. 

 Chúng ta đã thấy Ngài mà không một lần nào thất bại qua các năm, có 
thể bày tỏ chính những ý tưởng của lòng người, tỏ ra tội lỗi họ đã phạm, 
bảo cho họ một cách chính xác những gì đã xảy ra... Rồi chúng ta biết rằng 
Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-Sác và của Y-sơ-ra-ên sẽ vẫn còn là 
Đức Chúa Trời trong Con Người của Chúa Jêsus Christ. 

 Bởi Thánh Linh của Ngài đã giáng xuống từ trời trong Dòng Huyết đổ 
ra tại Đồi Sọ, xuống giữa vòng dân sự để cho chính Ngài được bày tỏ trong 
xác thịt con người, ngay trước sự bùng cháy của thế giới, Đức Thánh Linh 
vĩ đại tiêu biểu trong xác thịt con người, dân sự quý báu đó, đã tin nhận sự 
chuộc tội của Dòng Huyết và Đức Thánh Linh vào trong hình hài của họ. 
Đức Chúa Trời hiện diện trong xác thịt con người. 
522.6/396 Vì vậy, sẽ không phải là xác thịt con người chỉ để biểu diễn hành 
động, giống như trong phép báp-tem hay giống như vậy, với mạng lệnh 
“Những dấu hiệu này sẽ theo họ những người tin.” Bằng một cách đặt tay 
trên những người đau ốm, Đức Thánh Linh sẽ chứng cho rằng họ sẽ khoẻ 
mạnh nếu họ tin. 

 Lạy Cha, chúng con biết những điều này là thực. Những người này 
đang đứng, họ sẽ đi qua dưới những bàn tay của những Mục sư Truyền đạo 
đã nhận lãnh Đức Thánh Linh này, Chúa ơi, họ đã sẵn sàng, đặt tay trên 
người đau. Lạy Cha, chúng con biết, nếu dân sự này chỉ tin, cùng một lời 
như Ngài đã hứa, chúng sẽ xảy ra như thế... Nó không thể xảy ra mà không 
có đức tin, bởi vì không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức 
Chúa Trời. Chúng con không thể làm điều đó. 

 Giờ đây, với đức tin, lời hứa này đang đặt trước chúng con với những 
Ấn của Kinh Thánh đã được mở ra cho chúng con rằng Đức Chúa Trời giữ 
lời Ngài, Chúa ơi, xin cho những người quý báu này, đang đau ốm, cảm 
xúc của con trong một con người, trong thân thể hay chết giống như của 
họ, Đức Thánh Linh của họ ngự cũng ngự trong chúng con, Chúa ơi, ngự 
trong họ. Chúng con cảm thấy buồn với nhau, biết rằng đó là giao ước mới 
trong Dòng Huyết mới... Nếu giao ước cũ ban cho sự chữa lành, huống hồ 
gì giao ước mới này sẽ làm tốt hơn thế nào? Lạy Cha, nguyện được như 
vậy để dân sự này sẽ không thất vọng, nhưng sẽ nhận sự chữa lành của 
mình trong khi họ đi qua dưới những bàn tay của các đầy tớ của Ngài nhơn 
Danh Đức Chúa Jêsus ChristChúa Jêsus Christ. A-men! 
523.3/399 Phía này cứ an toạ trong lúc phía này đi qua, rồi phía này sẽ trở 
lại...Vài người trong trong các anh em tại đây sẽ đứng lên... Tôi tin anh em 
là những người Truyền đạo dọc theo đây, tất cả anh em. Tiến sĩ… Anh Ned 
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phúc vì điều này, Chúa ôi, xin cho chúng con đi tới, toả ra những Ánh Sáng 
từ nơi này đến nơi kia, cố gắng với tình yêu thương, mang những người 
khác vào nữa để chúng con có thể kéo lưới mọi góc nhỏ, quăng lưới tin 
chắc rằng chúng con bắt được mọi con cá thuộc về Ngài. Lúc ấy, “Chiên 
 Con sẽ mang Nàng Dâu của Ngài đi, ở bên cạnh Ngài.” Chúng con 
đang chờ đợi thời kỳ đó, nhơn Danh Jêsus Christ. A-men! 
521.4/386 Bao nhiêu người đau ở đây, hãy cho chúng tôi thấy bàn tay của 
anh em. Giơ tay lên lại. Khoảng 1, 2,3,4, 5,… 44, 45, 46,khoảng 47 người. 

 Được rồi, đã 11 giờ 30. Chúng ta có thể cầu nguyện cho người đau 
ngay bây giờ, để đêm nay… Anh em muốn làm điều đó không? Tôi tin 
ngay bây giờ là thì giờ tốt đẹp để làm điều đó. Tôi sẽ nói cho anh em tại 
sao. Đức Thánh Linh đang đứng ngay đây, đang xức dầu. 

 Bây giờ, khi chúng ta di chuyển lên trong Thánh Linh đó giờ nầy, anh 
em thấy điều gì đó, anh em biết Điều gì đó hiện diện. Nếu anh em có thể 
tin, anh em nên tin ngay bây giờ. Nếu anh em sắp tin, chính là bây giờ. 
512.6/389 Chúng tôi muốn anh em hãy đến thực yên lặng, hãy để cho những 
người đó ở trong lối đi lại tại đó, đưa tay lên, bước vào trong dãy này, đi 
theo lối này, rồi chúng ta sẽ nhận họ dãy này qua dãy khác. Chỉ có 47 
người. Không mất nhiều thì giờ lắm. 

 Tôi sẽ mời Anh Neville bước tới ngay xuống đây với tôi, chúng ta sẽ 
cầu nguyện cho họ. Đầu tiên, họ, những người bây giờ đi vào dãy, đứng lên 
trong một phút để chúng ta có thể cầu nguyện cho các anh em tại đây, đặt 
tay trên mọi người. Đúng vậy. Mọi người sắp bước vào hàng cầu nguyện. 
Nào, hãy bấm giờ để chúng ta chắc chắn tiến hành được, chúng tôi sẽ cầu 
nguyện cho anh em bây giờ. 
522.1/391 Thưa các bạn, hãy nhìn, bây giờ tôi xin giải thích điều đó. Đức 
Chúa Jêsus Christ đã phán: “Những dấu hiệu này sẽ theo những người tin.” 
Nào, hãy quan sát. Ngài không hề phán, “Hễ họ cầu nguyện cho...” “Hễ họ 
đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ bình phục.” Nếu Đức Chúa Trời có thể 
chữa được một trường hợp viêm phổi không thất bại, cô bé không thể có 
đức tin cho chính mình, song điều đó đã trọn một cách hoàn hảo... Nếu 
Ngài có thể lấy trường hợp kế tiếp của một cậu bé, chữa lành cho cậu cho 
đến nỗi các Bác sĩ thậm chí không thể tìm được cơn sốt thấp khớp nào 
trong máu đứa bé hay điều gì khác, thì Ngài có thể làm gì cho anh em? 
Những con người bé nhỏ, họ không hiểu được lời cầu nguyện là gì. Tôi chỉ 
đặt tay trên họ, đã xong rồi. Chúng ta có thể hiểu được điều đó. 
522.3/392 Giờ này, trong lúc anh em đứng để cầu nguyện, lạy Cha Thiên 
Thượng, với sự Hiện diện vĩ đại của Ngài đang bày ra tại đây, Đức Thánh 
Linh vĩ đại, Đấng chúng con có bức hình, Đấng chúng con đã đọc trong 
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sống cho sự vinh quang và tôn quý của Đức Chúa Trời qua Danh Chúa 
Jêsus Christ. A-men! 
461.5/30 Tôi--tôi chỉ muốn nói điều đó và tôi nghĩ điều này tại đây đã 
kiểm soát những cuộn băng này, nhưng nó không; Đây là cái đèn bàn (desk 
light). Tôi nghĩ người kiểm soát cuộn băng thường có mặt tại đây. Nhưng 
tôi được đề nghị với những anh em trong căn phòng đó, phòng thu âm, họ 
biết khi nào ngưng những cuộn băng lại và khi nào thì không. 

 Những băng ghi âm có linh vụ mọi nơi trên toàn thế giới. Nó đi vào tất 
cả các loại ngôn ngữ và mọi thứ, vì thế có những điều chúng ta nói tại đây 
chúng ta sẽ không nói nơi nào khác; Đó là lý do chúng ta ngưng lại. 
461.7/33 Trả lời những câu hỏi quả là điều khó khăn. Một vài câu hỏi thậm 
chí không dính gì đến Sứ điệp, hay các Ấn nhưng tôi sẽ cố gắng giải đáp. 
Những câu hỏi được đưa cho tôi, và như họ bảo tôi … Dân sự đã nói hầu 
hết cho tôi, hay phần lớn là về những nan đề cầu nguyện, người đau ốm, 
khốn khổ và những điều khác giống như thế--cứ như thế, nó không dính gì 
đến bất kỳ vấn đề nào để được giải đáp. Họ đã trao cho tôi một mớ các câu 
khác nhau (Kinh thánh và những điều khác). Nhưng có lẽ, nếu có thời gian, 
chúng ta sẽ cố trả lời chúng cách tốt nhất như có thể được. 
462.1/33 Nếu tôi có nhầm lẫn, ồ, nên nhớ, tôi không có ý định phạm sai 
lầm. Như vậy, mọi người có cảm thấy tốt không? A-men! Chỉ như vậy, hãy 
nói về các nơi trên trời trong Chúa Jêsus Christ... Thật là một nơi tuyệt vời. 
Thật là một thì giờ tuyệt vời. 

 Trong tất cả các lần mà tôi đã từng đứng sau bục giảng tại Đền Tạm, 
tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ, vào bất kỳ lúc nào trong chức vụ của mình 
đã từng làm việc trong những lãnh vực của Đức Chúa Trời và những lãnh 
vực thuộc linh như đã xảy ra lần này. Vâng, nó ở bên kia bất kỳ điều gì mà 
tôi đã từng làm vào bất kỳ lúc nào của chức vụ mình, trong bất kỳ buổi 
nhóm nào tại bất kỳ nơi nào giống như thế này. Hầu hết, đó là về sự chữa 
lành, đây là sự khải thị của Lẽ Thật bởi cùng Đức Thánh Linh, cùng Đức 
Thánh Linh. 
462.3/36 Tôi đã ở một mình hoàn toàn, đáp máy bay đến một chỗ, đi 
xuống ăn tại một chỗ. Tôi đã thật sự ở một mình; vậy đó thật là một thì giờ 
tuyệt diệu. 

 Ngay bây giờ, hoặc là buổi sáng nếu không thì sáng hôm sau, có lẽ tôi, 
nếu chúng ta có thể đi hết thời gian, tôi sẽ cầu nguyện cho người đau ốm 
sáng nay, nếu những câu hỏi này không kéo dài lâu quá; vì thế tôi phải 
ởriêng mình một chút.  

 Trí óc con người chỉ có thể chịu đựng nhiều quá. Khi anh em đi đến 
một chỗ mà anh em để một giờ yên lặng với Sự Hiện Diện của Đức Chúa 
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Trời, Trụ Lửa đang lơ lửng ở đó trước anh em, anh em không thể ở đó quá 
lâu.Thực thể con người không thể chịu đựng được điều đó. 
462.6/39 Những câu hỏi này thật hay. Tôi rất biết ơn… Sự khôn ngoan và 
các thứ mà dân sự sử dụng... Giờ là câu đầu tiên... Tôi sẽ cố gắng giải đáp, 
rồi nếu –nếu tôi không đáp đúng, thế thì anh em hãy tha thứ cho tôi. 

 Nếu anh em có sự giải thích khác và tin rằng ý tưởng của anh em là 
đúng, cứ tiếp tục, điều đó sẽ không làm tổn thương, bởi vì không chỉ có 
một hay hai câu trong đó dính dáng điều gì về sự cứu chuộc. Hầu hết 
những câu hỏi được hỏi về-- sự Cất lên của Hội Thánh. Vì thế… 

 Đó là những câu hỏi ở đây, sẽ đến và sẽ ứng nghiệm trong những phần 
khác, vì bây giờ chúng ta đã ở bên kia thời đại Hội Thánh trong những bài 
dạy của chúng ta trong Quyển Sách. Chúng ta ở bên kia, vượt quá thời đại 
của sự kêu gọi 144.000 người. 
463.2/41 Bây giờ, câu đầu tiên ở đây. 

 1. Có phải năm người nữ đồng trinh khôn ngoan của Ma-thi-
ơ 25 là người hầu cho Nàng Dâu hay họ là Nàng Dâu? Nếu 
những người nữ đồng trinh khôn này là những người hầu cho 
Nàng Dâu, Nàng Dâu ở đâu?  

 Theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi, anh em biết, 5 người nữ đồng trinh 
nầy… Có 10 người trong số họ, đã đi ra, đây chỉ là một biểu tượng hay một 
thí dụ-- mà tôi sắp nói cho anh em. Xem đó, có mười người. Dĩ nhiên, có 
hơn mười người; đó chỉ là cho một con số. 
 Nhưng khi ấy, những người nữ đồng trinh khôn đã có dầu trong đèn 
của họ, những người nữ đồng trinh khờ dại không có dầu trong những đèn 
của mình. Vì thế nếu 10 người ở trong Ma-thi-ơ (nếu đây là câu hỏi của 
người đó), nếu 10 người đó… Hay đúng hơn là năm người nầy, điều đó có 
nghĩa là chỉ năm người?  

 Không, không có nghĩa thế. Đó chỉ là biểu tượng của những người nữ 
đồng trinh, người nữ đồng trinh đi ra với dầu trong đèn mình, họ là một 
phần của Nàng Dâu. Theo sự hiểu biết của tôi, anh em để ý họ là những 
người nữ đồng trinh của canh cuối cùng. 
463.4/45 Họ đã đi qua các canh, có bảy canh. Trong canh thứ bảy, giờ giữa 
đêm, khi chúng ta nghe tiếng gõ lúc nầy... Bây giờ, trong canh giữa đêm 
này, những người nữ đồng trinh này thức dậy, khêu đèn mình, đi vào, trong 
khinhững người nữ đồng trinh kia đang ngủ...  

Phần này ở đây, năm nàng này (nếu đó là ý nghĩa của câu hỏi-- “Có phải 
chỉ có năm không?”)… Chúng ta đã có nhiều câu hỏi tại đây về bảy ngàn 
người, giống như vậy; đó chỉ là một biểu tượng, một phần của họ. Tất cả đã 
tỉnh dậy trong thời đại cuối cùng tại đây, canh thứ bảy, năm người đã thức 
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về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết 
mọi loài.” Ngay ở đây, Ngài đứng trò chuyện cùng con người. Anh em trả 
lời tôi câu đó. 

 Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha cùng là Một Người, giống như Đức 
Thánh Linh ở trong tôi. Anh em đang nhìn tôi đang rao giảng, nhưng đó 
không phải là tôi. Như anh em biết, không phải là tôi có thể nói ra một lời 
có thể sinh ra một con vật, ngồi đó, nhìn vào nó, giết nó, ăn đi. Đó là quyền 
phép sáng tạo. Điều đó không nằm trong con người. 
520.5/380 Không phải tôi có thể ẵm một chú bé tại đây--Những Bác sĩ đặt 
nó nằm ngửa, đêm nay, bị cơn đau tim, bảo, “William Branham đã nói như 
vậy...” Không. “VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, nó xong rồi.” Cậu bé được 
mang xuống cho Bác sĩ ngày kế tiếp và cả căn bệnh biến mất. 

 Một đứa bé bị viêm phổi, cho đến lúc mắt của nó lồi ra, vàng bệch cả, 
cả bao tử của nó... Cho đến lúc họ đưa nó đến bệnh viện, cho máu và các 
thứ, thậm chí, để đem nó lại đây, trong thời gian năm phút, nó kêu đòi chả, 
đem nó lại cho Bác sĩ ngày hôm sau và thậm chí không có thể tìm được 
một dấu vết nào nữa. Đó là William Branham đã nói thế ư? ĐÓ LÀ LỜI 
CHÚA PHÁN VẬY. Tuy nhiên, Ngài là một cá thể khác biệt với tôi, 
nhưng cách duy nhất là Ngài bày tỏ qua tôi.  

 Đó là Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha là như thế nào. Chúa Jêsus phán, 
“Không phải là Ta làm công việc, đó là Cha Ta, ngự trong Ta.” Con người 
sẽ lên trời, bây giờ đang ở trên trời. Đó là gì? Ngài hiện hữu mọi nơi vì 
Ngài là Đức Chúa Trời. 
521.1/383 Bây giờ, đây là một câu khác, tôi muốn nói những lời nầy.  

 49. Giải thích điều anh đang nói về… [Băng trống--Bt.]  

 [Lời tiên tri (có người nói tiếng lạ) phát ra từ cử toạ - Bt] ... Cám ơn 
Đức Chúa Trời là Cha. Chúng con cảm ơn Ngài vì Thánh Linh của Sự Hiện 
Hữu Ngài tại đây. Lạy Cha, chúng con được bảo một lần, khi kẻ thù tiến 
vào, Thánh Linh giáng trên nột người, nói tiên tri với người, bảo cho người 
biết. Nó lập sự việc trong trật tự, họ biết hành động như thế nào để đánh bại 
kẻ thù, tìm kẻ thù ở đâu. 
521.2/384 Con cảm ơn Cha, rằng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời không hề thay 
đổi. Ngài vẫn y nguyên. Chúng con thay đổi, các thời đại thay đổi, con 
người thay đổi nhưng Ngài không bao giờ thay đổi. Các hệ thống của Ngài 
vẫn y nguyên. Ân điển của Ngài vẫn y nguyên. Các công việc của Ngài 
không thay đổi bởi vì chúng huyền diệu, vượt quá bất kỳ tri thức nào của 
con người từng hiểu được. 

 Vậy Chúa ôi, chúng con thật biết ơn, những bí mật của Ngài đã được 
ẩn giấu trong những tấm lòng các đầy tớ của Ngài, chúng con thật hạnh 
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sê không vào đồng vắng nhưng Ê-li đã vào. Rồi Giăng cũng sống trong 
đồng vắng. 
519.3/372 Thật khó nói, những Tiên tri khác này, khi họ đi ra khỏi Giu-đa 
đó, tôi không biết họ sẽ ở lại đâu. Họ có lẽ cắm trại trên ngọn đồi nơi nào 
đó... Nhưng những gì họ sẽ làm trong những ngày Tiên tri của họ, tôi 
không biết họ sẽ làm gì, nhưng... Vì thế sẽ là một người nào đó… Điều tôi 
cố gắng nói là điều nầy: Họ--họ sẽ là một… 

 Họ đang cố gắng hỏi, “Họ có phải thật là những người ở trong đồng 
vắng không?” Ồ, họ sẽ phải đi phía bắc British Columbia [một tỉnh miền 
Tây Canada] có đủ đồng vắng để cư ngụ nơi nào đó lúc bấy giờ. Đồng 
vắng hết thảy bị giảm xuống, không còn lại nhiều đồng vắng lắm. Như vậy, 
điều duy nhất họ có lẽ là người yêu đồng vắng, có lẽ, lưu lại nhiều trong 
đồng vắng... Anh em có thể lưu ý bản chất của họ là không nhân nhượng, 
anh em sẽ biết khi điều đó đến. Anh em sẽ thấy, nếu tỉnh thức. 
519.4/374 Đây là một cuộn băng, tôi không biết cách chạm đến như thế nào. 
Tôi có một cuộn băng khác trước cuộn băng này, tôi sẽ bảo họ tắt cuộn 
băng một phút. 

47. Nếu Đức Chúa Trời là một thân vị, ồ, làm thế nào Ngài có thể 
nói chuyện với Chính Ngài trên Núi Hoá Hình? 

 Ồ, tôi vừa mới giải thích điều đó.  

 Tôi muốn hỏi anh em điều này… Khi Chúa Jêsus cầu nguyện với Đức 
Chúa Cha, tôi tin anh em có phép báp-tem Đức Thánh Linh, phải không? 
Sao anh em không đứng lên một phút? Anh em tuyên bố mình có phép 
báp-tem bằng Đức Thánh Linh không? [Anh em nói, “Dạ có.”-- Bt] Tôi 
cũng có nữa. Thế thì nó là gì? Tôi không tuyên bố có những quyền phép 
trong chính mình để mở ra những sự mầu nhiệm này. Tôi không có quyền 
năngchữa lành những người đau. Đó là Đức Chúa Trời. 

 Tôi tin anh là một thầy Truyền đạo. Nếu tôi không lầm, anh đến từ 
Arcansas. Được rồi. Trong anh em, anh em được thôi thúc rao giảng Tin 
lành.Anh được lớn trên một nông trại bình thường và xung quanh như thế. 
Anh thật không biết gì về điều đó. Nhưng điều gì đó đến với anh thôi thúc 
giảng Tin lành. Anh không tuyên bố là chính mình nữa, đó là một người 
khác, gọi là Đức Thánh Linh. Đúng thế không? Được. 
520.2/377 Tôi muốn hỏi anh em. Đức Thánh Linh đó ngự trong anh em, 
đúng vậy không? Anh có trò chuyện với Ngài không? Cầu nguyện với Ngài 
không? Được, đó là mọi điều tôi muốn... Cám ơn anh rất nhiều. Anh hiểu 
được chưa? 

 Tôi hỏi anh em một câu: Thế nào khi Chúa Jêsus phán trong Giăng 3, 
“Khi Con Người từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc 
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dậy vào lúc ấy, được cất đi, đi vào với Nàng Dâu, đại loại như vậy và 
Chàng Rể...  

 Điều ấy không có nghĩa sẽ chỉ có năm vì người ta đang mê ngủ suốt 
qua các thời đại như chúng ta đã đi qua trong tuần này. 
463.8/48 Vào thời Phao-lô, Thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô, Phao-lô, 
người đã lập nên Hội thánh này, là Sứ giả cho Hội thánh đó... Nên nhớ, 
Phao-lô thành lập Hội Thánh tại Ê-phê-sô, trở nên Sứ giả cho Hội Thánh 
đó, và Linh trong xứ vào lúc đó là linh Sư tử. Sư tử là Sư tử thuộc chi phái 
Giu-đa, là Đấng Christ và Đấng Christ là Lời. Phao-lô đã có mặt với Lời 
của thời đại đó...  

 Hàng ngàn người đã rơi vào giấc ngủ trong thời đại đó. Đúng 
thếkhông? Rồi xuất hiện thời đại kế tiếp, thời gian Hội Thánh ổn định trong 
thời đại bóng tối, linh Bò đực xuất hiện: Công việc, lao nhọc, của sinh tế và 
phó những đời sống mình. Hàng ngàn lần ngàn người rơi vào giấc ngủ 
trong sự tử đạo và mọi thứ. Họ đang chờ đợi.  
464.2/50 Rồi thời đại kế tiếp đến, của Luther, thời đại cải cách. Có những 
người khôn ngoan với sự xảo quyệt của con người. Nếu anh em để ý, con 
người đã tiến với điều đó, khi làm thế, con người đã thêm sự quỷ quyệt 
riêng của mình. Đó là điều đã liên kết cho người vào trong một phần khác. 
Nếu người cứ ở lại với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chỉ cải cách và 
rút ra... Nhưng người đã làm gì? Sau người đó, đã có Sứ điệp rồi, Luther. 
Sau cái chết của Luther, họ đã có một tổ chức Luther. Sau cái chết của 
Wesley, họ có tổ chức Giám Lý. Anh em cứ đi theo con đường đó. Nó tạo 
nên thế. 

 Tôi muốn anh em --để ý điều này. Bây giờ, ai đó có thể hỏi về Ngũ 
Tuần, là thời đại thứ ba. 
464.4/52 Anh em thấy đó, trong mỗi một thời đại này chỉ dầm thấm trong 
Đức Thánh Linh. Sự xưng công bình là công việc của Đức Thánh Linh. 
Thánh hoá là công việc của Đức Thánh Linh nhưng phép báp-têm là Đức 
Thánh Linh. 

 Đó là lý do phải cần đến vị Tiên tri đã được nói tiên tri hiện xuống, 
không còn Sứ giả nào cho thời đại, vì Đức Thánh Linh đã đến Chính Ngài 
trong sự đầy trọn của Ngài về phép báp-têm. Nhưng vào cuối thời đại, như 
nó luôn kết thúc trên những thời đại khác, lúc ấy, chúng ta thấy tại đó, Sứ 
giả được sai đi, tất cả những sự cân nhắc này và các thứ được đặt đúng chỗ 
của chúng, giống như thế. Rồi sự Cất lên sẽ đến cho Hội Thánh. 

 Nhưng như nhiều người đang viết tất cả những điều khác biệt này: 
Mặt trời trở nên tối tăm, mặt trăng... Họ đã đặt những điều đó lùi lại thời 
đại Cơ-đốc giáo. Họ đã không thấy được ba câu hỏi mà Chúa chúng ta đã 
được hỏi ở đó khi Ngài giải đáp cho họ. 
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465.1/55 Đêm qua, tôi nghĩ không có câu hỏi nào cả. Chúng ta đã nhận lấy 
mỗi một câu hỏi đó và đặt chúng ngay dưới các Ấn. Các Ấn hoàn toàn tự 
nó là toàn bộ Quyển sách. Tiến sĩ, ông có tin điều đó không? Toàn bộ sự 
việc được bao bọc với nhau… 

 Chúng ta đơn cử những gì Chúa Jêsus nói tại đây. Họ đã hỏi ba câu: 
“Khi nào những điều này sẽ xảy ra? Dấu hiệu sự hiện đến của Ngài là gì? 
Kết cuộc của thế giới là gì?” Ngài đã giải đáp ngay, chúng ta đã rút ra mỗi 
một trả lời rồi, nhưng trừ ấn đó. Đó là gì? Ấn Thứ Bảy. Tại sao? Xem đó, 
nó không được biết. Chính điều đó. 
465.3/56 Mỗi ấn lộ ra ngay. Tôi đã đối chiếu lại trước sau một cách chính 
xác và đêm qua, khi viết bài... Tôi quay lại, nhìn vào ghi chú cũ của mình, 
và lấy ra, ồ, tôi thấy mình đã đặt vào chỗ ấn khác. Tôi viết lại, gạch chéo 
tới lui. Đó là điều tôi đã làm. Tôi nghĩ anh em đã nắm được. Anh em nắm 
được chưa? 

 Tôi đã viết xuống ở đây những gì tôi viết xuống ở phía bên này. Đặt 
cả hai số 9, 11 hay 9, 6 hay 6, 11 và 9, 11 mà không phải vậy. Nó ngược 
lại, câu kế tiếp ở dưới đó. Chính câu ấy, những câu giải đáp giữa dịch lệ và 
chiến tranh. Anh em hiểu không? Đó là những gì đã xảy ra. 

 Vì thế tôi thật hạnh phúc, tôi cứ tiếp tục như là một… Tôi tận hưởng 
sự phấn khích từ sự khải thị. Cho nên tôi đặt nó ngay tại đó với một bút chì 
hay cây bút, tôi viết xuống số 11 trên cả hai chỗ mà đã không có. Tôi nghĩ 
đó là số 9 thay vì 11 cho phía bên kia. 
465.5/60Bây giờ, anh em có thấy chúng tương đương một cách hoàn hảo như 
thế nào không? Đừng quên điều đó. Chúng song song xuống đến Thứ 6 và 
dừng lại. Hãy quan sát sự khai mở của Các Ấn xuống đến Ấn Thứ 6 và 
dừng lại, chỉ là sự im lặng trên trời; (Đó là mọi điều nó nói) trong khoảng 
nửa giờ. 

 Tôi phải vội và trả lời những câu này, bởi vì, mỗi câu trong số đó 
làmột bài giảng dài bốn tuần(Anh em hiể không?), mỗi câu như vậy; Anh 
em có thể lấy ra khỏi dựa trên điều gì khác nhưng tôi không có ý làm thế, 
bởi vì tôi muốn giải đáp câu hỏi của mọi người trong chừng mực tôi có thể. 
465.8/62 Những người nữ đồng trinh này, họ được... Đó chỉ là một phần 
của họ trong thời đại đó. Mỗi thời đại có những người nữ đồng trinh. Thiên 
sứ đến với Hội Thánh: “Hãy viết cho Thiên sứ (Sứ giả) của Hội thánh Ê-
phê-sô.” 

 Rồi qua đây, rồi sau thư viết cho Hội thánh Ê-phê-sô (so sánh lại), một 
Ấn được mở. Đó chỉ là cách chúng ta đang mang nó, cố gắng đưa nó đến 
với hết thảy anh em. Hiểu tôi muốn nói gì không? Nếu Chúa khứng.  
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 Sau đó. Những người chết còn lại không sống đến một ngàn năm đã 
không đi với Nàng Dâu. Chúng ta hãy xem. 
518.1/366 44. Nhiều lần anh đã giảng rằng chủ nghĩa Cộng sản được 
Chúa dấy lên để phục vụ mục đích của Ngài, như vua Nê-bu-cát-nết-
sa. Vậy thì chủ nghĩa Cộng sản sẽ khớp vào bức tranh, cuối cùng nó sẽ 
thực hiện điều gì? Nó kết thúc tại đâu? Nhiều học giả tin rằng vương 
quốc miền bắc, Gog và Ma-gog đã được đề cập trong Kinh Thánh, đi 
chống lại Y-sơ-ra-ên. (Tôi không thể hình dung nó là gì. Đúng thế.) Tôi 
tin một vài cuộn băng đã được thực hiện, anh có nói cuối cùng chủ 
nghĩa Cộng sản sẽ huỷ diệt Công giáo hay Va-ti-can bằng một tiếng nổ. 
Điều này đúng không? 

 Vâng, Khải huyền 16, anh em tìm được điều đó, Khải huyền 18:8 và 
12. Nếu có người tại đây và muốn ghi lại trên mẩu giấy về chỗ đó, anh em 
có thể tra xem ngay. Đúng thế. “Than ôi, vậy cho nên đồng trong một 
giờ, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết,…” Anh em thấy 
không? Những nhà buôn và mọi thứ tại đây đã mang lại những món hàng 
cho nàng... Nó sẽ như vậy. Đúng vậy. Và không… 

  Hãy quên đi chủ nghĩa Cộng sản. Nó không là gì ngoài một nhóm 
người dã man, không tin kính. Đó là một hệ thống... Hãy để tôi tỏ cho anh 
em điều gì đó -- Nó đơn giản như thế nào. Ồ, chỉ có một phần trăm của 
toàn Nga-sô là chủ nghĩa Cộng sản. Họ cần một Sứ giả. Rồi 99% trong họ 
vẫn là phía người Cơ-đốc. Bây giờ, một phần trăm, làm sao có thể kiểm 
soát 99%? Điều đó nên giải thích cho anh em ngay tại đó. Nếu Chúa đã 
không cho phép, hẳn họ sẽ bị tống ra ngoài cách đây lâu rồi. Chắc chắn. 

518.3/368 45. Anh Branham, anh nói rằng La-mã sẽ lấy chính 
quyền của những người Do-thái vào cuối ba năm rưỡi. Có phải 
sẽ là ba năm rưỡi đầu tiên của cơn đại nạn hay là ba năm rưỡi 
sau? Điều này đúng không? 

 Nó sẽ là ba năm rưỡi sau (Đúng vậy.), không phải đầu tiên, vì nó đã 
qua rồi. (Ta có thêm một câu nữa sau câu này.) 

518.4/369 46. Người anh yêu dấu của tôi, có phải Ê-li trong Ma-la-
chi 4:5 đi vào đồng vắng như I Các Vua 17 bảo cho chúng ta Ê-li 
khác đã làm? 

 Ồ, tôi không nói một cách chính xác rằng ông sẽ đi vào đồng vắng 
nhưng ông sẽ là người này: Ông là Ê-li và Ê-li-sê…. Anh em lưu ý, hầu hết 
những người giống như thế là những người đi xa, họ lánh xa khỏi dân sự.  

 Anh em lưu ý Ê-li-sê, Ê-li, Giăng Báp-tít như thế nào, bản chất của 
linh đó. Tôi tin một người là người yêu mến đồng vắng và có lẽ lưu lại 
trong đống vắng, nhưng bây giờ ta nói người sẽ là một kẻ ẩn dật, sống 
trong đồng vắng, tôi không biết về điều đó. Thỉnh thoảng, họ còn làm. Ê-li-
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 Tôi đáp, “Không, tôi không biết, thưa ông.” 
 Anh ta nói, “Ồ, vinh quang có ý nói một ngàn năm đang diễn ra ngay 
tại đây và ông không biết?” 
 Tôi đáp, “Không, tôi không biết, thưa ông.” 
 Anh ta nói, “Ồ, vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, tôi có vài người 
bạn đến, bảo tôi, ‘Tôi bỏ việc rồi,’ anh ta vẫn còn mặc quần áo lao động. 
 Anh nói, “Này anh ơi, tôimuốn có ngàn năm ấy.” 
 Tôi đáp, “Tôi nghĩ anh hơi bị lẫn lộn một chút, có phải không, người 
anh em?” 
 Khoảng lúc đó, một xe tắc-xi trờ tới. Người phụ nữ nói, “Dừng lại, 
dừng lại.” Một phụ nữ bé nhỏ xuất hiện, yêu cầu, “Xin cầu nguyện cho 
chồng tôi.” 
 Tôi hỏi, “Về chuyện gì vậy?” 
 Bà nói, “Tôi hiểu ông phải đợi một tháng cho một cuộc phỏng vấn để 
được cầu nguyện cho.” 
Tôi nói, “Điều gì?” 
 Bà ấy nói, “Vâng, thưa ông Nhưng tôi thật tuyệt vọng. Anh phải cầu 
nguyện cho chồng tôi.” 
  “Chắc chắn. Anh ta ở đâu? Mang anh ta vào.” 
 Người này đang đứng nhìn, nói, “Anh cũng cầu nguyện cho người đau 
à?” 
  Tôi đáp, “Vâng, thưa ông.” 
  “Anh nói tên anh là Branham?” 
  “Anh không biết gì về một ngàn năm sao?” 
 Tôi đáp, “Ồ, tôi không hiểu, chỉ ngay trong Kinh thánh.” 
 Anh ta nói, “Không, nó có ngay bây giờ, dân sự đến từ mọi nơi.” 
 Tôi hỏi, “Ở đâu?” 
 Anh ta đáp, “Jeffrsonville, Indiana, ngay dưới cầu.”  
 Tôi đáp, “Tôi không giúp ích gì. Tôi không biết gì về điều đó. Chúng 
ta hãy đi vào, ngồi xuống. Có lẽ chúng ta sẽ bàn kỹ điều này.” Chúng tôi đã 
làm thế. 
 …Thưa anh em, anh em thấy đấy, đừng bao giờ anh em ham muốn 
một chức vụ. (Anh em biết tôi có ý nói gì.) Anh em cứ hạnh phúc với vị trí 
của mình. Cứ tiếp tục. 
517.3/365 43. Sau sự Cất lên của Nàng Dâu, khi nào Hội Thánh đi qua 
Thời kỳ Đại nạn đứng hầu tại cuộc đoán xét?(Hội Thánh không chịu 
phán xét.) Trước hay sau Ngàn năm Bình an? (Vì Hội Thánh của Cô 
Dâu…. Ồ, tôi xin lỗi.) Khi nào Hội Thánh … Sau sự Cất lên của Nàng 
Dâu, khi nào Hội Thánh phải trải qua Thời kỳ đại nạn chịu sự phán 
xét. Nó xảy ra trước hay sau đó? 
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466.2/64 Tôi sẽ có điều gì trước tiên? Các thời đại Hội Thánh. Có đúng 
vậy không? Điều kế tiếp, Sứ điệp cho các thời đại Hội Thánh. Mọi người 
đã hiểu điều đó rõ ràng bây giờ chứ? 

 Đầu tiên, chúng ta có các thời đại Hội thánh và lịch sử (được đặt 
xuống trong Giáo hội nghị và Tiền Giáo hội nghị Nicaea cùng mọi việc mà 
chúng ta có thể thấy trong lịch sử), đã tìm ra rằng sự thông giải chính xác 
của Lời là chính xác với lịch sử. Cho đến ngày hôm nay trong Lao-đi-xê 
này -- Anh em không phải có lịch sử về điều đó, nó đang làm nên lịch sử 
lúc nầy. Nó đấy, rồi nó tỏ ra những gì sẽ xảy ra trong thời đại này. 
466.4/66 Bây giờ, chúng ta trở lại với Các Ấn và mở Ấn đó... Đức Chúa 
Trời mở Ấn đó cho chúng ta. Đó là gì? Trước tiên có một Sứ giả, thời đại 
Hội Thánh; kế tiếp là Bảy Ấn. 

 Chúng ta tìm thấy sự suy đồi đã giáng vào trong thời đại Hội thánh thứ 
Bảy... Nhưng Ấn Thứ Bảy không khải thị bất kỳ điều gì, những gì sắp xảy 
ra với nó. Vì vào cuối thời đại Hội thánh đó sẽ đến sự ban cho nói tiên tri 
để khải thị những điều này. Anh em đang theo dõi không? Được rồi. 
466.6/67 Chú ý mỗi một trong những Ấn ấy... Rồi tôi đến đây, và họ đã hỏi 
Chúa Jêsus ba câu hỏi đó: “Khi nào thì những điều này xảy ra, sẽ không 
còn hòn đá này chồng lên hòn đá kia? Khi nào thì trung tâm tôn giáo này 
của thế giới được hạ xuống, một trung tâm khác được dựng nên? Khi nào 
thì kẻ nghịch Đấng Christ dấy lên?” Cái gì đi ra để đương đầu với nó? Lời, 
Lời nghịch lại ngôn từ. 
466.7/69 Rồi nó giải quyết với chính trị và mọi điều khác, bò đực lao khổ 
đi ra đó. Chính xác đó là bước thứ hai. Chúa Jêsus đã nói như vậy trong 
Ma-thi-ơ 24. Rồi chúng ta từ đó, xuống đến sự khôn khéo của những nhà 
cải cách, con sanh vật mặt người đi ra để gặp. Đó là những gì đã xảy ra. 
Rồi chúng ta đi xuống nữa, kế tiếp hay Ấn Thứ Tư khi kẻ nghịch Đấng 
Christ trở nên những một khối liên kết và có tên: Sự Chết. 

 Hãy xem những gì Chúa Jêsus phán, “Nó sẽ ném nàng vào những đám 
lửa và thậm chí giết chết con cái của nàng.” Đó là cái chết đang cưỡi ngựa. 
Cả nàng và con cái nàng sẽ bị huỷ diệt. Như vậy, nếu anh em đang lệ thuộc 
vào hệ phái của mình, tốt hơn anh em nên tách ra khỏi nó ngay bây giờ.  

 Rồi khi đến Ấn Thứ Bảy, Chúa Jêsus ngừng ngay tại đó. 
467.2/71 Ngài mở Ấn Thứ Sáu bằng cách nói mặt trăng sẽ trở nên huyết và 
tối tăm cùng mọi thứ, những điều này sẽ xảy ra. Chúng ta đến ngay ở đây, 
mở Ấn Thứ Sáu. Sau khi Ấn Thứ Sáu được mở, bật ngay trở lại và tỏ cho 
thấy một điều tương tự.  

 Anh em có tại đó với ba chỗ khác nhau trong Kinh Thánh, gắn bó 
nhau với sự khải thị. Hãy quan sát. Chỗ mà Chúa Jêsus đã nói vậy, nơi mà 
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Ngài đã mở Quyển sách đã được giấu từ lúc sáng thế, rồi sự khải thị của 
hôm nay, tại đây, đặt nó ngay ở đó, buộc cả ba lại với nhau. Ba là sự làm 
chứng, như vậy, điều đó đúng. Tuyệt đối có thực. 
467.4/73 Những nữ đồng trinh này đã đến đây, họ là những người đã ngủ 
mê, rồi cả thân thể được hợp thành cùng nhau của nhóm đó, những người 
nữ đồng trinh khờ dại là những người khởi đầu trở lại nơi mà lúc những 
người nữ đồng trinh khôn ngoan đã bắt đầu, họ là những người cố mua dầu. 
467.5/74 Bây giờ, cứ nhìn ở đây. Anh em thấy mọi nơi anh em hành động 
hoàn hảo thế nào. Nếu có thể đứng ở đây nói về những điều đã được khải 
thị trong căn phòng đó, tôi nói với anh em, nó sẽ làm cho đầu anh em quay 
cuồng; nhưng anh em sẽ thực hiện như thế nào vì anh em đã hiểu được toàn 
bộ sự việc ở đây. 

 Rồi cách nào đó hay cách khác, khi anh em xa khỏi dân sự, các bí mật 
sẽ bắt đầu mở ra ở đó, sau đó anh em thấy những điều mà anh em cũng 
không dám nói với dân sự nữa, nếu họ sẽ bắt đầu những chủ nghĩa nhỏ. 

 Lúc ấy, hãy xem những gì ân tứ nhỏ về sự chữa lành nầy đã làm, nó đã 
làm hội chúng bối rối như thế nào. Mọi người có xúc cảm, mọi người có 
điều này. Ngay trong lòng tôi, Đức Chúa Trời biết đó là sự thật, tôi biết nó 
không đúng vì Ngài đã bảo cho tôi vậy. Nhưng đó là một sự giả mạo, chỉ 
ném dân sự ra ngoài thôi. Đúng vậy. 
468.1/76 Nhưng, xem đó, anh em không thể thấy những điều đó, tốt nhất 
nên để mặc nó. Anh em còn nhớ thần lực thứ ba, có bảo, “Đừng nói cho ai 
biết.” Bao nhiêu anh em nhớ điều đó? Ồ, chắc chắn. Còn nhớ tôi đã đứng 
đó, cố buộc lại sợi dây qua lỗ chiếc giày nhỏ đó trong khải tượng không? 
Ngài đã phán, “Ngươi không thể dạy những con đỏ Ngũ Tuần những điều 
siêu nhiên.” 

 Tôi đã nói đây sẽ là thần lực thứ ba và sẽ không được biết, do vậy, bởi 
ân điển của Đức Chúa Trời, xin vùa giúp tôi. Bây giờ, chúng ta đang đi 
ngay tới thời kỳ sau cùng. Nó sẽ không lâu lắm cho đến lúc ngai thương 
xót trở thành ngai phán xét. 
468.3/78 Ồ, nếu anh em thấy những điều này xuất hiện và những người 
này đi vào, tốt hơn anh em cũng nên đi vào nếu chưa ở trong. Giờ đây, 
chúng ta hội họp trong những nơi trên trời; Nó cũng có nghĩa hơn chỉ là sự 
mừng rỡ. Trong những nơi trên trời, đó quả là một điều đáng sợ, nếu anh 
em được thực sự tập họp trong Đấng Christ. 

 Cùng đứng bên cạnh Thiên sứ đó của Chúa, anh em nghĩ anh mình 
sẽkêu gào lên. Không phải thế đâu. Nó làm cho anh em sợ đến chết. Như 
vậy, anh em thấy, có một sự khác biệt trong chỉ sự vui mừng và khiêu vũ 
hão huyền (xem có vẻ được), và rồi thì đến điều thực sự. Đó là nơi đáng 
sợ… Đó là một điều đáng sợ… Không phải anh em sợ bị hư mất, nhưng 
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và chính quyền cùng nhau để ép buộc hôn những pho tượng một lần nữa; 
Một điều giống y như vậy: Pho tượng của một vị Thánh. Chắc chắn. 

515.3/347 40. Anh Branham, khi sự Cất lên nầy xảy ra, liệu những 
con trẻ không phân biệt được đúng sai sẽ được cất lên không? 
Nếu các tên của chúng được ghi trong Quyển Sách. Vâng. Đúng vậy. 
Được rồi. 
515.4/347 41. Thưa Anh Branham, đêm qua anh nói rằng có bảy 
trăm người được cứu theo sự rao giảng của Ê-li. Anh có ý nói 
bảy ngàn... 
Vâng, đúng vậy. Xin tha lỗi cho tôi về điều đó. Được rồi, tôi có ý nói 
thế. 
515.5/348 42. Anh Branham, Thời đại Hội Thánh ân điển sẽ trôi 
qua sau khi Bảy Ấn được mở? 

 Tôi hy vọng là không. Không, thưa các bạn, đừng ghi điều đó trong trí 
lúc này. Anh em cứ tiếp tục. Đào khoai tây, đi nhà thờ, cứ như thế. Nếu 
điều đó xảy ra vào buổi sáng, anh em sẽ được tìm thấy đang thực hiện một 
cách chính xác những gì anh em được cho là đang làm. 

 Đừng bắt đầu… Khi anh em làm thế, anh em bóp méo chính điều 
đúng xa khỏi mục đích nó đã được định cho. Anh em có những ý tưởng đặc 
biệt, những ý tưởng riêng về các thứ. Đừng lấy ý tưởng riêng của mình. Chỉ 
khi anh em ngồi, lắng nghe những điều giống như thế, hãy nói, “Cảm ơn 
Chúa. Con đang bước đi gần Ngài thêm một chút nữa.” Đừng bỏ công việc 
và nói, “Tôi sẽ bán hết mọi thứ.” 
516.2/351 Một người chạy lên đây từ North Carolia vào ngày nọ, ngay trước 
khi chúng tôi ra đi, anh ta nói, “Vinh quang thuộc về Chúa. Ông có thể cho 
tôi hay người vĩ đại nào đó ở đâu không?” 
 Tôi đáp, “Không.” 
  “Người này là chủ tịch của Hiệp hội Ô-tô.” 
  “Cái gì?” 
  “Hiệp hội Ô-tô.” 
 Tôi nói, “Tôi không hiểu.” 
 Anh ta nói, “Ồ, người này là chủ tịch.” 
 Tôi nói, “Ông nói tên ông ta là gì?” 
 Anh ta đáp. “Tôi tin, Brown hay Branham, điều gì đó giống như thế.” 
 Tôi đáp, “Ồ, tên tôi là Branham.” 
 Anh ta hỏi, “Ông có phải là chủ tịch của Hiệp hội Ô-tô không?” 
 Tôi đáp, “Không, thưa ông.” 
 Anh ta nói, “Ồ, một Ngàn năm Bình an ở đâu?” 
 Tôi nói, ‘Tôi không biết.” 
 Anh ta nói, “Ông là… Ông có ý nói một ngàn năm đang diễn ra ngay 
tại đây và ông không biết?” 



50  HỎI VÀ ĐÁP VỀ CÁC ẤN  

 Sa-tan được thả khỏi tù của nó và đi tập hợp tất cả dân sự nó, kẻ gian 
ác, mang họ đến nơi này, Đức Chúa Trời cho mưa lửa và diêm sinh từ trời 
xuống, họ bị thiêu nuốt trong hai trận chiến với nhau. 
514.4/343 39. Câu hỏi: Liên quan 68 triệu người bị sát hại bởi Công 
giáo La-mã, trong lịch sử chuyện này đã xảy ra vào lúc nào và đã xảy 
ra trong bao lâu? 

 Lấy ví dụ quyển “Cuộc Cải cách Vinh quang,” của Smucker, tôi đoán 
vài trong số những học giả này đã đọc quyển đó. Đó là lịch sử Hội Thánh. 
Hiện giờ tôi quên ở trang nào, nhưng nó đã xảy ra từ lúc biến cố sinh ra hay 
được đưa ra cho Hội Thánh bởi Thánh Augustine, Giám mục thành Hippo, 
Châu Phi. Đó là năm 354 sau Chúa, kéo dài cho đến 1850, cuộc thảm sát 
Ái-nhĩ-lan. Anh em hiểu không? 

 Vậy thời kỳ đó là từ năm 354 sau Chúa cho đến năm 1850, theo lịch 
sử, có 68 triệu người Tân giáo (Protestant) bị giết được ghi trong sách tử 
đạo của La-mã vì bất đồng với Giáo hoàng La-mã. Đó là lịch sử. Nếu anh 
em muốn nói điều đó là sai; khi ấy, có lẽ George Washington hay Lincoln 
đã không có mặt tại đây. (Anh em biết không ai trong chúng ta sống trở lại 
để nhìn thấy điều đó.) Nhưng, dẫu sao, tôi tin họ đã có mặt ở đây. Tôi nhìn 
thấy những dấu hiệu họ đã có mặt ở đây. 

514.5/344 39. Anh Branham, I Các Vua chương 19 và câuthứ 18, 
“Nhưng Ta đã để dành lại cho Ta trong Y-sơ-ra-ên 7000 người 
không có quỳ gối trước mặt Ba-anh, và môi miệng họ chưa hôn 
nó.” Xin giải thích cho tôi về 700. 

 Đó là 7000. Là những người không chịu hôn Ba-anh. Có bao nhiêu 
anh em ở đây trước đây là Công giáo? Tất nhiên, hiểu không? Anh em đã 
hôn các hình tượng. Nhớ là trong thời kỳ Ba-by-lôn và Nê-bu-cát-nết-sa 
khi vương quốc Ngoại Bang đi vào, bởi việc tôn thờ một người. 
515.2/346 Nê-bu-cát-nêt-sa đã đúc tượng một người. Anh em có tâm trí 
thiêng liêng, hãy lắng nghe sự khải thị này. Linh đó, con người đó mà ông 
đã đúc là tượng, bởi sự khải thị, chính là Đa-ni-ên--Con người tin kính 
được tôn thờ vì tên ông là Bên-xát-sa, có phải không? Hay Bên-tơ-xát-sa, 
tên của thần vua. Ông đã đúc tượng của người đó, chính là hình tượng của 
Đa-ni-ên, và Đa-ni-ên không chịu cúi mình trước hình tượng của chính 
mình. Nó xảy ra ở đây một lần nữa.  

 Hãy theo dõi. Vương quốc Dân Ngoại đã đưa vào thời của Ba-by-lôn 
bởi vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua Dân Ngoại, đặt Giáo hội và nhà nước lại với 
nhau bằng cách lấy hình tượng thánh khiết của một người thánh kiết và 
cưỡng épthờ phượng nó. Sự chấm dứt của Dân Ngoại ở bàn chân với bản 
chữ viết bằng tay trên tường bởi một quyền lực chính trị liên hiệp Giáo hội 
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anh em thực sự hầu trước Thực Thể Thiên sứ (Angelic Beingngelic) và 
chính Đức Thánh Linh đang đứng đó. 
468.5/81 Đó sẽ là phần của Nàng Dâu; đó là những gì sẽ đến, hợp thành, 
tất cả những người mê ngủ. Chúng ta không thể thấy tuyệt đối sao? 

  [Anh Branham bị gián đoạn bởi có sự hỏng hóc trong hệ thống ghi 
âm - Biên tập]... Hãy cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban sự chữa lành cho dân 
sự, qua những chiếc khăn tay này, được đặt trên. Trong Danh Jêsus. A-
men! (Bây giờ được chưa? Cám ơn. Người nào giẫm lên gì đó? Quá nhiều 
máy ghi âm tạo áp lực quá lớn. Được rồi. Lấy một cuộn băng, đổi cuộn 
băng và thâu lại.) Bây giờ, chú ý, câu hỏi tiếp theo. 

468.6/81 2. Những nhà Truyền giáo có nên tiếp tục trên công 
trường không? 

 Dĩ nhiên, những gì họ muốn nói trong giờ này. Chắc chắn, bởi mọi 
phương tiện, đừng thay đổi một điều gì. Nếu Chúa Jêsus tái lâm vào buổi 
sáng, hôm nay hãy rao giảng giống như cách đây 10 năm những hãy sống 
như là biến cố sắp xảy ra vào giờ này. 

 Đừng do dự. Đó là lý do tại sao tôi đang cố gắng cảnh cáo anh em. 
Đừng trở nên kỳ quặc, lạ đời. Đừng thay đổi điều gì nhưng nếu anh em 
đang làm điều gì đó sai trật, tội ác, hãy ăn năn, hãy trở lại với Đức Chúa 
Trời. Cứ tiếp tục sự nghiệp truyền giáo như anh em đã luôn làm. 
469.1/84 Nếu anh em đang xây một căn nhà, hãy dựng đứng nó lên. Nếu 
Chúa Jêsus đến ngày mai, Ngài sẽ tìm thấy anh em trung tín với nhiệm vụ. 
Nếu anh em đang xây Nhà thờ của anh em, cứ tiếp tục, dựng lên. Tôi thà bỏ 
tiền của tôi vào điều gì đó giống như thế hơn là thấy nó ở trong túi của tôi. 
Cứ tiếp tục như anh em đang làm.  

 Bây giờ, mọi người hiểu chưa? Cứ tiếp tục đi như anh em đang làm. 
Đừng dừng lại, đừng làm bất cứ điều gì, cứ tiếp tục hầu việc Đức Chúa 
Trời. 

 Ví dụ, nếu anh em đang làm việc cho một người và anh em biết còn 
15 phút nữa hết giờ, anh em bảo, “Chỉ còn mười lăm phút nữa vậy tôi có 
thể đi và ngồi xuống.” Anh em sẽ bị cắt lương 15 phút đó. 

 Nếu đang trồng lúa mì, hãy trồng lúa mì của mình. Nếu anh em đang 
đào khoai, cứ tiếp tục đào chúng lên. Nói, “Ồ, không ai ăn chúng đâu.” 
Điều đó chẳng có gì quan trọng, dẫu sao cũng cứ đào, cứ tiếp tục như đang 
làm. 
469.5/88 Ngày nọ, tôi nhận được một lá thư từ người nào đó. Họ bảo họ, 
“Ồ, thì giờ cận kề rồi. Hãy bán nông trại đi. Bây giờ, anh sẽ không cần đến 
lương thực để sống trên nông trại nữa, vì thời kỳ một ngàn năm sắp bắt 
đầu, anh sẽ không cần nó nữa, do vậy, anh cứ tiến hành đi, trong lúc thời 
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kỳ đại nạn sắp diễn ra, các con cái của anh em không được cứu, vậy cứ để 
cho chúng sở hữu nông trại nơi chúng có thể ăn hết đi, nhưng hết thảy anh 
em hãy bán nông trại của mình...” và làm điều gì đó giống như thế. 

 Tôi nói, “Ồ.” Nếu tôi biết Ngài sắp đến ngày mai và tôi là một nông 
gia, tôi sẽ gom vào vụ mùa của tôi hôm nay, chắc chắn. Nếu Ngài đã dựng 
nên tôi là một nông dân, tôi sẽ sống đúng với bổn phận của tôi. Đúng thế. 
Nếu Ngài tạo tôi nên là thợ cơ khí,... 
469.7/90 Ngày nọ, người nào đó nói, “Này, người anh em, anh biết gì 
không? Tôi sẽ cho anh một bộ chìa khoá thứ hai. Tôi đã mua một xe hơi 
mới.” Anh ta nói với Mục sư của mình, “Tôi sẽ cho ông bộ chìa khóa đã 
dùng rồi, bởi vì Sự Cất lên có thể đến, ông biết đấy, tôi sẽ không cần đến 
nó nữa.” 

 Mục sư định bỏ qua điều đó. Anh em hiểu không? Như thế đó là cách 
sẵn sàng, có phải không? 

 Được rồi, nhưng--nhưng nó như vậy. Chúng ta không được theo cách 
đó. Chúng ta phải là người Cơ-đốc vững vàng, tỉnh táo; Tôi được đặt ở đây 
để làm việc đến ngay phút cuối cùng. Tôi có một công việc để làm, tôi 
muốn được tìm thấy trung tín tại vị trí làm nhiệm vụ. Nếu Ngài đến sáng 
nay, tôi muốn đang đứng ngay tại đây trong bục giảng. 
470.2/92 Anh em bảo, “Anh Branham, nếu Ngài đến sáng nay, anh sẽ 
khôngở ngoài đó sao?” 

  Không, thưa quí vị. Đây là vị trí làm nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ đứng 
ngay tại đây rao giảng khi Ngài đến, nói những điều không thay đổi. Rồi, 
khi Ngài đến, tôi sẽ cứ đi với Ngài. 

 Nếu tôi có đang cuốc khoai, tôi sẽ vẫn cuốc cật lực như có thể 
được.Khi Ngài đến, tôi sẽ buông cuốc và cất đi. 

 Anh em nhớ trong năm Hân hỉ, nếu người ta đang cuốc với chiếc 
cuốc, họ cứ tiếp tục cuốc. Họ biết năm Hân hỉ có lẽ đến trong 10 phút nữa 
và tiếng kèn sẽ thổi vang lên báo năm Hân hỉ. Họ cứ tiếp tục rải rơm hay 
điều gì họ đang làm, nhưng khi tiếng kèn vang lên, họ sẽ buông chĩa ba của 
mình xuống và đi. Vậy đó. Cứ tiếp tục rải rơm cho đến lúc tiếng kèn vang 
lên.  
470.4/94 Được rồi. Câu hỏi: Theo sự mở ra…(Điều đó--điều nào đó đã 
xảy ra? Nó tạo nên tiếng ồn ở đây? Câu hỏi… 

 3. Theo như sự khai mở của Ấn Thứ Năm, Môi-se và Ê-li phải 
qua đời; thế còn Ê-nóc?  

 Tôi không biết. Tôi không biết, tôi chỉ định nói cho anh em tôi không 
biết. Tôi--tôi không biết hết thảy các câu trả lời, thưa các bạn; tôi --tôi 
không biết. Nếu tôi không biết, tôi sẽ bảo anh em là tôi không biết. Tôi sẽ 
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513.1/336 34. Sau khi sự cất lên đã xảy ra… 

 Dĩ nhiên, sẽ có sự mang sang thời gian, một Sứ điệp thực hiện với một 
thời đại khác. Nó phải đến ngay điều này như tôi đã giải thích, giống như 
Phao-lô đến với Dân Ngoại và đại loại như vậy. Được rồi. 

 34. Sau khi sự Cất lên đã diễn ra rồi, liệu sẽ có người nào của 
Hội Thánh nào được cứu cuối cùng, mà không được ở trong sự 
cất lênkhông? 

 Không. Vì Huyết đã thực hiện xong. Anh em thấy đó, sẽ không còn có 
những sự cầu thay nào nữa. Thời đại Dân Ngoại đã chấm dứt. Sẽ không 
còn ai được cứu sau sự Cất lên nữa, không còn Hội Thánh nữa. “Những kẻ 
ô uế cứ ô uế, những người thánh khiết cứ thánh khiết.” Điều đó sẽ không 
diễn ra, sau lúc Hội Thánh đã được cất lên rồi. 

513.2/338 35. Thưa Anh Branham, tôi để ý anh có nhắc đến 70 tuần 
lễ của Đa-ni-ên trong Sứ điệp Ấn Thứ Nhất. Tôi hiểu cuộn băng 
về Đa-ni-ên khi Phúc âm được đem trở lại cho người Do-thái, 70 
tuần lễ sẽ bắt đầu. Một tuần, bảy năm, còn để lại cho những 
người Do-thái hay chỉ một nữa tuần lễ, ba năm rưỡi còn để lại 
cho họ? 

 Chỉ một nữa tuần lễ: Chúa Jêsus đã nói tiên tri nữa tuần lễ đầu tiên, 
như đã được báo trước, chỉ còn nữa tuần lễ còn lại cho họ. 

513.3/339 36. Thưa Anh Branham, từ khi anh không cầu nguyện 
cho người đau suốt tuần lễ, anh … 

 Đó chỉ là yêu cầu vì… 
514/339 37. Thưa Anh Branham, sau buổi nhóm thờ phượng 
anh… 

Đó là sự thỉnh cầu…. 
513.5/339 38. Xin Anh vui lòng giải thích về Sa-tan bị trói 1000 
năm như thế nào, được thả ra trong trận chiến trong Khải huyền 
20:8.  

 Đó không phải là trận chiến A-ma-ghê-đôn.Trận chiến A-ma-ghê-đôn 
xảy ra phía bên nầy, vào lúc thời kỳ đại nạn chấm dứt. 

38b. Trận chiến Gót và Ma-gót có ý nghĩa gì với điều nầy? 

 Không có quan hệ gì cả. Một là ngàn năm nầy, và phần kia là chấm 
dứt một ngàn năm.  

38c.…Như đã được đề cập trong Ấn Thứ Tư,liệu Gót và Ma-gót 
sẽ được tập hợp từ dân sự trên đất mới không? 
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tăm bên ngoài nơi đó có khóc lóc, than thở và nghiến răng.” Người đi vào 
thời kỳ đại nạn. Người đã không vào bởi cánh cửa. Vì thế đúng lắm. 
511.6/329 31. Câu hỏi: Ê-li của Ma-la-chi 4 cũng sẽ giống Ê-li đã được 
đề cập trong Khải huyền 11:3 --có phải là hai người làm chứng khác 
riêng biệt hay những cá nhân riêng biệt? 

 Vâng, Ê-li của Ma-la-chi 4 sẽ không phải là Ê-li của Ma-la-chi 3. 
Chúng ta đã xem xét điều đó đêm qua. “Có phải hai người làm chứng khác 
riêng biệt?” Hai trong họ, vâng, thưa quí vị. Môi-se và Ê-li với những khải 
thị của chúng ta. (Tôi không muốn giữ anh em ở đây quá lâu.) 
512.1/330 32. Thưa Anh Branham, I Các Vua 19, tôi tin rằng số người 
không phải là 700 mà là 7000... 

 Vâng, đúng vậy. Cảm ơn. Chính xác. Đó là 7000 thay vì 700. Giờ đã 
hiểu chỗ đó chưa? 
512.2/332 Thực sự, anh em biết, khi một người đến như thế này để rao 
giảng... Tôi muốn hỏi anh em điều gì đó bây giờ để anh em hiểu. Khi Ê-li 
đến từ đồng vắng, ông có một Sứ điệp. Ông đã ra khỏi đồng vắng đó, đi 
ngay xuống, bảo vị vua đó, “Sương móc thậm chí sẽ không rơi xuống từ 
trời cho đến lúc ta kêu cầu.” Đó là những lời ông đã nói, quay đi ngay mà 
không nói gì với ai. 

 Khi ông có một Sứ điệp khác, ông đi xuống ngay, tuyên bố Sứ điệp 
này, quay quanh trở lại, vào trong đồng vắng.  

 Bây giờ, nếu anh em quan sát, khi tôi đặt viên đá góc dưới Đền tạm 
(Nhà thờ ) đó, Ngài đã phán, “Hãy làm công việc của người Truyền bá Tin 
Lành.” Giờ đang đến khi công việc đó được tách ra. Có điều gì khác đang 
xảy ra. Thế thì tôi … Tôi tới đây, cố gắng làm tròn công việc của một 
người Truyền bá Phúc âm và điều gì khác, thấy anh em đang ở đâu. Ồ, tôi 
mong đợi Hội Thánh đủ thiêng liêng (spiritual enough) để hiểu được. 

512.5/334 33. Thưa Anh Branham, tôi hiểu rằng Ê-li phải có mặt 
ba lần. Anh nói cho chúng tôi biết rằng người đã có mặt hai lần 
rồi và sẽ đến lần nữa. Có phải là người mà linh của Ê-li ở trên 
cũng sẽ là hai người làm chứng về Môi-se và Ê-li không?  

 Không, không. Người ấy sẽ là Dân Ngoại, cho Hội Thánh Ngoại 
Bang. Đức Chúa Trời luôn sai phái đến dân sự của chính Ngài. Ngài đã đến 
với Dân Mình song Dân Ngài đã không nhận Ngài.. Ngài đã gởi đến… Sứ 
điệp thời đại... 

 Khi Đức Chúa Trời giải quyết với dân Do-thái, đã không có Tiên 
triDân Ngoại nào đến. Khi Đức Chúa Trời giải quyết với Dân Ngoại, đã 
không có Tiên tri Do-thái nào. Khi Đức Chúa Trời quay lại với người Do-
thái, sẽ không có vị Tiên tri Dân Ngoại nào. Hiểu ý tôi nói gì không? Được. 
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không nói với anh em cho đến khi tôi biết. Nhưng tôi không biết. Chính tôi 
thường lấy làm lạ về điều đó. 
470.5/96 …Tôi đã nhìn thấy Môi-se đến còn Ê-li trở lại và họ bị giết. 
Nhưng bấy giờ, Ê-nóc đã được cất lên trước thời gian. Chính tôi thường 
suy nghĩ và tự hỏi: Ồ, như thế thì sao? Nhưng lúc ấy, đây là sự an ủi duy 
nhất mà tôi có thể nói là thế này: Chú ý, Môi-se chỉ hầu việc Đức Chúa 
Trời 40 năm. Ông được 120 tuổi...  

 Tôi muốn nói, 40 năm đầu tiên, ông có được học thức của mình. Đúng 
vậy không? 40 năm thứ nhì Đức Chúa Trời đem ông ra, 40 năm thứ ba 
(third forty years) ông hầu việc Đức Chúa Trời. Được rồi. Nhưng Ê-nóc đã 
bước đi 500 năm trước Đức Chúa Trời và không chỗ trách được (Đấy, thấy 
không?). Vậy Môi-se trở lại để hầu việc thêm ít thời gian nữa: Ông và Ê-li. 

 Tôi không nói điều đó là đúng. Tôi chỉ cho anh em điều đó để suy 
nghĩ. Nhưng để nói phần nào, tôi không biết. Tôi thực sự không thể bảo 
cho anh em những gì đã xảy ra tại đó hay những gì Đức Chúa Trời sẽ làm. 

471.3/98 4. Tên sẽ có trên dân sự trong Khải huyền 3:12 là gì? 

 Tôi--tôi không biết. Vâng. Ngài phán đã ban cho họ một tên mới. Tôi -
-tôi không biết tên đó là gì. Có lẽ sẽ được tỏ cho biết khi chúng ta đến đó, 
nhưng bây giờ tôi không biết nó là gì. Ngài sắp làm điều đó. Ngài ban cho 
họ một tên mới để họ biết chính mình.  

471.4/99 5. Bây giờ, Anh Branham, có câu Kinh Thánh nào cho 
phép kết hôn sau li dị không? Đây là điều rất quan trọng. 

 Câu hỏi cho hay nó quan trọng. Ồ, đó là lý do nó không dính dáng đến 
điều này. Theo như tôi có thể thấy được, người anh hay chị em nào đó của 
tôi, có lẽ bất cứ ai, không được trừ phi bạn đời của anh em qua đời rồi, vì 
Kinh Thánh nói rằng chúng ta được buộc với họ hễ chừng nào họ còn sống. 

 Liên quan bất kỳ câu Kinh Thánh nào, đó là những gì được hỏi tại 
đây: “Có câu Kinh Thánh đó không?” Không như tôi có thể tìm. Vì Phao-
lô nói rằng -- Vợ chồng kết hôn rồi, nếu bạn đời chết, lúc ấy họ được tự do 
cưới bất kỳ ai họ muốn trong Chúa. Nhưng cho đến lúc đó thì… Nhưng 
hãy coi chừng. Anh emnhận lấy điều đó, “Chỉ có cái chết mới chia lìa 
chúng ta...” 

 Chính là thế. Anh em đã có lời hứa nguyện như vậy, cho nên tôi 
không là có. Nếu anh em tìm được câu nào đó và nó chỉ chính xác tại sao, 
được thôi. Nhưng còn chính tôi, tôi không tìm được câu nào. 
471.6/102 6. “...Ngươi chớ động đến dầu và rượu” có nghĩa gì trong 
Khải huyền 6:6?  

 Đó là Đức Thánh Linh. Xem đó, chúng ta vừa mới đi qua điều đó, anh 
em chắc đã đến trễ để nghe Sứ điệp,--dành cho những cuộn băng khác. 
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“Dầu và rượu chớ đụng đến...” Dầu và rượu có nghĩa gì? Dầu, như chúng 
ta đơn cử bằng các biểu tượng, có nghĩa là Đức Thánh Linh.  

 Rượu và dầu được kết cùng nhau trong Kinh Thánh về sự thờ phượng. 
Đó là nơi tôi có ý tưởng về sự phấn khích. Rượu gây kích thích. Rượu là 
tiền hình bóng về bản chất của nó từ sự kích thích,là sự khải thị. 
472.2/105 Hãy suy nghĩ, điều gì phấn khích Hội Thánh? Những khải thị. 
Như vậy, rượu mới, hãy quan sát, dầu và rượu đi với nhau trong của lễ, 
trong sự thờ phượng Hội Thánh (Hãy lưu ý.) tập hợp nhau, kết hợp với 
nhau. 

 Anh em nào có bản phụ lục (concordance), anh em nhìn xem cả một 
dãy nơi rượu và dầu gặp nhau trong sự thờ phượng. Nếu anh em có phụ lục 
của Cruden, ồ, nó nói ở đó. 

 Lưu ý về điều này. Nhưng Dầu luôn luôn là Đức Thánh Linh. Chúng 
ta tìm thấy điều đó trong Ê-xê-chi-ên, chúng ta tìm thấy trong Cựu ước, 
chúng ta tìm thấy tất cả xuyên suốt Tân ước. 

 Tại sao chúng ta xức dầu người đau bằng dầu? Bởi vì đó là biểu tượng 
sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trên họ. Những nữ đồng trinh khôn ngoan 
đã có dầu, những người dại không có dầu: Thánh Linh. Vậy thì đó là Dầu. 
472.5/108 Rồi rượu… Nếu--Nếu dầu tượng trưng cho Đức Chúa Trời, Đức 
Chúa Trời là Thánh Linh. Đức Chúa Trời là Lời. “Ban đầu có Lời, Lời ở 
cùng Đức Chúa Trời, Lời đã trở nên xác thịt, đó là Đức Chúa Trời.” Bây 
giờ, nếu Lời ở tại đây trong hình dạng tự nhiên, rượu là nước, giống như sự 
khải thị, khải thị sự thông giải đó của Lời làm kích thích tín đồ.  

 Ồ, họ chỉ có… “Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Ô. Vinh 
quang thay!” Đó là gì? Sự kích thích của khải thị (Tôi đã không biết cho 
đến ngày nọ đang ngồi ở đó.) “Đừng đụng đến dầu và rượu...” Đó là người 
cưỡi ngựa đen, đó là trong thời đại bóng tối, thời đại thứ ba của Hội Thánh. 

 Chú ý, ở tại đó, chỉ có một ít còn sót lại, chỉ một ít thôi, nhưng đừng 
làm đụng đến. Tôi tin nếu anh em nhận được Ấn Thứ Ba trong cuộn băng, 
anh em sẽ tìm được ở đó chúng ta giải thích chi tiết đúng hơn. 

473.1/111 7. Anh Branham, có phải Quyển sách Sự Sống của Chiên 
Con và Quyển sách Sự Sống là cùng một Quyển sách không? 

 Chắc chắn. Bởi vì đó là… Tất cả sự cứu chuộc được viết trong Quyển 
sách này. Anh em nói, “Tên của chúng ta được ghi vào trong sách Sự Sống 
của Chiên Con, Anh Branham. Tôi đã ghi vào đó đêm nọ.” Không, không 
phải đâu. Không, không phải. Anh em chỉ tìm thấy tên ở trong đó đêm nọ; 
bởi vì những tên của họ được viết trước khi sáng thế. Tất cả là cùng một 
Quyển.  
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 Xem nào. Với tất cả những người Pha-ri-si, người gái điếm tầm 
thường đã lên đó, nàng nói, “Ngài hẳn là Đấng Tiên tri. Bây giờ, chúng tôi 
biết rằng Đấng Mê-si đang đến. Khi Ngài đến Ngài sẽ làm điều ấy.” 

 Ngài phán, “Ta chính là Đấng đó.” 

 Nàng đáp, “Quả vậy,” nàng bước đi. Anh em thử chận nàng lại một 
lần xem, anh em không thể làm thế được. 

510.5/323 31. Chào mừng Anh Branham trong Danh Chúa Jêsus. 
Xin giải thích ai là người trong Ma-thi-ơ 22:11, người không mặc 
áo lễ cho Tiệc cưới... Tôi biết người này không thể vào Nước 
Trời nếu không mặc áo lễ. Tôi biết đây là một người khách, 
không phải là Nàng Dâu. 

 Vâng, đúng vậy. Người là một khách mời, vâng, anh ta đã lẻn vào. Tôi 
sẽ có một bài giảng về đề tài đó, tôi có 10 phút để cầu nguyện cho những 
người đau và xong hết phần này, tôi đã được xong một nửa rồi. Hãy để ý. 
Tôi sẽ đi nhanh, chắc chắn ngay sau câu này. 
511.1/325 Đây là những gì đã xảy ra. Nếu anh em biết phong tục phương 
đông, khi chàng rể phát ra những giấy mời lễ cưới của mình, anh ta phát 
thật nhiều giấy mời. Cho mỗi giấy mời anh ta có một người đứng nơi cổng 
để khoác lên cho khách một chiếc áo choàng, cho dầu người đó giàu hay 
nghèo, bất kỳ là gì... Tất cả mặc Lễ phục cho Lễ cưới này. 

 Khi họ đứng tại cánh cửa, họ khoác chiếc áo (Lễ phục) này trên người. 
Nó che phủ bên ngoài người. Khách được mời đến, dù là triệu phú, người 
bần cùng, nhà nông, đào hao hay bất kỳ là gì, hoặc kẻ quyền thế, đều khoác 
chiếc áo nầy vào, vì chiếc áo choàng đã được khoác lên người tại cửa khi đi 
vào. 
511.3/327 Đơn cử Giăng 10, tôi đã tin là thế, Ngài phán, “Ta là cái cửa. Ta 
là cái cửa các ngươi đi vào.” Người đứng đó tại cửa đó, đây, đây là người 
khoác áo choàng trên người, là Đức Thánh Linh, ban cho người chiếc Áo 
choàng Công nghĩa khi người đi vào. 

 Người này đã đến bởi tổ chức nào đó, trở vào sau cánh cửa sổ ở tại 
đây (có lỗ nào đó để chui vào), anh ta đi vào bàn và ngồi xuống. Lúc ấy, 
khiChàng Rể xuất hiện, nhìn chung quanh... Những vị khách này trước đây 
đã là những người kỳ quặc, giờ thì chính anh ta là người kỳ quặc. “Ngươi 
đang làm gì ở đây như thế mà không có phép báp-tem bằng Đức Thánh 
Linh và tất cả những điều này. Làm thế nào ông đã vào đây được?” 

 Ồ, người đã lẻn vào chỗ nào đó bên cánh cửa, không có giấy mời thích 
hợp. Người đến bởi hệ thống giáo dụcnào đó hay giống như thế. Ngài đi 
vào, và Ngài bảo họ, “Hãy trói tay chân hắn, quăng ra khỏi đây vào sự tối 
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đến của Ngài, và rồi-- 1/5 của 1/3 lắng nghe Ngài, 1/100 của 1/5 nhận lãnh 
nó. Anh em biết Ngài đã có bao nhiêu. Ngài có 12 người đứng tại thập tự 
giá, từ trong cả nhóm ấy. Những người còn lại ở đâu?Bảy mươi đã bỏ đi. 
509.3/316 Trong lúc Ngài đang chữa lành những người đau, không ní gì về 
giáo lý của Ngài … Ngài cứ chữa lành người đau và làm mọi thứ… Ồ, 
chao ôi. Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên Ngài, anh em có tin 
điều đó không? Khi người chữa lành những người đau ốm, tuyệt vời, “Đó 
là Thầy vĩ đại. Này, các anh em, anh em nên có người trong Giáo hội của 
mình. Anh em ơi, nói về quyền phép, người đó có thể thực sự chữa lành 
cho người đau. Người có ân tứ chữa lành.” 

 Thế đấy, dĩ nhiên, họ sắp có những cuộc đóng vai lúc đó, vì mỗi nhóm 
họ phải có người riêng của mình. Ngài đã đến đây. Rồi điều đầu tiên anh 
em biết, một ngày kia Ngài ngồi xuống, họ bảo. 

  “Ồ, chắc chắn, chúng tôi sẽ đi với Thầy.” 
509.5/318 “Được rồi, ngồi xuống. Chúng ta hãy đi.” Được rồi, Ngài sai 70 
người đi, đại loại như vậy. Rồi một ngày nọ sau khi thực hiện một phép lạ 
vĩ đại, Ngài ngồi xuống và bắt đầu nói cho họ về Lời, Lẽ Thật. Họ nói, “À, 
xin đợi một phút, tôi không biết về điều này. Nó mâu thuẫn với những tín 
lý của chúng tôi. Ta biết chúng ta sẽ rời khỏi Nhà hội và mọi việc như thế, 
các anh em ơi, có lẽ chúng ta sai trật. Chúng ta nên trở lại vì con người đó 
nói bằng điều khó hiểu (riddles). Quả là một người kỳ quặc. Tôi không thể 
hiểu được.” 

 Đó là gì? Hạt giống đã không được định trước từ ban đầu. Rồi, điều 
đầu tiên anh em biết, Ngài có một nhóm chăm sóc nhỏ và trò chuyện với 
những Mục sư Truyền đạo. Họ nói, “À, chúng tacũng nên trở lại, đi vào tổ 
chức và nhận lấy các giấy tờ của chúng ta lại; bởi vì người nầy…Ồ, ai có 
thể hiểu được một người như thế. Người nói điều nầy thế nầy thế kia.” 
Những người khác đã không hiểu được điều đó như thế. 
510.2/320 Ngài đang tỏ những điều khó hiểu với vài người trong họ nhưng 
không phải cho những người khác; vì thế họ bỏ đi. Lúc ấy Ngài quay lại 
nhìn thấy 12 môn đồ đang đứng đó, và Phán “Còn các ngươi cũng muốn đi 
sao?” 

 Hãy quan sát. Phi-e-rơ nói, “Ngài biết điều gì? Tôi đã rất chú tâm 
nơithân thuộc nơi xa kia mọi lúc. Tôi sẽ đi đâu nữa trong thế gian? Tôi có 
thể đi đâu? Sau khi tôi đã làm một công việc… Tôi không thể trở về với cái 
hầm raac đó nơi mà mọi thứ ghê tởm của thế gian đang nằm trong đó. Tôi –
tôi … Tôi sẽ đi đâu? Tôi—tôi thật sự không thể làm điều đó.” 

 Ngài phán. “Được rồi, tiếp tục đi nào.” Anh em đấy. Thế thì đó là gì? 
12 người từ trong hai triệu rưỡi. Một Đấng Cứu Thế cho thế gian trong 
hàng tỷ người... Hãy khiêm nhường, cứ luôn khiêm nhường. 
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473.2/112 8. Thưa Anh Branham, có thực là mỗi người Do-thái sinh ra 
từ khi Đấng Christ đến sẽ được cứu và 144.000 người là ai? Có phải họ 
là những người được định trước để được đóng Ấn bằng Đức Thánh 
Linh, và sứ mạng của họ là gì?  

Có khoảng ba câu hỏi trong một ở đó. Nhưng ở đây…Câu đầu tiên là: 

 8a. Có thực là mỗi người Do-thái được sinh ra từ khi Đấng Christ 
đến thế gian chắc sẽ được cứu không?  

Không. Không gì sẽ được cứu, chỉ có tên của những người được ghi vào 
trong Sách Sự Sống của Chiên Con trước khi sáng thế, người Do-thái hay 
người Ngoại bang. Tất cả là vậy. Quyển sách nắm giữ bí mật đó. Quyển 
sách thực sự đang mở ra bấy giờ, không phải tên của mỗi người, nhưng 
những gì mầu nhiệm của Quyển sách là trong lúc nó đang xướng các tên 
đó. Bây giờ, anh em hiểu điều đó chứ? 
473.4/115 Quyển sách không nói, “Lee Vayle được cứu trong thời đại Hội 
thánh này,” Hay, “Orman Neville...” hoặc bất cứ ai. Không, nó không nói 
điều đó. Nó chỉ tỏ cho thấy bí mật, mở ra bí mật của sự việc là gì. Nhưng 
chính chúng ta, bởi đức tin, tin điều đó. Đó là những gì tôi đã nói đêm nọ. 

 Ai đó nói, “Ồ, tôi không cần thử điều đó. Anh Branham đã nói chỉ có 
một người sẽ được cứu ra khỏi Jeffersonville.” Xem đó, nó đang tỏ cho 
thấy một ẩn dụ. Không phải vậy. Có lẽ có hàng ngàn người được cứu. Tôi 
không biết. Tôi hy vọng mọi người được cứu. Nhưng tôi không biết. Song 
đây là con đường tôi muốn tin: Tôi là một người đó. Tôi tin cũng giống vậy 
với anh em. Nếu không, lúc ấy, có điều gì đó trục trặc với đức tin của anh 
em. Anh em không tin chắc những gì mình đang làm. 
473.6/117 Làm thế nào anh có thể bước lên đó, đối diện với cái chết khi 
không tin chắc lắm là mình có được cứu hay không? Làm thế nào anh có 
thể đi xuống đây, nói với người què đang nằm tại đây, bị mù loà và quằn 
quại, “VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, hãy đứng lên. Đức Chúa Jêsus Christ 
làm cho anh khỏe mạnh”?  

 Làm sao anh em có thể đứng được với thân thể giá lạnh nhỏ bé đang 
nằm đó; đó là sự chết, đã chết nhiều giờ, đang nằm đó lạnh cóng, và nói, 
“VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, hãy đứng dậy trên chân mình”?Tốt 
hơn anh em nên…Anh phải biết những gì anh mình đang nói.  

 Ồ, họ nói, “Cái chết sở hữu hết mọi thứ. Tất cả mất đi.” Vâng, nhưng 
khi Lời Đức Chúa Trời được Khải thị và anh em biết đó là Đức Chúa Trời, 
nó thay đổi sự việc. Đúng vậy. 
474.3/120 Vâng. Không phải tất cả những người Do-thái sẽ được cứu. 
Không, thưa quí vị. Họ sẽ không được cứu. Khi Ngài phán về người Do-
thái, Do-thái là một tên chỉ được ban cho họ sau khi họ rời xứ, tôi tin, Nê-
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bu-cát-nết-sa, bắt đầu gọi họ là những người Do-thái đầu tiên bởi vì Chi 
phái Giu-đa bị bắt đi lúc ấy và được đặt là Do-thái. Bởi vì họ xuống từ Giu-
đa và họ có tên Do-thái. Nhưng bây giờ, Y-sơ-ra-ên thì khác. Y-sơ-ra-ên và 
người Do-thái thì khác. 

 Mọi người Do-thái không phải là người Y-sơ-ra-ên. Không, người ấy 
chỉ là một người Do-thái, nhưng vậy thì Y-sơ-ra-ên .... Phao-lô không bao 
giờ nói tất cả những người Do-thái sẽ được cứu; Ông nói tất cả Y-sơ-ra-ên 
sẽ được cứu. Tại sao? Danh của Y-sơ-ra-ên, đó là danh của sự cứu chuộc 
suốt con đường trở lại. Tất cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu nhưng không phải tất 
cả người theo Do-thái giáo sẽ được cứu. 
474.5/122 Cũng giống như những người Ngoại bang, có hàng ngàn lần ngàn 
dân, vâng, theo nghĩa đen, hàng triệu những tổ chức này được gọi là Cơ-
đốc giáo, Giáo hội của Đấng Christ... -- Tất cả các tên giống như thế. Điều 
đó không có ý nghĩa gì. Điều đó không có nghĩa họ sẽ được cứu. 

 Dân sự nói, “Anh phải thuộc về tổ chức này, tổ chức kia,” một tổ 
chức, một tổ chức nào đó. “Anh sẽ bị hư mất nếu tên anh không được ghi 
trong quyển sách chúng tôi.” 

 Đó là hệ thống tôn giáo (cult). Chỉ có duy nhất một con đường anh em 
có thể được cứu, đó sẽ không phải là người muốn hay bôn ba mà được... 
Bèn là bởi Đức Chúa Trời tỏ ra sự thương xót. Đức Chúa Trời bởi sự biết 
trước của Ngài, đã định trước một Hội Thánh cho vinh quang Ngài, đó là 
những người được cứu. Đúng vậy. 
474.7/123 Đức tin của anh em được neo chắc tại đó... Anh em bảo, “Ồ, đức 
tin của tôi được neo tại đó”; hãy nhìn lại anh em đang sống loại đời sống 
gì, anh em thấy thậm chí anh em không thích hợp cho chỗ đó, neo của anh 
em sai trật, anh em neo nó vào đất cát thay vì trên tảng đá. Ngọn sóng nhỏ 
đầu tiên sẽ hất tung nó đi. 

 Hãy để Lời được khải thị trong điều gì đó: “Giáo hội của chúng tôi 
không dạy thế.” Điều đó tỏ cho thấy ngay anh em không neo trên tảng đá 
nào. Anh em ở trong cát. Đúng vậy. Anh em hiểu không? 
475.2/125 Và bây giờ… 

8b. 144,000 người, có phải họ là những người được định trước không? 

 Vâng, thưa quí vị. Đó là Ý-sơ-ra-ên, thuộc linh. Hãy suy nghĩ, sẽ có 
hàng triệu người của họ ở đó. Tôi không biết có bao nhiêu người ở đó bây 
giờ. Tôi đoán cả nhóm nhưng họ hết thảy sẽ không được cứu vì họ ở xứ 
Giu-đê.  

 Anh em có ý kiến có bao nhiêu người ở đó lúc nầy? Tôi không biết. 
Nhưng có lẽ họ sẽ là những người sau sự bắt bớ nàyđến sự bắt bớ kế tiếp, 
bắt đầu dấy lên, họ được gom góp lại… 
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dường như biết những điều Ngài đang nói về. Ngài không nói giống như 
người thường.” 

  “Tôi sẽ đến nghe người.” Ông đã đi xuống để xem là ai... Đức Chúa 
Trời --Chúa chưa bao giờ đến với ông. Họ bảo, “Hãy nhìn đây, có một 
người trong những môn đồ của Ngài đến. Tên của người đó… là Anh-rê. 
Anh em còn nhớ không? Anh em còn nhớ lão già đánh cá ở dưới đây, họ 
đấy. Đúng thế, đó là Si-môn, anh em người và là con Giô-na. Anh-rê đem 
ai đó đến với Ngài. Ai vậy? Vâng. Hãy xem những gì Ngài sẽ làm bây giờ. 
Người là người kế tiếp ở đó.” 

 Người bước lên và Ngài phán với người, “Tên ngươi là Si-môn, ngươi 
là con của Giô-na.” 
508.3/310 “Người này là Bê-ên-xê-bun. Xem đấy, người có loại linh gì đó. 
Người quả là con người kỳ quặc.Mọi người đừng có nghe điều gì như thế. 
Hãy tránh xa khỏi đó. Ta sẽ không dự thêm bất kỳ những buổi nhóm này 
nữa. Ngay khi chuyện này qua rồi chúng ta sẽ đi ra khỏi đây. Chúng ta sẽ 
không đợi loanh quanh ở đây nữa.”  

 Tại sao? Tuy nhiên đó là những gì người nghĩ và cho là như vậy. Nhìn 
kìa, chính những người mà Ngài đến chính là những kẻ đã đóng đinh Ngài 
trên cây thập tự. Nhưng có một người gái điếm nhỏ bé mà mọi người hất 
ra. Tôi không tán thành về nạn mãi dâm (không, nhất định thế.), nhưng tôi 
chỉ đang tỏ ra cho anh em hạt giống được định trước. 
508.5/312 Hãy nhìn người đánh cá này, thậm chí Kinh Thánh nói người 
không học thức. Đúng thế không? Không chỉ như thế thôi, nhưng còn là 
người dốt nát, đúng hay sai? Ồ, giá như chúng ta có thể thật ngu dốt về 
nhiều điều mà chúng ta nghĩ chúng ta biết. Và rồi người bước đến trong Sự 
Hiện Diện của Đức Chúa Jêsus, và Ngài đã phán bảo với cho người biết 
người là ai để giải đáp điều đó. 

 Đây là sự tranh cãi của người khác chống lại điều đó: “Ồ, hãy xem 
người kia là ai. Người đó chưa hề… Ồ, người là tay đánh cá. Người không 
có được kiến thức cơ bản. Tôi đã mua cá của người, người thậm chí không 
thể ký cho mình biên lai….Đó là loại… Đó là loại người nghe thứ gì giống 
như thế.” (Cám ơn Chúa. A-men!) “Thế nào, hãy nhìn cha người kìa. Ông 
ta là người ngu dốt, thậm chí không được đến trường học hành”; nhưngđó 
chính là người Ngài đã gởi đến trường, dạy cho đường lối Ngài muốnthực 
hiện. 
509.1/314 Không phải tôi không hậu thuẫn cho việc không đi học. (Tôi hi 
vọng anh em hiểu.) Nhưng chỉ có một hình bóng anh em ở trong đó. Lý do 
vượt trên đầu của họ...  

 Anh em biết gì không? Không ai… Tôi có thể nói chưa đến một phần 
ba tất cả những người Do-thái trong xứ từng biết bất kỳ điều gì về sự hiện 
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 Ồ. Hãy nhìn xem tổ chức hiệp hội... Tổ chức được nhà nước ban cho 
các quyền để phát ngôn. Điều đó không có liên quan gì với tấm lòng anh ta. 
Nếu người ấy là tín hữu thật và được sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa 
Trời. Lúc nào đó hay lúc khác anh ta sẽ được kiểm tra. Nó không thể thật 
rõ ràng mà anh ta không thể thấy được. 
507.1/302 Tôi muốn anh em …Thưa các bạn, anh em cần ghi nhớ điều này, 
rằng Đức Chúa Trời… Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào không hề thực hiện, 
như tôi nhớ, nhưng…Chúa Jêsus là nguyên tắc chủ đạo của hết thảy điều 
đó bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên được làm nên xác thịt . 

 Hãy nhìn xem Ngài, Đức Chúa Jêsus. Anh em có biết khi Ngài đến 
trên thế gian, tôi đoán, chưa đến một phần mười của thế giới biết Ngài có 
mặt tại đây phải không? Anh em biết khi người dọn đường đó đến, thì tất 
cả những ngọn núi và các biến cố sẽ xảy ra, không phải một phần trăm dân 
Y-sơ-ra-ên, tôi nghĩ, từng biết về điều đó? Há chẳng lạ lùng sao? Ồ, có 
những người Do-thái, các thứ và các dân trên khắp thế giới. 
507.3/304 Hãy nhớ Chúa Jêsus đã đến làm chứng nhân như Đấng Cứu Thế 
của thế giới. Đúng thế không? Ồ, có hết người này đến người khác, qua các 
dòng dõi con người thậm chí không hề biết gì về điều đó, cứ tiếp tục giống 
như thế giới không biết gì về điều đó, nhưng chuyện đó cứ tiếp diễn suốt 
trên thế giới. 

 Tại sao Ngài đã không cho họ biết? Ngài đã đến và những người đã 
được định trước cho Sự Sống Đời đời là những người đã nhận Ngài. Chẳng 
tốt đẹp để nói điều gì với những người còn lại, bởi vì Ngài không thể cứu 
chuộc họ, vì thậm chí họ không thể được cứu chuộc. Tại sao nó xảy ra khi 
những Thầy Tế lễ đó đứng đó... Lúc Ngài đã phải đến điểm đó vì sự định 
trước đã có ý sẵn ở đó khắp xung quanh, vậy; vì thế Ngài đã phải rao giảng 
cho một nhóm. 

 Những học giả vĩ đại hẳn nên biết, họ bảo, “Người này là Bê-ên-xê-
bun. Chúng ta sẽ không để người cai trị chúng ta,” và đại loại như vậy. 
“Chúng ta không làm điều đó.” Nhưng dâm phụ già đó, với Sự Sống ở 
trong mình, đã được định trước cho Sự Sống Đời đời và tên của nó là bất tử 
trong Lời Đức Chúa Trời tại đây, đi lên đó, lần đầu tiên Ánh Sáng đã giáng 
vào hạt giống nhỏ bé đó, nó đã biết một cách nhanh chóng. 
507.6/307 Hãy nhìn ngư phủ già kia, đến gần đó. Tại đây Ngài đã làm 
những dấu kỳ phép lạ -- nói cho những người khác nhau những bí mật của 
lòng họ và đang bày tỏ chính Ngài. Ồ, những người Pha-ri-si đang đứng tại 
đó, bảo, “Người này là Bê-ên-xê-bun.” 

 Họ phải trả lời cho hội chúng của họ. Tất cả họ đang đứng xung 
quanh, “Tiến sĩ Jones, ông muốn đi xuống đó nghe người này không? Ngài 
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475.3/128 Anh em biết, tôi có một cuộn băng về họ, đem cùng với tôi về 
miền tây, đến với một trong những Giáo hội Giao ước (Covenant Church), 
là… Nó thật sự cổ… Tôi quên rồi. Họ có Giáo hội lọai đó dưới Châu Phi: 
Giáo hội Cải chánh Hà-lan. Đó là Giáo hội Cải chánh Hà-lan, là Giáo hội 
Giao ước. 

 Nếu anh em nào đang ngồi tại đây, tôi sẽ nói cho anh em tại sao. Anh 
em vẫn đang còn khư khư với Giáo lý Đại cương Heidelberg cũ kỹ đó, 
chính xác đó là lý do anh em vẫn--vẫn còn là người của phái Cải chánh Hà-
lan. Anh em có thể đánh bóng lên bởi một tên Mỹ, nhưng đó là thứ ở đằng 
sau vì Giáo sư của anh em ở trong cùng giáo lý đại cương đó, Heidelberg 
cũ kỹ. Anh em hãy hỏi Mục sư của mình xem điều đó đúng hay không.  
475.5/129 Bây giờ, lưu ý điều này:  

 8c. “Có phải 144,000 người, họ là những người được định trước 
để được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh không?  

 Vâng, thưa quí vị. Điều đó chính xác. Được rồi. Vậy bây giờ nếu có… 
Nếu tôi đã không giải đáp nó phù hợp với anh em, ồ, có lẽ, tôi sai. Xem đó, 
đó là sự hiểu biết tốt nhất của tôi.  
475.6/129 9. Anh Branham, vì anh đã nhọc công về hạt giống của rắn, 
(Ồ, tôi chẳng hề để ý đến câu này. Câu này đã len vào tôi.) -- Hạt giống 
của rắn trong tuần này, liệu có đúng thứ tự để hỏi câu này không? Bạn 
bè của tôi đã yêu cầu tôi giải thích Sáng thế ký 4:1, và tôi không thể. 
Anh có thể giúp tôi chứ? 

 Nó nằm ngoài đề tài nhưng dầu sao tôi sẽ cố gắng hết sức bởi sự giúp 
đỡ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem. Hãy để tôi đánh bóng một chút. 
Tôi nghĩ đó là chỗ nàng đã nói, “Tôi có một con trai từ Chúa,” tôi --tôi tin 
là thế. Tôi nghĩ Ê-va đã nói ở đó. Tôi sẽ kiểm tra để chắc chắn vì đêm nọ, 
tôi đã nói, bảy trăm thay vì bảy ngàn...  
476.1/131 Nó làm cho tôi thật run. Anh em phải coi chừng, kẻ thù ở mọi 
phía -- Anh em ý thức về điều đó. (Vâng, chính là vậy.) 

A-đam ăn ở với vợ mình, Ê-va, nàng thụ thai, sinh Ca-in, bảo, tôi 
đã sinh được một con trai từ Đức Giê-hô-va. 

 Tôi sắp giải đáp cho bạn câu hỏi, người anh hay chị em của tôi, hãy 
nhớ, không phải ném vào anh em, không. Tôi đang cố gắng giúp đỡ anh 
em. Tôi yêu thương anh chị em, tôi yêu người có lẽ đã chỉ trích nhưng tôi 
nghĩ người này không phải có tính chỉ trích. Họ nói, “Hãy giúp tôi.” Vì 
nhiều người tin điều đó nhưng họ không đủ vững vàng bởi Thánh Linh để 
biết được những gì nói cho người đã hỏi họ câu đó. 
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476.3/133 Chắc chắn, câu hỏi là điều họ đang nói, “Ê-va nói bà có người 
con này từ Chúa.” Anh em nghĩ cuộc sống có thể từng xuất hiện như thế 
nào nếu nó đã không đến từ Đức Giê-hô-va. Đúng hay sai? 

 Ai đã sai Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến trong thế gian? Hãy nói cho tôi điều 
đó. Kinh Thánh nói rằng ông được sinh là con trai của sự hư mất. Hãy hỏi 
họ câu hỏi đó, giống như là con sâu trong một quả chanh. Anh em biết đấy, 
họ không thể--không thể… 
476.5/135 Chú ý. Thế thì anh em muốn làm cho có kỹ thuật thêm chút nữa. 
Hãy quan sát, Ê-va đã nói tại đây, nếu muốn nhận nó trong ngôn ngữ tại 
đây được chép để được giấu khỏi những cặp mắt, khôn ngoan và cẩn 
trọng... Tại đây, Ê-va, theo cách mình được dạy dỗ, Đức Chúa Trời là Đấng 
nởi Ngài mà nàng đã sinh đứa con trai này, Ngài là Thánh Linh, Ngài 
không thể làm điều đó. 

 Hãy quan sát tại đây. Nếu anh em muốn chú ý điều đó. “Tôi đã sinh 
được một người con từ Đức Giê-hô-va.” Nó phải có sự thông giải đúng của 
nó. Vâng, thưa quí vị.  

 Chúng ta luôn luôn làm theo bản chất của cha mẹ mình. Anh em biết 
điều đó. Hãy xem đứa bé sơ sinh, bản chất của nó. Vậy thì A-đam là con 
của Đức Chúa Trời. Ê-va là con gái của Đức Chúa Trời. Phải, điều đầu tiên 
trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời là không thể có một vết nhơ nào ở bất 
kỳ nơi nào... Thậm chí sự gian ác đã không được biết đến. Vậy thì tại sao 
Ca-in là một kẻ nói dối, một kẻ giết người và mọi thứ khác? Điều ấy đến từ 
đâu? Hãy tự hỏi mình câu hỏi đó. Đó là hạt giống của rắn. Kinh Thánh 
không nói như thế sao? 
477.1/137 Hãy quan sát hạt giống của nó suốt mọi lúc. Thế giới thuộc về ai? 
Ma quỷ. Bây giờ ai kiểm soát thế giới? Ma quỷ. Hoàn toàn chính xác. Ma 
quỷ kiểm soát thế giới. Nó đã bảo Chúa Jêsus, “Hãy xem thế giới xinh đẹp 
làm sao, tất cả sự vinh quang. Ta sẽ ban nó cho ngươi nếu ngươi tôn thờ 
Ta.” Nó là kẻ kiểm soát thế gian. Giờ đây, nó sở hữu. 

 Hãy tỉnh thức. Con cái của nó thì khôn ngoan. Hay đơn cử con cái của 
Ca-in, nếu anh em muốn, qua ngay các gia phả, anh em sẽ tìm ra rằng họ là 
những người khôn ngoan, mọi người trong họ. Nhưng bây giờ, khi nó giết 
A-bên, Đức Chúa Trời đã ban Sết bù lại, là hình bóng về người công bình 
bị chết để cứu chuộc những kẻ đã chết, cho sống lại. Từ đó… 
477.3/140 Hãy xem, không phải từ hạt giống đầu tiên của thiên nhiên, họ đã 
chết. (Anh em đã mở trí mình ra chưa?) Hạt giống đầu tiên của hạt giống tự 
nhiên, thật tốt bình thường, nó làm hình bóng cho Hội Thánh hiện đại: A-
bên. Để duy trì dòng đó nối tiếp, hạt giống ấy chết để hạt giống khác có thể 
sống dậy. (Anh em hiểu không?) Vậy nó phải có sự sinh lại. Anh em nắm 
được chưa? Tốt, anh em đã nắm được nó.  
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không mua gì cho ông với Ê-sau. Ê-sau cũng có tiền. Xem cả hai bên, một 
bên chống... Xem đó, thật hoàn hảo. 

 Hãy quan sát tại đây. Tôi nói họ muốn cùng nhau củng cố về tiền bạc, 
quyền lực La-mã tiếp quản quyền lực Do-thái về tiền bạc, vi phạm giao 
ước. Nó có lẽ không phải vậy. Tôi biết họ sẽ vi phạm, nhưng tôi không biết 
lý do nào vì những gì họ sẽ làm không được khải thị cho tôi. 

 Nhưng xem nào. Bây giờ, nếu ngày nay…. Nếu ngày nay, điều duy 
nhất chúng ta có thể làm sẽ là làm…Nếu chúng ta đang rút tiền thuế [để 
tiêu xài]; nếu lời tuyên bố đó đúng, tiền tệ trích ra từ tiền thuế cho 40 năm 
tới, anh em thấy đó, chúng ta đã xài hết rồi. Chúng ta bị phá sản. Chúng ta 
chẳng còntiền. Chúng ta chỉ đang sống từ một tiếng tăm quá khứ. 
506.1/296 Đó là những gì Giáo hội đang làm hôm nay: Giáo hội, không phải 
Nàng Dâu. Giáo hội đang sống từ một tiếng tăm quá khứ, lùi lại bên kia 
dưới chức vụ của thời đại Sư Tử. “Chúng ta là Giáo hội, Giáo hội mẹ, 
chúng ta khởi đầu...” Đúng vậy. Đó là sống từ tiếng tăm. 

 Giám Lý đang sống nhờ tiếng tăm của họ. Người Báp-tít đang sống 
nhờ tiếng tăm của họ. Người Ngũ tuần đang sống nhờ tiếng tăm của họ, 
“Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Cách đây một thời gian lâu khi các 
Thánh đồ thường nhảy trong Thánh Linh, họ đã làm thế nào, Chúa đã làm 
điều này, điều kia.” Đó là điều gì đó đã qua. Thưa anh em, tất cả chúng ta 
giờ lớn rồi. Ồ, tất cả những tiếng tăm quá khứ...  
506.3/298 Đất nước này đang sống bằng một tiếng tăm quá khứ của những 
gì mà tổ phụ đã có. Đó là lý do chúng ta nghĩ mình sẽ được cứu. Đức Chúa 
Trời đã không bao giờ tôn trọng Y-sơ-ra-ên bởi những gì họ đã có, đã từng 
có trong quá khứ. 

 Nhưng bây giờ, lưu ý, đây là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra. (Nó có lẽ 
không phải vậy.) Tôi tin giờ sẽ đến khi chúng ta bị ép buộc phải nêu lên 
vấn đề. Chúng ta sẽ phải thay đổi tiền tệ. Chuyện đó sẽ gây ra điều gì cho 
Philip Morris? Chuyện đó sẽ gây nên điều gì cho các công ty rượu 
Whisky? Nó sẽ gây nên điều gì cho nền công nghiệp thép? Nó sẽ gây nên 
điều gì cho hết thảy công việc thương mại? Họ sẽ bị phá sản. Nhưng nếu 
chúng ta có thể mượn được tiền đó... Hãy xem con người ấy thông minh 
như thế nào? Thế thì đất nước bán đứng cho Giáo hội và rồi Giáo hội và 
nhà nước liên kết nhau lại, và nó đến đấy.Chính là chỗ đó. Hãy lưu ý. Được 
rồi. 

506.5/300 30. Nếu một người ở trong một tổ chức hiệp hội bởi 
chính quyền chúng ta và có thể nói ra những điều chỉ thị của 
lòng mình, hay lẽ thật trong những ngày sau rốt, liệu người ấy sẽ 
bị gọi là một trong những gái điếm không? Nếu một trong những 
tổ chức hiệp hội là… 
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Chúng ta hãy xem. Không. Anh em thấy Ấn Thứ Sáu mở ở đây là cho 
người Do-thái. Hội Thánh đã được cất rồi. Đây là thời kỳ đại nạn. Như vậy, 
nó sẽ không giống. Không phải. 

 Một trong đó là rượu thuộc linh. Đó là sự khải thị của Lời. Rồi, tín đồ 
được trở nên phấn thích bởi sự khải thị của Lời, một phần kia là biểu tượng 
của Dòng Huyết Chúa Jêsus đã tuôn ra ở bàn của Chúa. Đó là theo sự hiểu 
biết của tôi về điều đó. 
504.4/288 27. Sẽ có người nào không được định trước tin nhận Chúa? 
Nếu thế, họ có sa ngã không?  

 Không sa ngã nếu họ được định trước. Xem đó, họ không thể. 
504.4/289 28. Kinh Thánh cho thấy chỗ nào nói Công giáo sẽ lừa dối 
những người Do-thái và lấy sự giàu có của họ? 

 Thật sự chỗ nào nói rằng--rằng con thú sẽ lừa dối vì sự giàu có; không 
nói thế. Nhưng chúng ta tự cho rằng đó là... (Anh em nhớ đêm nọ… Anh 
em nghe cuộn băng thật kỹ.) Tôi không hề nói đó là những gì họ sẽ làm... 
Người Công giáo là những người giàu nhất thế giới, không ai giàu như họ. 
Những gì họ không có, những người Do-thái có phần còn lại. 
505/.2290 Đó là nền kinh tế của nước (Mỹ) nầy hiện giờ... Theo báo “Vành 
Đai Sự Sống” (Lifeline)-- Căn cứ vào bản báo cáo đến trực tiếp từ 
Washington D.C., thì chúng ta đang sống nhờ bởi tiền thuế nợ trong 40 
năm tới. Chúng ta đang tiêu xài số tiền nợ này! Đây là thực trạng của nước 
(Mỹ):Chúng ta đang tiêu số số tiền thuế của 40 năm tới! Nước Mỹ đã phá 
sản rồi! Nhà nước này đã cùng đường rồi! Nó không còn gì nữa rồi.  
505.2/291 Castro, điều nhạy cảm duy nhất mà ông từng làm là khi ông ta 
làm tiền giả, trả hết các công hàm, trái phiếu, đốt chúng và thay đổi tiền tệ. 
Đó là điều duy nhất mà ông có thể làm. Chỉ còn lại một việc cho nước Mỹ 
làm. Hãy nhớ, đây là William Branham, đang giảng; Đây là ý kiến của tôi. 
Đó chỉ là giả định. Cứ nhìn nó trong quan điểm tự nhiên, có thể là xa hàng 
triệu dặm, tôi nghĩ là ngay trong tiền bạc ấy... Lòng ưa thích tiền bạc là cội 
rễ của mọi điều ác. Tôi tin ngay ở đó sẽ khởi đầu cho quả bóng lăn. 

 Giáo hội Công giáo trở lại đó nhận lấy tiền từ những buổi rước lễ, 
giống như vậy, nắm giữ sự thịnh vượng thế giới. Anh em nhớ, Kinh thánh 
nói nó giàu có, nó giàu có thật. Nhớ rằng, không chỉ trên một quốc gia, nó 
giàu có trên mọi quốc gia có dưới bầu trời này. Nó vươn ra. Nó có tiền. 
Điều họ không có, là Wall Street (Thị trường Tiền tệ Mỹ) do những người 
Do-thái kiểm soát.  
505.4/293 Anh em nhớ người có tiền. Khi Gia-cốp trở lại, đêm rồi chúng ta 
đã tìm hiểu, trở thành Y-sơ-ra-ên, ông thực sự có tiền, nhưng tiền của ông 
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Anh em đấy, hình bóng hoàn hảo.Vì thế thậm chí con người tự nhiên sinh 
bởi A-đam, cha mình, tỏ cho thấy khuynh hướng tự nhiên đó không áp 
dụng được. Con người tự nhiên không nhận thấy được những điều của Đức 
Chúa Trời. Như vậy, có một người đến trong thể tự nhiên và chết đi để 
phục hồi và tiêu biểu trong cái chết của A-bên và thay thế bằng Sết. 
477.5/142 Hãy quan sát loại người nào thời đó, linh đã xuất phát từ người: 
Khiêm nhường, những nông gia, những người chăn cừu. Hãy quan sát 
những gì đến từ sự khôn ngoan này của thế giới ở đây: Những người khôn 
ngoan, những thợ xây dựng, với những kim loại và tất cả loại thông minh 
khôn khéo. Hãy nhìn họ đi về đâu. Họ đã có mặt ở dưới đó và Đức Chúa 
Trời đã huỷ diệt mọi người trong họ và cứu những người khiêm nhường. 

Chúa Jêsus há đã chẳng nói trong Ma-thi-ơ 5, “Kẻ nhu mì sẽ hưởng được 
đất?” Vậy đừng lo lắng. Họ không còn chỗ nào để đứng trên. Xem đấy, họ 
không tin đó là con trai của Ca-in nhưng chúng ta có cuộn băng về đề tài 
đó nếu anh em muốn nghe điều ấy được giải thích chi tiết. Không, thưa quí 
vị. 
478.1/144 Tôi đã xem họ có một mẫu báo trên đó nơi khoa học đó bây giờ 
đang đi đến chứng minh rằng Ê-va không bao giờ ăn quả táo, bà đã ăn một 
quả mơ. Tôi có mẫu báo đó ở nhà bây giờ. Nó là một quả mơ. Đó là tâm trí 
xác thịt? Rằng thực sự Môi-se đã không bao giờ vượt qua dòng nước, ông 
đã vượt qua một biển sậy, đã mang Y-sơ-ra-ên ngang qua phía trên của 
Biển Chết. Có một đám sậy tại đó, cả một biển sậy ngay chỗ nước đã từng 
có một thời -- Rút xuống rồi. Môi-se đã đi đường tắt, vòng qua con đường 
đó. Những Giáo hộichính thống đã chấp nhận chuyện đó. Anh em đã thấy 
điều đó như vậy.. 

 Ồ, chao ôi, anh em há không thể thấy hạt giống đó của rắn, kẻ nghịch 
lại Đấng Christ, cả mọi thứ đang phô bày đấy sao? Chắc chắn. 
478.2/145 10. Anh Branham, xin cầu nguyện cho cháu trai của tôi (Ồ, 
tôi thấy, đó là một nan đề cầu nguyện) rất ốm vì bệnh cúm. Nó đang ở 
trong khách sạn Riverview. 

 Lạy Chúa Jêsus, người tội nghiệp này ở đây không bao giờ viết điều 
đó vô ích. Bà đã thấy Ngài cất đi một cách rõ ràng cơn sốt thấp khớp từ 
một cậu bé đêm nọ. Bà biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, chúng con 
dâng lên những lời cầu nguyện của chúng con cho cậu bé, trong Danh Jêsus 
Christ, nguyện cậu bé được chữa lành. A-men! 

Khi ai đó viết bất kỳ điều gì, nó không vô ích. Cho dẫu nó có nghe giản 
đơn đến như thế nào đối với chúng ta, tới mức nào, có điều gì đó đằng sau 
đó. Người đàn bà ấy… cậu bé kia … điều gì đó. 
478.4/147 11. Có phải Ê-li đến rao giảng cho những người Do-thái con 
người thực sự sống trên đất hay ông sẽ là linh của Ê-li đến trong một 
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người nàokhác? (Chúng ta hãy xem. Tôi e ngại phải nói. Tôi không biết. 
Hãy để tôi đọc lại chỗ đó.) Có phải Ê-li đến rao giảng cho người Do-
thái; (Ồ, vâng.) Con người thật sự sống trên đất hay ông sẽ là linh của 
Ê-li đến trong một người nào đó khác? 

Nếu tôi có thể trả lời câu đó một cách chính xác tôi có thể bảo cho anh em 
về Hê-nóc. Nhưng tôi không thể làm điều đó. Anh em hiểu không? Điều 
duy nhất tôi biết là điều Kinh thánh đã nói, nó sẽ là gì. (Hãy để tôi nói điều 
đó theo cách này, tôi hy vọng những cuốn băng, các anh em nghe những 
cuộn băng, sẽ hiểu điều này.) 

 Tôi có khuynh hướng tin rằng đó là những người được xức dầu về tâm 
linh, bởi vì họ nói, “Há linh của Ê-li không ngự trên Ê-li-sê sao?” Linh của 
Ê-li... Ông đã làm hệt như Ê-li đã làm, vì thế tôi .... Nhưng tôi không thể 
nói điều đó là thực. Tôi không biết. Tôi trung thực với anh em; tôi không 
biết 
479.1/148 12. Anh Branham, xin Anh vui lòng trả lời câu hỏi này cho tôi 
về phép Báp-têm: Ma-thi-ơ 28:19 dạy “Đức Cha, Đức Con và Đức 
Thánh Linh”, Phi-e-rơ trong Công vụ 2:38, “Nhơn Danh Chúa Jêsus.” 
Sự thay đổi này đã xảy ra trong Công vụ các Sứ đồ khi nào? Bây giờ, 
tôi tin nơi Chúa Jêsus. 

 Ồ, thưa anh hay chị, người đã viết, không có sự thay đổi nào xảy ra cả. 
Nhưng Phi-e-rơ đã làm một cách chính xác những gì Chúa Jêsus đã phán 
bảo . Bây giờ, nếu ai đó đến và nói, “Dùng các tước Cha, Con, Thánh 
Linh;” -- Họ đã làm những gì Phi-e-rơ nói không làm, nhưng những gì 
Chúa bảo không làm. Đức Chúa Jêsus đã nói rằng… Chúng ta hãy lấy ví dụ 
một chút ở đây. Tôi muốn tỏ cho anh em thấy điều gì đó ở đây. Chú ý. 
479.2/150 Chú ý, nếu anh em có mặt tại đây (con người)... Tôi sẽ đặt miếng 
vật liệu tại đây. Hãy nhìn, đây là Đức Cha, đây là Đức Con, đây là Đức 
Thánh Linh như những người theo Ba ngôi tin--tin rằng là Ba Cá nhân 
(Three Persons) riêng rẽ. Họ tin thế. 

 Rồi bây giờ cho phép tôi … Trong Ma-thi-ơ 28:19, Chúa Jêsus phán, 
“Các ngươi hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin lành cho mọi người.” 
(Không, tôi xin lỗi. Tôi đang trích Công vụ bây giờ hay Công vụ 2, tôi tin 
vậy -- Không, tôi đang trích dẫn Lu-ca 24:49.) Hãy để tôi đọc câu đó, rồi 
tôi giải đáp. Vì ngày nọ tôi nói lúc tôi chưa trả lời, tôi muốn chắc chắn, tôi 
phải đáp đúng. Tôi biết danh hiệu của những gì anh em đang nói ở đó 
nhưng tôi muốn nhận được tật sự những gì Ngài đã phán. Chúng ta hãy bắt 
đầu từ câu 16 của chương thứ 29: 

Mười một môn đồ đi qua xứ Ga li lê, lên hòn núi mà Đức Chúa 
Jêsus đã chỉ cho. 

 63-0324M  41 
503.3/281  24. Anh Branham, nếu tất cả những người tin kính được 
cất lên, thì Môi-se và Ê-li sẽ đến từ đâu? Có phải họ là những 
người Do-thái hay Ê-li của chúng ta, được ban cho chúng ta, ở 
cùng họ? 

 Không. Một Dân Ngoại sẽ được xức dầu với linh này để gọi ra khỏi 
những Dân Ngoại sẽ được cất đi; Bởi vì anh em thấy, toàn bộ Hội Thánh, 
tất cả đã được cất lên, hai vị Tiên tri này trong chương 11 được mang 
xuống; thì giờ ân điển chấm dứt với Dân Ngoại và được sai đến cho người 
Do-thái. Không, đó không phải là cùng những người. Tôi khá tin chắc điều 
đó. Hãy ghi nhớ, đây là theo sự hiểu biết của tôi.  

 Chúng ta hãy xem câu này nói gì ở đây. 
503.4/282 26. Câu hỏi. Lúa mì và rượu… của Khải huyền 6:6, 
Rượu và lúa mì là gì? 
Tôi lại thấy giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: Một 
đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, 
còn dầu và rượu chớ động đến. 

 Tôi nghĩ đó là ý nghĩa lúa mì vàrượu, đó là câu hỏi khác. 

 Rượu là một biểu tượng, nhận lấy tại bàn Tiệc thánh I Cô-rinh-tô 
11:24, rượu… Không, một trong đó là biểu tượng thuộc linh, cái kia là sự 
khải thị về Lời. 
504.1/284 27. Có phải đó có thể là lý do nhiều người bị đau ốm vì chúng 
ta không nhận thấy rõphân biệt Thân Thể Chúa? (Chính xác.) Nhưng 
bây giờ được khải thị bởi việc khai mở Ấn Thứ Sáu.(Chúng ta hãy xem. 
Chúng ta hãy xem thử tôi có thể giải thích được điều đó bây giờ không. 
Nếu đó không phải là anh em, đó là tôi... Anh em đã viết tốt lắm; chính là 
tôi.) Có phải đó là lý do nhiều người đau ốm, bởi vì không phân biệt 
Thân Chúa? (Đó là—Có dấu hỏi ở cuối câu.) 

 Ồ, Kinh thánh nói rằng nhiều người đau ốm và yếu đuối giữa vòng 
anh em bởi vì không phân biệt Thân Thể Chúa. Điều đó hoàn toàn chính 
xác, vì Thân Thể Chúa là Nàng Dâu, nhiều người trong họ đã đi lạc và 
không sống đúng với nó. Đúng vậy. Xem đó, họ không biết cách ăn ở cho 
phải phép, sống bất kỳ kiểu sống nào, và nhận Tiệc thánh, các thứ, điều đó 
không đúng. 

 Khi người ta nhận Tiệc thánh mà ăn cắp và nói dối, điều đó thật kinh 
khủng. Anh em không nên làm điều đó.  
504.2/286 ...Nhưng bây giờ tỏ ta bởi sự mở ra Ấn Thứ Sáu--mở ra Ấn Thứ 
Sáu.  
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lại ngay bây giờ và bắt đầu cầu nguyện cho người đau ốm? Điều gì vậy? 
Mình đã làm gì?” Ngay khi tôi bắt đầu đến với cho điều đó, người nào đó 
nói, “Hãy đọc lại câu ấy lần nữa.” Tôi đọc qua, ở cuối câu hỏi này, Khải 
huyền chương 6 đấy. 

 Xem đó, tôi đọc câu đầu tiên, dường như là giống nhau lúc đầu, “Họ 
hát một bài ca mới...” Nhưng dưới đây, xem đó là gì? Kế tiếp nữa, “Đã cứu 
chuộc chúng tôi.” Chắc chắn, đó là Nàng Dâu. Những Thánh đồ được Cất 
lên. Chiên con cầm Quyển sách trong tay Ngài. Ngài rời khỏi Ngai ân điển 
trung bảo. Anh chị em hiểu không? 
502.4/275 Anh em thấy Đức Thánh Linh quan sát điều đó như thế nào? Bởi 
vì chính xác, đó là giống như tôi đã nói đêm nọ, khi Ngài trò chuyện với tôi 
ở trong phòng, tôi đã đi xuống đây và rao giảng cho tất cả anh em: Đó là 
khi Chiên Con rời khỏi chỗ (Ồ, giờ nầy tôi tin chúng ta vừa mới lấy đoạn 
Kinh thánh. --) Chiên Con đã rời chỗ ngồi Ngài và tiến tới, khi tôi đứng lên 
đó, thì Ngài hiện diện, Ánh Sáng đó, chính là Đấng Christ... Khi Chiên Con 
rời khỏi Ngai đó--Là Đấng Trung Bảo, Ngài đã xuống dưới đây, thì giờ 
Cứu chuộc cho Hội Thánh đã xong. 
502.5/277 Sự cứu chuộc kế tiếp được mở cho người Do-thái, 144.000 
người. Đúng thế không? Anh em biết, vì Ngài đã hứa Ngài sẽ đốn cây. Tại 
đây, Ngài đi ra, Chiên Con, và lúc ấy ngày cứu chuộc đã xong, tất cả sẽ 
được cứu chuộc đã được cứu chuộc rồi và được ghi vào trong Quyển Sách. 
Ngài đi ra mở Quyển Sách. Đúng vậy. 

 Lạy Chúa, cám ơn Ngài. Xin tha thứ cho đầy tớ đang run sợ của Ngài 
vì cố lướt qua điều gì đó. 

23b. Anh có thể vui lòng giải thích (tolerate) những người được 
ban cho những chiếc áo dài trắng trong Khải huyền 6:11? 

 Chúng ta hãy xem. Được rồi. Chúng ta ở đâu về điểm này bây giờ? 
Những người mặc áo trắng… Vâng, đó là những người đã bị đóng đinh 
dưới Bàn thờ -- Những người Do-thái giữa thời gian đó. Họ đã được ban 
cho những chiếc áo dài trắng. 
503.2/280 23c. …Còn với những người giặt và phiếu trắng áo mình 
trong Huyết Chiên Con, Khải huyền 7:14?  

Không, đó là khác biệt, khá chắc chắn. Bởi vì xem ở đây, chúng ta tìm thấy 
những người nầy được ban cho những chiếc áo bào trắng tại đấy vào lúc 
này, chính họ được ban cho bởi ân diển, những người này đã giặt áo bào 
mình trong Huyết Chiên Con. Trong Khải huyền ở đây, đây là một đám 
đông vĩ đại đã đến hầu trước Đức Chúa Trời của mọi chi phái, mọi tiếng và 
mọi dân tộc, những người được chỉ dẫn một cách chính xác đến với những 
thánh tử vìđạo của người Do-thái, anh em thấy đấy. Thế thì điều đó chính 
xác lúc nầy.  
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 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài, nhưng có một vài người 
nghi ngờ. 
 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả 
quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 
 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức 
Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ. 

 Quyền phép của Đức Chúa Trời ở đâu? Đức Chúa Trời ở đâu? Nếu tất 
cả quyền phép từ trời dưới đất đã được ban cho, vậy thì Đức Chúa Trời ở 
đâu? Chính là Ngài đó. Đó là điều đang nói với anh em. Được rồi. 

Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con và 
Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ. 

 Danh của Cha, của Con, và của Đức Thánh Linh. 
480.2/153 Bây giờ, chỗ đứng ba ngôi về điều đó, “Tôi báp-têm cho anh em 
trong nhơn Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.” Câu đó thậm 
chí đã không được ghi trong Kinh Thánh. Ngài phán, “Hãy làm phép Báp-
tem cho họ trong Danh Đức Cha và Đức Con...” Họ đặt một Danh trước 
mỗi tước. (Hãy quan sát tại đây.) Đã không nói, “Hãy làm phép Báp-têm 
cho họ trong các Danh, nhưng D-a-n-h, “Một Danh” -- Trong Danh của 
Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. 

 Tôi muốn hỏi anh em. Đức Cha có phải là tên không? [Hội chúng trả 
lời, “Không.”--Biên tập] Có phải Đức Con là tên không? [Hội chúng trả 
lời, “Không.”-- Bt] Bao nhiêu người cha ở đây? Có người nào trong anh 
em được đặt tên là “Cha” không? Bao nhiêu người là con ở đây? Có bao 
nhiêu người ở đây? Ồ, người nào trong anh em được [cha mẹ mình] đặt tên 
là Cha, Con hay Con người không?”  
480.4/155 Giống như lần nọ, một phụ nữ nói, “Anh Branham, Đức Thánh 
Linh là một Danh. Đó là một Cá nhân – một Ngôi.” 

 Tôi đáp, “Vâng, thưa quí vị. Tôi là một người nhưng tôi không phải 
tên là Người.” Tôi là một người. Tên tôi là William Branham nhưng tôi là 
một con người. Đức Thánh Linh là Một Đấng; Đó là như thế. Đó không 
phải là cái tên. Đó là tước của Thân Vị Đức Chúa Trời. Đó là cái tước chỉ 
Ngài là gì. 

 Nếu Ngài phán: “Vậy các ngươi hãy đi, dạy dỗ cho muôn dân, làm 
báp-têm cho họ trong Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh,” Đó 
không phải là Danh của Đức Cha, Danh của Đức Con, Danh của Đức 
Thánh Linh, hay trong các Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh; 
nhưng trong Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. 

 Nếu Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh không phải là Tên, vậy 
thì là gì? Ví dụ, anh em muốn gọi một trong những Tên đó, Tên đó là gì? 
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Nếu anh em muốn gọi tước là một Tên, thế thì Tên nào, tước nào anh em 
muốn làm báp-têm -- Đức Cha hay Đức Con? Đó là số ít. Hiểu chỗ đó 
chưa? 
481.1/158 Bây giờ, chúng ta lật qua ở đây trong … Đó là phần cuối cùng 
của sách Ma-thi-ơ. Giống như tôi đã luôn giải thích... Nếu anh em đọc một 
câu chuyện yêu đương, kể rằng, “Giăng và Ma-ri sống hạnh phúc về sau, 
mãi mãi.” Xem đó, đó là bởi vì anh em không biết Giăng và Ma-ri là ai. 
Trở lại phần đầu câu chuyện của anh em. Tìm xem John và Ma-ry là ai.  

 Đó là điều anh em đang làm ở đây trong Ma-thi-ơ. Anh em chỉ đang 
đọc phần cuối cùng của nó. Trở lại phần đầu của Ma-thi-ơ, đọc câu chuyện 
thế nào -- Đó là chương cuối cùng của Ma-thi-ơ và những câu cuối cùng.  

 Giống như chọn lấy một quyển sách và nói, “Sau đó, Giăng và Ma-ry 
sống hạnh phúc mãi mãi. Đó là John Jones và Ma-ry nào đó.” Không, anh 
em không biết. Anh em chưa biết. Anh em hiểu không? Điều duy nhất là 
chắc chắn quay trở lại quyển sách và đọc nó. Anh em không thể lựa ra một 
mẫu ở đây. Anh em phải đặt mọi thứ cùng với nhau để tạo nên một bức 
tranh. 
481.4/162 Trở lại chương 1, Ma-thi-ơ, cho biết gia phả, xuống đến câu 18, 
nói: 

Bây giờ, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như 
vầy: (Đúng vậy không?) 

 Tôi muốn hỏi anh em điều gì đó. Lắng nghe lần nữa -- Anh em gọi. 
Đây là ai? Đức Chúa Trời [Hội chúng đáp, “Đức Cha.” - Bt], Đức Chúa 
Trời [Hội chúng đáp, “Đức Con.” - Bt] Đây là ai? [Hội chúng đáp, “Đức 
Đức Thánh Linh.”-- Bt] Đây là ai? [Hội chúng đáp, “Đức Chúa Cha.” - 
Bt]Đây là ai? [Hội chúng đáp, “Đức Con.] Đây là ai? [ Hội chúng đáp, 
“Đức Thánh Linh.”--Bt] Được rồi. Chúng ta đã nắm được. Người nào đây? 
Đức Chúa Trời, Ai? [Hội chúng đáp, “Đức Thánh Linh.” - Bt] Đức Thánh 
Linh, được rồi. 

 Bây giờ, sự giáng sinh của Chúa Jêsus Christ là như vầy: Mẹ Ngài 
là Ma-ry đã được hứa gả cho Giô-sép, trước khi họ ăn ở cùng nhau, 
nàng được thọ thai bởi... [Hội chúng đáp, “Đức Thánh Linh.” - Bt] 
482.1/164 Tôi nghĩ anh em nói rằng Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Có điều gì 
đó sai trật ở đây. Ngài không thể có hai người cha. Anh em biết điều đó. 
Bây giờ, có điều gì đó sai trật.Vậy người nào, nếu có ba người, ai trong ba 
đó là Cha Ngài? Ở đây, Kinh Thánh đã nói một cách tỏ tường, “Nàng được 
thọ thai bởi Đức Thánh Linh.” Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời không liên 
quan gì với điều đó. Đức Chúa Jêsus nói Đức Chúa Trời là Cha Ngài, 
chúng ta biết Đức Chúa Trời là Cha Ngài, vậy thì Ngài đã có hai cha. Thế 
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500.5/269 23b. Anh Branham, nếu tất cả …(Chờ một lát. Tôi nghĩ…. 
Xin lỗi.) những người tin kính được cất lên trong sự cất lên, Ê-li 
và Môi-se sẽ đến từ đâu? 

501.1/270 Có điều gì đó không đúng. Có điều gì không ổn, chuyện xảy ra 
với điều đó chỉ thế thôi. Có—có chuyện gì đó đã xảy ra. Có điều gì sai trật 
ở đâu đó. Mọi người cảm thấy tốt chứ? Không có bệnh tật hay điều gì chứ? 
[Một người trong hội chúng yêu cầu Anh Branham đọc lại Khải huyền 5:9 
- Bt] Chúng ta hãy xem, Khải huyền, câu đó ở đâu, anh em ? Câu hỏi tôi 
đang trả lời. Nào, chúng ta hãy xem. [Tiếp tục câu hỏi thứ 23--Bt] 

Khi Chiên Con lấy sách, bốn con sinh vật và hai mươi bốn 
trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ 
cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương; đó là những 
lời cầu nguyện của các thánh. 
 Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách 
mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết,…(Đây rồi. Tôi sai ở 
đó.)… lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những 
người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, 

501.2/271 Đúng vậy. Anh em nghĩ gì về điều đó? Ồ, nếu Sự Hiện Diện của 
Đức Thánh Linh không có ở đây thì là gì?...Tôi chỉ đọc phần đầu câu đó. 
Điều gì đó được viết tại đây, tôi đang cố gắng đi thông suốt, nhìn vào đồng 
hồ. Nhưng anh em thấy Ngài bắt tôi dừng lại chỗ đó không? Vinh quang 
thay! Tôi chưabao giờ đọc phần khác cả. Tôi đọc ở đây và xem đây, “Họ 
hát một bài ca mới,” tôi dừng lại. Nhưng xem đây, “Họ hát và nói rằng, 
Ngài đã cứu chuộc chúng tôi ra khỏi mọi tiếng, mọi dân tộc và mọi nước.” 
Chắc chắn, đó là họ.Nhân tiện, cũng có câu hỏi khác dưới đây. 

501.2/271 23b. Xin Anh kiểm tra (c-o-n-t-r-ol) những người đã 
được ban cho những chiếc áo dài trắng của Khải huyền 6:11, với 
những người giặt và phiếu trắng áo mình trong Huyết Chiên Con? 

 Chúng ta hãy xem. Khải huyền chương 6… Tôi thật không thể vội 
vàng chỗ này, bởi vì nó sẽ… Tôi sẽ giải đáp điều gì sai. Ngài không muốn 
tôi làm thế. Đó là sự thật. Vậy xin giúp tôi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời 
biết đó là sự thật. Tôi đang nhìn đồng hồ đó, 11:30, tôi nghĩ, “Nếu bây giờ 
mình không nhanh lên, mình sẽ không cầu nguyện cho người đau được,” 
tôi đang cố gắng có được điều đó bởi vì, trong trí tôi là… Tôi không thể… 

 Anh em nhớ, bây giờ, anh em sẽ phải hiểu. Tôi là con người. Tôi đã có 
mặt ở đó trong bảy ngày--Tôi đã có điều gì đó tuy nhiên chiều nay tôi phải 
tìm thấy được từ Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài rất nhất quyết tôi sẽ không 
phạm sai lầm đó để Ngài gọi tôi lại đọc phần còn lại của câu đó. 
502.2/274 Tôi thật sự cảm thấy giống như có điều gì đó đánh trên người tôi 
ở đó và bảo, “Hãy trở lại; hãy trở lại.”Tôi nghĩ, “Hãy trở lại, cái gì? Dừng 
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Thánh. Hãy trở lại trong Kinh Thánh: ‘Ta sẽ sai Sứ giả của Ta đi trước mặt 
Ta (Ma-la-chi 3), người sẽ dọn đường trước mặt Ta.’”  

 Xem đấy, họ đã không hiểu được điều đó. Thậm chí các môn đồ đã 
không hiểu được. Đúng vậy. Ồ, sự đơn sơ, khiêm nhường. Hãy hạ mình 
xuống ngay, khi Đức Chúa Trời hứa điều gì đó to lớn, thì nó to lớn trong 
mắt Ngài. 
500.1/265 Nếu anh em muốn luôn luôn ghi giữ điều này trong trí,… Tôi 
muốn… Anh em ghi nhớ điều nầy trong trí khi điều này xảy ra, lúc ấy, anh 
em có thể thay đổi. Anh em với tay xuống, nhặt lên một trong những bông 
hoa bé nhỏ, mùa xuân này, sẽ đến trong năm này hay lấy một cọng cỏ bình 
thường, giữ nó trong tay mình, bảo, “Mình sẽ cầm bông hoa này, và thấy 
điều gì đó rất đơn giản đã tạo nên nó, mình muốn nhìn thấy con người 
thông minh đã đưa tên lửa lên cung trăng, làm nên cọng cỏ này.” 

 Anh em sẽ luôn luôn có điều đó. Anh em có thể đảm bảo về điều đó; 
anh em sẽ luôn có điều đó. Cọng cỏ có sự sống ở trong đó. Thật đơn giản 
và khiêm nhường... Anh em thấy đó, nếu con người là một người to lớn, 
được nhưng nếu người ấy khá lớn đủ để có thể trở thành đơn giản, người ấy 
sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời. Nhưng nếu người đó không trở nên đơn sơ, thì 
sẽ không bao giờ nhìn thấy Ngài. Vì thế, anh em phải trở nên đơn sơ. 

500.3/266 23a. Trong Khải huyền 5:9, ai là những người được thấy 
cất tiếng hát khi Chiên Con lấy Quyển Sách ra--Đây có phải là 
các Thánh đồ được Cất lên không? 

 Không, Khải huyền 6… không, đúng hơn là chương 5 và câu 9. Nếu 
anh em lưu ý, đây không phải là những Thánh đồ. Ngài chưa bao giờ tuyên 
bố tài sản (property) của Ngài. Đây không phải là các Thánh đồ. Nếu chú ý, 
anh em thấy họ là những Trưởng lão và các sanh vật đang ca hát. 
500.4/268 Chúng ta hãy đọc để… Sau đó tôi sẽ cố gắng… Tôi có khoảng 
nửa tá câu hỏi nữa ở đây, tôi nghĩ có thể giải đáp trong vài phút. Chúng ta 
hãy xem. Khải huyền 5:9. Hãy đọc một ít trước khi…Người hỏi điều này 
trung thực và muốn biết. Hãy quan sát. 

Khi Chiên Con bước tới lấy quyển sách của Đâng nhự trên ngôi, 
bốn con sinh vật và hai mươi bốn Trưởng lão bèn sấp mình 
xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và…. 
những bát vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các 
Thánh đồ. 
Họ hát một bài hát mới rằng: Ngài xứng đáng nhận lấy quyển 
sách mà mở những ấn ra.  

 Ngài đã chuộc chúng ta và làm chúng ta nên những Thầy Tế lễ và các 
vua. Đó là một nhóm thuộc về trời nữa, chưa được chuộc. Được rồi. 
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thì Ngài chắc chắn là con hoang. Hãy xem chính anh em hiểu ở đâu? Bây 
giờ… 

Lúc ấy, Giô-sép, chồng nàng, là một người nghĩa... Không muốn 
cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Nhưng trong lúc 
người suy nghĩ về những điều này...  

482.2/165 Nhớ rằng ông là một người tốt, bàn tay của Đức Giê-hô-va ở 
ngay bấy giờ. Những người được định trước sẽ nắm bắt được.  

Nhưng trong khi người suy nghĩ về những điều này, kìa, Thiên sứ của 
Đức Giê-hô-va xuất hiện với Ngài trong một giấc mơ... (Anh em có đang 
theo dõi tôi trong Kinh thánh không?) Được rồi... Phán, Giô-sép, con của 
Đa-vít, chớ sợ lấy Ma-ry làm vợ ngươi vì con trẻ được thụ thai trong 
nàng là bởi Đức Thánh Linh. Bây giờ, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời 
là Cha Ngài. Có đúng vậy không? Như vậy, đó là gì? Thánh Linh là Đức 
Thánh Linh, dĩ nhiên. Anh em nắm được rồi.  
482.4/166 Đức Chúa Trời là Cha và Đức Thánh Linh là cùng một Thân Vị, 
hay Ngài có hai cha; và rồi--anh em thờ phượng đấng nào? Anh em có 
Chúa nào bây giờ? Chúa Thánh Linh và Chúa Cha là cùng Linh. 

 Nàng sẽ sinh một Con trai, (Người nầy đây)…ngươi sẽ đặt 
Tên…(Tên gì? Tên của Ngài. Nên nhớ, Tên Ngài. ) là JÊSUS: vì 
Con trai ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội. 
 Hết thảy đã được thực hiện, hầu cho ứng nghiệm điều đã được 
phán bởi Đức Giê-hô-va qua vị Tiên tri (người mà Lời đến) Người 
nói: 
 Kìa, một nữ đồng trinh sẽ sinh một Con trai, người ta sẽ gọi Tên 
Con trai đó là Em-ma-nu-ên, được diễn nghĩa là Đức Chúa Trời 
ở cùng chúng ta. 

483.1/168 Danh của Đức Chúa Trời là gì? Danh Đức Cha, Đức Con Và Đức 
Thánh Linh là gì? Kinh Thánh nói Jêsus là Danh Ngài. Một lần tại đây 
trong Đền Tạm, một chàng trai cố tranh luận, bảo, “Anh Branham “wiggled 
out” hết cả, lần này thì không được đâu. Tại đây tỏ cho thấy ba người, một 
cách chính xác, hoàn hảo. Ma-thi-ơ, chương 3, Giăng đang đứng đây, rao 
giảng. Đức Con bước đến để được báp-têm. Ngài đi vào trong dòng nước, 
được Giăng làm báp-têm cho, quay lên khỏi dòng nước và ông nói, “Kìa, 
các từng trời mở ra cho Ngài, Đức Thánh Linh như chim bồ câu giáng từ 
trời giáng xuống đậu lên Ngài, có tiếng phán từ trời, “Đây là Con yêu dấu 
của Ta...” Ba người riêng biệt cùng một lúc. Ồ! 
483.2/169 Điều đó chỉ cho thấy rằng nhiều người không có phép Báp-tem, 
không được kêu gọi đến với chức vụ của một--một Mục sưkhông có việc gì 
ở bục giảng. Đúng thế. Tôi có thể lấy người ấy, bởi sự giúp đỡ của Đức 
Chúa Trời và trói buộc họ trong một điểm như vậy có thể khiến họ điên 
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đầu. Tôi không quan tâm điều gì, (tôi không muốn nói…điều đó dường như 
không đúng. Xin tha thứ cho tôi. Tôi không có ý nói điều đó, Chúa ôi; tôi 
không biết… Tôi cảm thấy Ngài trách mắng tôi giờ nầy. Vì thế tôi không 
có ý nói cách ấy. Tôi xin lỗi.) Tôi tin Đức Thánh Linh có thể khải thị cho 
người bí mật mầu nhiệm nào đó, điều ấy nghe có vẻ tốt hơn.  

Cũng giống như lên dây một dụng cụ, khi làm sai trật, anh em có thể nói 
như là người Cơ-đốc, anh em nói điều gì đó sai trật. Ngài không thích điều 
đó. Xem đấy, chính Ngài đặt tôi vào đó. Tôi không hề ở trong bức tranh gì 
cả. Thậm chí, tôi không muốn là chính mình nếu không là gì. Đó là Ngài. 
Hãy để Ngài làm công việc. Ngài tạo nên âm thanh, kèn âm. Chính giọng 
đằng sau ban cho nó âm thanh. 
483.4/171 Hãy nhìn đây. Con người diễn giải sai lạc Lời. Nhớ rằng, nó được 
giấu kín khỏi những đôi mắt khôn ngoan và thông sáng, nhưng lại được tỏ 
cho những con trẻ hay. Đây là một Người, Đức Chúa Jêsus Christ, đang 
đứng trên đất, dĩ nhiên, trời là không trung trên cao. 

Hãy xem. Giăng đã làm chứng… Vậy thì người nói đó là Đức Chúa Trời là 
Cha, đây là Chúa Thánh Linh, như là bồ câu, đây là Chúa, Đức Con, tạo 
nên ba người. Sai. Giăng đang đứng sau đây, biết đây là Chiên Con. 

 Giăng nói, “Ta làm chứng Linh của Đức Chúa Trời giống như Chiên 
Con.” Có Đức Chúa Trời, Thánh Linh... Tôi có ý nói, giống như bồ câu. 
(Có cùng một điều tôi đã nói đêm nọ. Anh em hiểu không? Thay vì 700...) 
Linh của Đức Chúa Trời -- Đây là Chiên Con ở đây. Linh của Đức Chúa 
Trời -- Bồ câu là Đức Chúa Trời. Linh của Đức Chúa Trời từ trời giáng 
xuống, có tiếng từ trời nói, “Đây là Con yêu dấu của Ta, trong người Ta vui 
lòng ngự vào.” “Tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho Ta.”Đó 
là Ngài. Vậy thìDanh Ngài là gì? [Hội chúng đáp, “Jêsus.” -- Bt] Chắc 
chắn.  
484.2/174 Như vậy, theo thuyết Ba Ngôi về có ba thần khác biệt, đó là tà 
giáo đưa vào. Điều đó đã không hề được dạy trong Kinh Thánh. Nó chưa 
bao giờ được dạy trong Sứ điệp Sư Tử, nhưng đã được thông qua trong Sứ 
điệp kế tiếp. Cứ hỏi bất kỳ nhà thần học nào anh em muốn. 

 Đó là lý do xuất hiện Martin Luther. Đó là nguyên do tiếp tục với John 
Wesley và tuôn đổ vào Ngũ Tuần. Vào ngày Ngũ Tuần xuất hiện, họ có 
nhóm Jêsus Duy nhất. Điều đó lại sai nữa. Làm thế nào Jêsus có thể chính 
là Cha của chính Ngài? Vì thế nó bị đánh gục ở đó. 
484.4/176 Nhưng chúng ta được cho là có một thời đại Đại Bàng sẽ đến. Đó 
là thời đại nó sẽ làm cho rõ tất cả những bí mật mầu nhiệm đó. Đức Cha, 
Đức Con và Đức Thánh Linh là những tước của Chúa Jêsus Christ (Hãy 
quan sát), cả ba. Ma-thi-ơ nói, “Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh...” 
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vậy, ông đã lưỡng lự suốt cho đến lúc ông tin như Pember đã nói, “Mắt đại 
bàng của người đã bị che mờ (got filmed) ở dưới đó.” Anh em hiểu không? 
Người đã đến thế gian, Người đã lên không trung. Nhưng khi lời tiên tri 
của người đã qua rồi, người lại rơi trở về đất lần nữa. Bởi vì họ tống người 
vào ngục. Anh em hiểu không? Người không còn sử dụng cho những cặp 
cánh lớn nữa, vậy người nằm tại đó nhưng người bay cao hơn bất cứ ai còn 
lại trong họ. Xin để tôi tỏ cho anh em điều gì đó. Đức Chúa Trời đã sử 
dụng người. 
498.6/257 Chúa Jêsus biết, bởi vì đó là--đó là Đức Chúa Trời nhập thể. Ngài 
đã phán ở đó… Ngài không hề ban cho ông quyển sách về cách tự mình 
hành xử trong ngục tù. “Nào, đợi một chút. Ta sẽ viết một bài tiểu luận ở 
đây, các ngươi đem trở lại bảo Giăng cách xử sự cho phải đúng khi người 
bị giam trong ngục tù vì Danh ta.” Không, Ngài không bao giờ nói điều đó. 

Ngài đã không bảo, “Hãy đi nói cho Giăng nên lấy bằng Tiến sĩ Triết học 
trước khiđi ra...” Nếu làm như vậy, ông đã ở những người còn lại của họ; 
ông hẳn là một người chối bỏ. Giăng đã trung thực và hỏi một câu. 

  “Hãy đợi cho đến lúc buổi nhóm xong đã, rồi đi tỏ cho Giăng những 
gì đã xảy ra, lúc ấy người sẽ biết. Nếu các ngươi bảo người những gì đang 
xảy ra, thì người sẽ biết. Người ở trong ngục, không thể có mặt tại đây, 
nhưng các ngươi ngồi trong buổi nhóm và các ngươi nhìn thấy những gì đã 
xảy ra. Các ngươi đi nói với người.” 
499.3/260 Vì thế nên, môn đồ nói, “Thưa Thầy, tốt lắm.” Họ đi băng qua 
đồi. Chúa Jêsus, đang ngồi trên tảng đá này, quan sát họ cho đến lúc họ 
băng ngang qua đi lên đồi. Ngài quay lại hỏi hội chúng, “Các ngươi đã đi 
ra để tìmai trong thời của Giăng?” “Có phải các ngươi đi xem người mặc 
áo tốt đẹpvà học thức cao sang bóng bẩy chăng? Đó là loại người các ngươi 
đi ra để gặp không?” 

 Đáp, “Không.” 

  “Các ngươi biết họ thuộc loại gì không? Họ hôn những con trẻ, làm 
việc trong các cung điện nhà vua. Đó không phải là mẫu người của Giăng... 
Các ngươi đã đi đâu, gặp một người được ban cho một chức vụ, gắn chặt 
với tổ chức, điều gì đó giống như thế...  

 Thế thì nếu--nếu Một Ngôi không cần người đó, anh ta sẽ đi qua Ba 
Ngôi, và nếu Ba Ngôi không muốn có người ấy, anh ta sẽ đi tới Hội Thánh 
của Đức Chúa Trời, bất cứ nơi đâu. Có phải là các ngươi đi xem cây sậy bị 
gió rung chăng?” Ồ, không, không phải Giăng.  

 Ngài phán, “Vậy thì các ngươi đi xem ai? Đấng Tiên tri ư? Ta nói thế 
là đúng. Nhưng Ta sẽ nói cho các ngươi điều gì đó mà các ngươi không 
biết, người còn trong hơn là một đấngTiên tri... Người còn hơn là… Nếu 
các ngươi có thể nhận lãnh điều đó, đây là người đã được viết trong Kinh 
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497.3/248  Vậy việc trước tiên anh em biết, ngày nọ người đứng đó và nói, 
“Vâng, Ngài đang đứng ở giữa các ngươi.” Ngài biết thật chắc chắn người 
là người dọn đường đó. Ngài biết người là ai. Đó là lý do người có thể lột 
trần họ. Người bảo, “Bây giờ, đừng run rẩy, cứ tiếp tục đi. Các ngươi, 
những người lính, các ngươi vâng theo những người chủ của mình, nếu các 
ngươi làm điều ác nào, các ngươi phải nhận lấy...” 

  “Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tránh làm chuyện này không? 
Chúng ta sẽ tránh làm điều nầy không?” 

 Người phán, “Cứ tiếp tục như các ngươi hiện giờ. Cứ tiếp tục. Nếu các 
ngươi đang trồng khoai tây, cứ trồng. Các ngươi là những người lính, đừng 
bạo loạn,-- Các ngươi làm điều này hay bất kỳ là gì, cứ tiếp tục làm như 
vậy. Hãy vâng lời chủ của mình.” 

  “Thưa Thầy, chúng tôi nên làm gì?” 

  “Cứ tiếp tục như các ngươi làm hiện giờ. Nhưng có một Đấng giữa 
vòng các ngươi mà các ngươi không biết.” Người biết thì giờ của Sứ điệp 
mình, người biết người sẽ giới thiệu Con Người đó. Người biết Ngài có 
mặt ở đó. “Một Đấng ở giữa vòng anh em, anh em không nhìn thấy Ngài. 
Những điều đang diễn ra anh em không biết gì về. Có điều gì đó sắp xảy ra. 
Ngài sẽ có mặt tại đây và ta sẽ biết Ngài.” 
498.1/252 Cuối cùng, một ngày kia người nói, “Kìa chính Ngài.Đấy là 
Chiên Con của Đức Chúa Trời đến cất tội lỗi của thế gian đi. Giờ của ta giờ 
đã xong. Ta sẽ giới thiệu anh em với Ngài. Ta phải hạ xuống, đi ra khỏi sự 
hiện diện. Ngài sẽ lấy chỗ đây. Một ngàn năm sẽ đến ngay. Thì giờ đã gần 
rồi.” 

 Rồi Ngài đến, khi Ngài ở… Giăng bảo, “Ồ, Ngài sẽ bóc lớp vỏ ra. 
Ngài sẽ tách lúa mì khỏi trấu, Ngài sẽ đốt nó. Ngài sẽ sàng lọc sân lúa 
Ngài, cầm nia của Ngài trong tay Ngài.” Nhưng Ngài là ai? Một chút xíu… 
498.2/254 Hết thảy họ đã kéo lên (ồ, chao ôi!). Ngài sẽ có một ngọn giáo 
dài tới một dặm. Ngài sẽ đứng lùi tại đây ở xứ Palestine, đứng trên một 
trong những đám mây trắng nầy, nhấc lên tất cả những tay La-mã này, 
giống thế này, tống họ vào âm phủ, cứ tiếp tục làm giống như thế. Cho đến 
lúc Ngài lấy xong hết. Hết thảy họ được bố trí. Chiên Con thân mến đi lại 
giữa họ, nhu mì và dịu dàng, đẩy cách này và cáchkia...  
498.4/255 Ngay cả Giăng… Hãy nhìn Tiên tri Giăng, ông bảo, “Hãy đi hỏi 
Ngài, xem Ngài có phải là Đấng ấy chăng?” Thật khiêm nhường cho đến 
nỗi vị Tiên tri bỏ lỡ... Họ hỏi, “Có phải Người là Đấng ấy hay chúng tôi 
tìm kiếm một Đấng khác?” 

 Vị Tiên tri không hề trao cho Ngài một quyển sách về những môn đồ -
- Trong Ma-thi-ơ 11, khi họ đến và hỏi Người. Giăng bị tống vào ngục, như 
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Phi-e-rơ nói, “Chúa Jêsus Christ...” Ai là Đức Cha? “Chúa Phán cùng Chúa 
tôi rằng, ‘Hãy ngồi bên tay phải Ta.’” Có đúng vậy không? Đức Cha, Con--
Jêsus, Đức Thánh Linh--Hiện ra từ Đức Chúa Trời. Đức Cha, Đức Con và 
Đức Thánh Linh hoàn toàn là ba tước của Nhân Vị Đức Chúa Trời được 
bày tỏ theo ba cách khác nhau hay ba thuộc tính của chính Ngài.  

 Để làm tỏ tường cho ai đó không hiểu được, giống như Ba Chức vụ 
của cùng một Đức Chúa Trời. Thực sự, đó là Ba Thuộc tính của cùng một 
Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hành động trong ba... Dưới Đức Cha, Đức 
Con và Đức Thánh Linh... Đức Chúa Trời hoàn hảo trong ba...  
485.1/178 Anh em còn nhớ số nghịch Đấng Christ, ‘bốn’ phải không? Đức 
Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh hoàn toàn là Chúa Jêsus Christ. Khi anh 
em làm báp-têm chỉ trong Danh của Jêsus, điều ấy là sai, chỉ làm phép 
Báp-tem trong Danh Jêsus, điều đó sai hoàn toàn. 

 Tôi đã làm quen với nhiều người có tên Jêsus. Ồ, các nước La-tinh có 
đầy những tên như vậy; những Jêsus. Nhưng đây là Đức Chúa Jêsus Christ. 
Tên đó nói một cách chính xác Ngài là Ai.  

 Có nhiều Branham nếu anh em muốn nói chuyện riêng với tôi. Nhưng 
tôi--tôi là một William Marrion Branham. Đó là tôi. Nhưng có nhiều tên 
William Branham, giống như vậy ở khắp nơi. Nhưng đây là để gọi phân 
biệt một người: “Chúa Jêsus Christ” -- “Đấng được Xức dầu” -- Chỉ có một 
Người có cái Tên như vậy. 

 Đúng thế. Nếu có bàn xa hơn về đề tài đó, hãy viết một lá thư hay điều 
gì đó – hay lúc nào đó khi tôi giải đáp những câu hỏi khác... Tôi muốn giải 
đáp chỗ này để tôi có thể thấy thử chúng ta có thể đến được với một vài 
trong những người đau ốm này đang chịu khổ, cần được cầu nguyện cho. 

485.5/182 13. Anh Branham, nếu câu hỏi này không phù hợp, xin 
khỏi trả lời. (Được lắm. Cám ơn.) Những con trẻ nào sẽ được cất 
lên, nếu có những em nhỏ nào? Cám ơn anh.  

 Người hỏi không hề ký tên. Nếu anh em không ký, thì nó không cần 
thiết. Nhưng hãy xem, khi Đức Chúa Trời ghi tên vào Sách Sự Sống của 
Chiên Con trước khi giáng thế, không có điều gì trên thế giới có thể bôi 
xoá tên đi được vì nó được viết với dòng mực Huyết của Đấng Christ. Dẫu 
lớn thế này, thế nọ, thế kia hay bất kỳ là gì, cũng giống hệt nhau.  
485.6/183 Tất cả những con trẻ, Hội thánh, mọi thứ có, Đức Chúa Trời, bởi 
sự biết trước của Ngài... Chúng ta không biết. Anh em nói, “Anh Branham, 
anh có thể chứng minh anh có mặt ở đó không?” Không, thưa quí vị. Tôi 
không thể chứng minh. Đức Chúa Trời có thể xử dụng tôi cho công cụ của 
điều gì đó khác, sử dụng anh em theo cùng một cách. Nhưng tôi tin, bởi 
đức tin, tôi được cứu, không phải tri thức tôi được cứu: Bởi đức tin. Đó là 
cách anh em được cứu. Đó là cách chúng ta, hết thảy được cứu. 
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Nhưng nên nhớ, Đức Chúa Trời là vô hạn. Anh em có tin điều đó không? 
Vô hạn… Bởi vì vô hạn làm cho Ngài … Vậy thì “Ngài biết hết mọi thứ.” 
Nếu không vô hạn, Ngài không thể biết hết mọi thứ ("Omniscient"). Xem 
đó, không bao giờ có điều gì mà Ngài không biết. Ngài biết mỗi con cào 
cào có mặt trên đất, nó chớp mắt bao nhiêu lần, tất cả chúng hội lại làm 
được bao nhiêu mỡ. 
486.1/185 Ngài biết mỗi hơi thở của anh em thở và nó hít vào sâu trong phổi 
của anh em như thế nào. Đó là vô hạn. Giờ, nếu Ngài vô hạn, điều ấy khiến 
cho Ngài biết được tất cả. Có đúng vậy không? Nếu Ngài biết được tất cả, 
điều đó khiến Ngài có mặt khắp mọi nơi vì Ngài biết một cách chính xác 
phút, giờ, thời gian đến khoảng được chia nhỏ ra 55 phần ngàn một giây 
đến khi nó xảy ra. Bây giờ đã nắm được ý chưa? Vậy Ngài biết cả các sự 
việc, đó là lý do Ngài có tất cả quyền phép, biết cả mọi sự và có thể làm 
mọi sự. 

 Chúng ta hãy xem.Và tất cả con cái mà Đức Chúa Trời … mỗi người 
mà Đức Chúa Trời, khi họ… Nên nhớ, vì là Đức Chúa Jêsus Christ, Kinh 
Thánh đã nói… 
486.3/188 Chúng ta biết Chúa Jêsus bị giết khoảng năm 30. Đúng thế 
không? Đó là vào khoảng giữa năm. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Ngài đã 
bị giết trước khi thế gian từng được sáng tạo. (Đây là một điều vĩ đại, có 
thể gây sự phấn khích.) Khi Chiên Con … 

 Hãy ghi nhớ, Kinh Thánh nói, Quyển sách Sự Sống của Chiên Con đã 
được viết trước khi sáng thế, tên của anh em được ghi vào trong Quyển 
sách đó khi Chiên Con bị giết trước khi sáng thế để cứu chuộc mọi danh 
được viết trong Quyển sách đó. Giờ nầy anh em đã nắm được chưa? 

 Xem đó, không có điều gì nằm ngoài trật tự. Nó đang làm việc một 
cách chính xác giống như thời khắc vĩ đại của Đức Chúa Trời, giống như 
đồng hồ di chuyển chung quanh. Tên anh chị em đã được ghi vào đó trước 
khi sáng thế, khi Chiên Con bị giết để cứu chuộc những gì ở trong Quyển 
sách ấy để tuyên bố sự Cứu chuộc của Ngài. (Tôi không muốn bắt đầu tại 
đó, hôm nay, chúng ta không trả lời câu hỏi khác.) Được rồi. 

486.6/190 14a. Câu hỏi: Có phải địa ngục và hồ lửa và diêm sinh 
bốc cháy là giống nhau không? 

 Không. Địa ngục, bản dịch trong Kinh thánh, tôi nghĩ…Bây giờ, có 
những học giả đang ngồi tại đây. Tôi muốn tôn trọng điều đó, Anh Iverson 
của chúng ta đang ngồi tại đây, Anh Vayle, và nhiều người trong các anh 
em nầy là những nhà thần học thực sự. Từ được dịch “âm phủ” có nghĩa là 
‘một phần’.Đúng vậy không? Đó là từ Hy-lạp cho mộ phần. Nhưng hồ lửa 
là điều gì khác, bởi vì trong Khải huyền, cả hai âm phủ và mộ phần cùng 
hết thảy bị quăng vào hồ lửa. Được rồi. Giờ, chúng ta hãy xem. 
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đến những ngôn ngữ Giáo hội. Người nói về con rắn, các chiếc rìu, đồng 
vắng và những điều giống như thế, cây cối. Người nói, không dùng những 
từ ngữ Giáo hội đã đặt ra cho hôm nay hay thời nào khác. 
496.2/240 Người đến trong bộ đồ da (sassafras) như chúng ta gọi tại đây, 
Indiana. Người ra từ một bụi cây nơi nào đó, thậm chí đã không cạo râu, để 
tóc dài. Tôi không tưởng tượng người tắm hai hay ba tháng một lần. Đúng. 
Người không bao giờ mặc đồ pi-ja-ma vào buổi tối. Người không bao giờ 
đi xe hơi. Người không hề đánh răng. Người quả là một người lạ lùng. Tất 
nhiên là không. 

 Người đã đi qua đồng vắng giống như thế, bảo, “Ta là tiếng kêu trong 
đồng vắng. Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài...” 

 Một vài Giáo sư đứng lên, bảo, “Này, ông kia, chúng tôi không thể 
hợp tác với ông trong chiến dịch này. Chúng ta không thể làm điều này tại 
đây. Này, thẻ của ông ở đâu? Giấy chứng minh của ông ở đâu?” 
496.5/242 Người không cần biết đến họ. Người có một Sứ điệp, vậy người 
cứ tiếp tục rao giảng giống như vậy. Họ bảo, “Này, hãy đợi. Nếu chúng ta 
đi xuống đó, chúng ta sẽ đem vị Giám mục xuống hôm nay và xem người 
nói gì về điều đó. Chúng ta sẽ đi xuống đó... Đó là những người lãnh đạo 
của Giáo hội, chúng ta biết rằng người phải nhận ra điều đó. Nếu người 
thuộc về Đức Chúa Trời, người sẽ công nhận vị Giám mục của chúng ta.” 
Hết thảy họ được xếp vào một dãy ngồi ở đó, những người có vai vế...  

 Người bảo, “Hỡi dòng dõi rắn lục kia. Các ngươi là dòng dõi rắn lục 
(mặc áo cổ tròn, và các cha thánh, đại loại như vậy, hừ), ai đã dạy các 
ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Các ngươi biết giờ của mình đã gần 
rồi. Đừng nghĩ rằng… Các ngươi nói, ‘Ồ, chúng tôi thuộc về tổ chức này, 
nọ, kia.’ Ta nói với các người, Đức Chúa Trời mà Ta hầu việc có thể khiến 
đá nầy sanh ra những con cái cho Áp-ra-ham được.” 

 Người lại dùng cách nói ngược lại cách nói Giáo hội, “Bây giờ cái 
búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn 
và chụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi 
ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta. Mặt trăng sẽ trở 
nên máu và…”  

 “Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa 
lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Ngài sẽ phân rẽ 
cỏ lùng và lúa mì.” Ồ, thật là một Sứ điệp lạ lùng. 

 Họ bảo, “Cái gã này? Anh ta nói gì? Mấy giờ vậy? Ồ, kẻ ngu dại. 
Chúng ta có người anh em ngay trên đó, Anh Jones, anh chính là người sẽ 
thực hiệnđiều đó nếu có người nào trong ngày hôm nay, anh ấy sẽ làm. 
Giám mục A hay B gì đó sẽ làm điều đó, Cha Thánh A hay B gì đó.” Ồ. 
chao ôi. Đức Chúa Trời trong sự đơn sơ, đang làm việc trong sự đơn sơ...  
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điều đó một lần nữa.) Hãy nhớ, khi Đức Chúa Trời báo trước bất kỳ điều gì 
vĩ đại sắp xảy ra, dân sự đang bỏ đi quá xa bởi sự khôn ngoan của mìnhđến 
nỗi họ bỏ lỡ những gì xảy ra. Khi Đức Chúa Trời nói điều gì vĩ đại, thế 
gian nhạo cười: “Một nhóm ngu dại.” Đúng vậy. Nhưng khi thế giới vĩ đại 
nói, “Này anh ơi, điều đó vinh quang đấy.” Đức Chúa Trời phán, “Một 
đámngu dại.” Vì thế anh em phải quan sát... Có lẽ, tôi không có ý nói theo 
cách đó, một cách chính xác là thế, nhưng nó theo cách đó. 

 Hãy xem. Đây là một Giáo hội chính thống thánh khiết, vĩ đại, 
“Chúng ta biết Lời, chúng ta có những trường học, chúng ta có những 
chủng viện. Chúng ta có những người của chúng ta thật thanh lịch, ồ, trong 
hàng trăm năm, chúng ta đã trung thành với Đức Giê-hô-va. Chúng ta là 
Giáo hội; Chúng ta là người Sa-đu-sê. Chúng ta có Tòa Công luận của các 
Giáo hội tại đây, cả người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, tất cả các giáo phái 
hợp lại cùng nhau,” (Giống như chúng ta…) “Tất cả chúng ta ở trong một 
Hội đồng của Giáo hội. Chúng ta là những người tai to mặt lớn ở đây. 
Chúng ta biết đó là lời Kinh Thánh. Hãy xem kẻ ngu dại tầm thường nào 
đó dưới đấy ở trên sông, có bộ râu che cả mặt và một mảnh da cừu quấn 
quanh người chỉ bảo cho chúng ta?” 
495.2/235 Chắc chắn họ không chịu lắng nghe. Nhưng Kinh Thánh nói 
trong Ma-la-chi, chương 3 hay 4, “Ta sẽ sai Sứ giả của Ta trước mặt Ta để 
dọn đường cho Ta.” Bảy trăm mười hai năm trước thời của Giăng... Ồ, Ê-
sai, vị Tiên tri lớn đã đứng đó và nói, “Sẽ có tiếng kêu lớn trong đồng 
vắng: Hãy dọn đường cho Chúa và ban bằng các nẻo của Ngài.” Đúng vậy. 

Và… Nhiều Tiên tri đã báo, “Mọi nơi cao sẽ bị hạ xuống.”  

  “Khi con người này đến, Ngài sẽ chỉ ngón tay Ngài và Ngài sẽ dời 
những ngọn núi. Tất cả những nơi sũng thấp sẽ được mang lên. Mọi những 
nơi gập ghềnh sẽ được làm cho bằng phẳng. Thưa anh em, chúng ta sẽ 
trồng ngô trong mọi cánh đồng chung quanh đây, ồ, chúng ta sẽ làm những 
điều vĩ đại khi người này đến.”  
495.4/238 Họ đang trông đợi Đức Chúa Trời cầm lấy cán tay quay và quay 
nó lên, hạ tấm màn xuống, “Nào hãy xuống đi, người dọn đường vĩ đại của 
Đấng Mê-si của Ta.” Rồi ngay khi người đi rồi, họ lại kéo nó lên. Chức vụ 
của người đã xong. Họ lại quay xuống, đặt nó ngay xuống đây bên cạnh 
thần học viện, bảo, “Được rồi, Con yêu dấu của Ta, hãy đi xuống bảo cho 
họ.” Ồ! 

 Kìa, Ngài đi qua. Điều gì đã xảy ra? Một người đến đây không 
biếtmột trường nào của họ, thậm chí không có một tấm thẻ thông công, ồ, 
chẳng có tín chỉ nào cả. Không. Không một ai từng biết Người đã từng đi 
học một ngày trong đời mình. Anh em thậm chí không thể nói được điều đó 
bởi sự chuyện trò của người. Thậm chí Người đã nói chuyện không dùng 
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487.1/191 14b. ...Nếu không, có phải hồ lửa và địa ngục là đời đời 
không? 

 Không, thưa quí vị. Bất kỳ điều gì được tạo ra đều không phải là đời 
đời. Đó là lý do không có địa ngục đời đời. Nếu người nào từng bảo rằng 
anh em sẽ bốc cháy trong địa ngục đời đời, tôi muốn lời Kinh Thánh dành 
cho điều đó. Không có việc giống như thế.  

 Địa ngục được tạo nên cho ma quỷ và những sứ của nó, cho kẻ nghịch 
Đấng Christ và người của nó. Đó là ma quỷ, ma quỉ nhập thể. Nó được tạo 
nên cho điều đó để huỷ diệt. Chỉ có một điều từ tất cả mọi sự, cả thế giới, 
mọi thứ khác, chỉ một điều đời đời, đó là Đức Chúa Trời. 
487.3/194 Trước khi có một nguyên tử, các hạt điện tử, hay ngay cả ánh 
sáng vũ trụ, hoặc bất cứ điều gì, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng 
Sáng Tạo. Đó là con đường duy nhất anh em có thể đời đời, nhận Sự Sống 
Đời đời. Tôi nghĩ từ Hy-lạp ở đó là Zoe. Há không đúng sao? Zoe, Zoe. Sự 
Sống đó Đức Chúa Trời truyền cho cha, cha anh em truyền đời sống mình 
cho anh em qua lời thề nguyền hôn nhân với mẹ và ông, bởi điều đó, truyền 
niềm vui của sự sống cho con trai. (Hiểu ý tôi chưa?) 

 Đó là cách Đức Chúa Trời làm: niềm vui mừng trong việc truyền Sự 
Sống của Ngài cho con trai. Rồi anh em trở thành một phần của Ngài. Ngài 
có Sự Sống Đời đời. Sự Sống Đời đời đó biết thân thể của nó, nó phải phát 
xuất ra… Không thể cho nó nằm tại đó. 
487.5/196 Như Linh của Đấng Christ ấp ủ trên thân thể (Linh của Đức Chúa 
Trời trên Đấng Christ vào ngày vĩ đại đó), Lời biết Ngài sẽ sống lại, những 
vị Thánh trong thân thể họ cũng vậy. 

 Hãy ghi nhớ, Chúa Jêsus, khi Ngài chết, Ngài đi về địa ngục vì Ngài 
phải đi về đó, có một thanh chắn tội lỗi, Ngài đã rao giảng cho những linh 
hồn nằm trong âm phủ không ăn năn trong sự khổ nạn kéo dài trong thời 
Nô-ê. Có đúng vậy không? Ngài đã vào âm phủ, rao giảng cho những linh 
hồn bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. “Sự chết” có nghĩa “Sự phân rẽ”. Họ 
đã phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, không bao giờ quay lại được nữa. Chúa 
Jêsus đã đi làm chứng rằng Ngài là Đấng đã được nói về -- Dòng dõi của 
người nữ. 

 Hãy xem hạt giống của rắn đã làm gì? Kẻ nghịch lại Đấng Christ kết 
thúc trong sự chết, sự phân rẽ, con ngựa đỏ. Dòng dõi của người nữ, Sự 
Sống, kết thúc trong con ngựa trắng: Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là gì? Cái 
nầy chống cái kia: Hạt giống của rắn chống lại hạt giống của người nữ. 
Anh em nắm được chưa? 

 Ồ, chúng ta có thể lưu lại một lát về điểm đó. Điều đó chẳng tốt sao? 
Nhưng chúng ta hãy ở lại với điều này. 
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488.2/198 15. Anh Branham, có phải người cưỡi ngựa đầu tiên, Ấn 
Thứ Nhất, ứng nghiệm II Tê-sa-lô-ni-ca, sự khải thị của con 
người tội lỗi. 

 Vâng. Đúng thế. Chính là thế. Dễ dàng. Đó là con người tội lỗi, cũng 
chính con người này, cứ cưỡi ngựa trong các giai đoạn cho đến khi ngồi lên 
một con ngựa màu vàng vọt xanh xao gọi là sự chết. Đấng Christ đã xuống 
qua sự xưng công nghĩa, thánh hoá với ngựa trắng và đó là nhận Sự Sống.  

488.3/199 16. Điều gì xảy ra cho những tín đồ tái sinh ở trong 
những hệ phái khác nhau nhưng không ở trong Nàng Dâu Đấng 
Christ? 

 Ồ, tôi nghĩ chúng ta đã giải thích điểm đó cách đây một lát. Họ đi vào 
cơn khổ nạn. Họ là người tử đạo trong cơn khổ nạn, xuất hiện cuối cùng 
sau 1000 năm cho sự phán xét của mình. Vì Kinh Thánh nói những người 
còn lại … những người còn lại của những người còn lại của người chết đã 
không sống cho đến những ngàn năm kết thúc. Rồi có sự sống lại, và rồi 
xuất hiện cả người công bình và người gian ác bị Đấng Christ và Cô Dâu 
phán xét. Ngài đã đến trên đất với hàng vạn lần vạn các ThánhNgài (Đúng 
thế không?), Nàng Dâu của Ngài. 

 Sự phán xét được lập, những quyển sách được mở ra. Quyển sách đã 
được mở ra, và Sách khác được mở ra là Quyển Sách Sự Sống. Ngài 
phânrẽnhững con dê ra khỏi chiên. Đúng thế không? Điều đó không có gì 
liên quan đến Nàng Dâu. Nàng đang đứng ngay tại đó trong cuộc phán xét -
- Vua và Hoàng Hậu với nhau. 
488.4/201 Ngài đã đến với các Thánh của Ngài, mười ngàn lần ngàn để hầu 
việc Ngài: Vợ Ngài -- Rồi sự phán xét được lập. Rồi những con chiên bị 
phân ra khỏi những con dê. (Anh em còn nhớ đêm nọ tôi đã mang đến suy 
niệm nhỏ đó, (The Cowboy Meditation") để anh em có thể hiểu được.) 

 Những người ở trong các giáo phái là những Cơ-đốc nhân chân chính 
nhận lãnh Sứ điệp… Những người khác sẽ không bao giờ thấy được. Nó 
không hề được rao giảng cho họ. Những người ở trong một đám đông hợp 
nhiều thành phần kia (được rao giảng cho), nó sẽ đi qua lên trên đỉnh đầu 
họ trừ phi tên của họ đã được ghi trong sách Sự Sống Chiên Con. Đúng 
vậy. 

 Nhưng họ sẽ là những người tốt, họ sẽ sống lại và hầu phiên toà, bị 
phán xét bởi chính nhóm đã rao giảng cho họ. Anh em há không biết các 
Thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Họ sẽ được rao giảng cho bởi chính 
nhóm người đã làm chứng cho họ về Sứ điệp để ra khỏi đó. (Tôi hy vọng 
điều đó giải thích. Tôi có thật nhiều câu hỏi tại đây.) 
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493.5/229 Trong đó có nói, Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi 
đàng.” Anh em hiểu không? Câu đó đã được viết trong hình thức thực sự 
Hy-lạp, đặt động từ trước trạng từ nhưng anh em để ý tại đây, nó thật sự là 
đây…. Kinh Thánh nói, trong bản dịch của Thánh Gia-cơ [Tin lành Ma-thi-
ơ] ở đây: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, trong Người Ta vui lòng ngự.” 
Nhưng thực ra, chúng ta nói giống như ngày nay: “Nầy là Con yêu dấu của 
Ta, trong Người Ta vui lòng ngự vào.” Hiện nay, anh em đổi lại.“Đây là 
Con yêu dấu của Ta, trong Người Ta vui lòng ngự.”  
494.1/230 Vâng, tôi có ý nói, xin tha lỗi cho tôi, các anh em, những người 
đang lắng nghe cuộn băng ngoài đó, và các bạn ơi, hãy lắng nghe:tôi đã 
không có ý nói như thế. Tôi--tôi là người Truyền đạo Tin lành. Nhiều lần 
tôi đã rao giảng điều đó, tôi biết đó là bảy ngàn. Tôi chỉ tình cờ nói bảy 
trăm. Tôi không có ý nói bảy trăm... Tôi đã không đọc ra từ trong Kinh 
Thánh. Điều đó đến trong đầu tôi, tôi chỉ nói bảy trăm thay vì bảy ngàn. 
Tôi cứ phạm lỗi hoài. Chắc hơi bị lẫn, vậy xin anh chị em tha thứ cho. Tôi 
đã không có ý nói như thế. 

494.2/230 21. Có phải Nàng Dâu Đấng Christ và Thân Thể của 
Đấng Christ là giống nhau không? 

 Vâng, thưa quí vị. Xem đó, tôi không muốn khởi đầu bằng điểm đó vì 
tôi phải giảng một bài chỗ đó. Tôi sẽ không làm điều đó nhưng tôi muốn tỏ 
cho anh em thấy. Khi Đức Chúa Trời ban cho A-đam vợ mình từ xương 
sườn người, ông nói, “Nàng là thịt của thịt tôi, xương của xương tôi.” Đúng 
vậy không? 

 Khi Đức Chúa Trời ban cho Đấng Christ Nàng Dâu của Ngài (Thánh 
Linh ban cho xác thịt, Nàng Dâu), Ngài đã bị đâm vào sườn dưới hông 
Ngài, nước, huyết của Ngài, Thánh Linh tuôn ra, trở thành thịt của thịt 
Ngài và xương của xương ngài. Chúng ta là thịt và xương. Nàng Dâu sẽ là 
thịt và xương của Đấng Christ, một cách chính xác. Đó là Nàng Dâu của 
Ngài. 

494.4/232 22. Nàng Dâu Đấng Christ… Nàng Dâu của Đấng Christ 
sẽ có Chức vụ trước sự Cất lên không? 

 Chắc chắn. Đó là những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Nàng Dâu Đấng 
Christ, một cách chắc chắn. Đó là Sứ điệp thời đại, Nàng Dâu Đấng Christ. 
Chắc chắn, Nàng bao gồm những Sứ đồ, Tiên tri, Giáo sư, người Truyền 
giảng Tin lành và các Mục sư. Đúng thế không? Đó là Nàng Dâu Đấng 
Christ. Chắc chắn, Nàng có một Chức vụ, Chức vụ vĩ đại. Đó là “Sự hầu 
việc về thì giờ”, sẽ thật khiêm nhường...  
494.5/234 Ghi nhớ. Bao nhiêu anh em có mặt tại đây lúc đầu khi tôi đến đây 
giảng Chúa Nhật vừa rồi? Nhớ những gì tôi đã rao giảng không? Sự khiêm 
nhường. Ồ, đừng quên điều đó. (Tôi sắp dừng lại một phút để cảnh cáo 
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492.5/224 18. Giao ước Đa-ni-ên 9:27 được khẳng định cho một tuần lễ 
là khi nào? 

 Một nửa giao ước đã được khẳng định, khi Chúa Jêsus Christ còn tại 
thế rao giảng cho người Do-thái. Ngài chưa hề đi đến Dân Ngoại. Ngài bảo 
những môn đệ của Ngài, “Đừng đi đến Dân Ngoại.” Điều đó chỉ dành cho 
người Do-thái. Ngài đã rao giảng trong ba năm rưỡi, đó là một nửa của 70 
tuần lễ, như Đa-ni-ên nói Ngài sẽ làm. 

 Hãy nhớ, Ngài đã được chứng thực một cách chắc chắn với người Do-
thái nhưng mắt của họ đã bị mù để được mang vào khoảng trống này của 
Dân Ngoại. Anh em không thể thấy toàn bộ chương trình sao? Ngài đã 
chứng minh chính Ngài là Đấng Tiên tri, đã làm một cách chính xác những 
gì Đấng Tiên tri sẽ làm, tỏ một dấu hiệu của một Đấng Tiên tri mà chính 
Lời của Ngài đã nói, “Nếu một người nói mình là thuộc linh hay là một vị 
Tiên tri, hãy quan sát những gì người nói xem thử nó ứng nghiệm không 
(cứ ứng nghiệm liên tục những gì Ngài đã phán.)...  
493.2/227 Giống như anh em nhìn vào Kinh Thánh, chép, “Hãy xin sẽ 
được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ được mở cho.” Anh em lưu ý, phải 
gõ cửa thường xuyên. [Để minh hoạ, Anh Branham gõ đi gõ lại trên bục 
giảng - Bt] Cứ ở ngay đó giống như quan án không công bình không chịu 
trả lời người đàn bà, bà cứ gõ cửa. “Tôi ở trong tay Ngài.” Không phải tìm, 
nói, “Lạy Chúa, tôi muốn có điều này. A-men!” Không phải thế. Cứ ở ngay 
tại đó cho đến lúc anh em nhận được. Anh em biết nó sẽ xảy đến. Như vậy, 
Ngài đã hứa, cứ ở ngay tại đó cho đến lúc anh em nắm giữ được.  

Bây giờ, trong phần cuối cùng, tuần lễ thứ 70, phần cuối cùng của nó sẽ 
xảy ra trong suốt thời kỳ đại nạn, sau sự Cất lên của Hội Thánh. Rồi sẽ có 
ba năm rưỡi ở đây, sẽ được khẳng định cho một lần nữa bởi những vị Tiên 
tri Môi-se và Ê-li: Khải huyền 11. 
493.3/277 Bây giờ, chúng ta hãy xem đây là gì. 

19. Nếu anh là một trong những người được lựa chọn của Ngài, 
anh có sẽ cất lên trong Nàng Dâu không? 

 Đúng. Vâng, thưa ông. Câu đó dễ. 
493.4/227 20. Anh Branham, anh đã có ý nói bảy ngàn người không 
quỳ gối trước Ba-anh hay bảy trăm? 

 Tôi có ý nói là bảy ngàn. Tha lỗi cho tôi về điều đó. Đó chỉ là một 
cách nói. Tôi thật sự… Giống như cách đây ít lâu…. Anh em có để ý tôi 
đứng tại đây, bảo, “Họ đã làm chứng thấy Chiên Con...” Đấy, hiểu không? 
Chiên Con trên đất: Chứng kiến, thấy Thánh Linh của Đức Chúa Tời giáng 
xuống trên Chiên Con. 
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489.3/203 17. Thưa Anh Branham, có phải Thiên sứ Thứ Bảy với 
Linh của Ê-li đã được gởi đến cho 144,000 người Do-thái trong 
ba năm rưỡi sau sự Cất lên? nầy Một số chúng tôi lộn xộn về 
điều. 

 Không, không phải một người. Có hai người khác biệt. Ê-li-sê đến 
trong hình dạng của Ê-li không phải là Ê-li. Linh của Ê-li giáng trên một 
người gọi là Giăng Báp-tít, không phải là Ê-li. Người của Sứ giả Thiên sứ 
thứ Bảy vào cuối Thời đại Lao-đi-xê, sẽ không phải là Ê-li theo nghĩa đen. 
Người là Dân Ngoại đối với dân mình. 

 Vậy Linh của Ê-li, đi vào trong dân sự tại đó, người sẽ là một người 
Do-thái. Vì họ được gởi đến cho dân của chính họ. Đó là sự khải thị của 
tôi. 
489.5/205 Lý do tôi … Về Tommy Osborn, khi chúng ta bàn về người vào 
lúc đó (Tommy và tôi), tôi chưa hề biết. Tôi chỉ đang cầu nguyện cho 
người đau ốm, tôi đã lên đó, có một thiếu phụ từ Bàn thờ (tòa giảng) Nhà 
thờ Tin lành Fort Vayne đi xuống, một Giáo sĩ trên những cánh đồng 
truyền giáo hải ngoại. Ngực của chị với sưng phồng với bệnh ung thư, chị 
ở ngay đó trong căn nhà nhỏ nơi chúng tôi thường sống trước đây, trên 
tuyến đường đó. Tôi đã cầu nguyện cho người chị em yêu dấu, chị đã được 
chữa lành và trở lại cánh đồng. 

 Khi nàng đến từ Châu Phi, nàng đã để lại một quyển sách nhỏ ở đó về 
những sứ mạng. Tôi nghĩ, “Ồ, những Giáo sĩ tốt đẹp.” Tôi đã không hề 
nghĩ nhiều về những Giáo sĩ. Tôi nghĩ, “Ồ, đó là văn phòng của Đức Chúa 
Trời ngoài đó--Còn đây là nơi của tôi, ngay tại đây trên Đường Số 8 và 
Penn,” vì vậy tôi đang thực hiện hết sức mình. 
490.2/208 Nhưng một ngày kia, đang ngồi trong phòng nghiên cứu, tôi lấy 
quyển sách đó lên có một bức hình của giống người da đen, một người cha 
đã cao tuổi, ông có viền tóc nhỏ, màu trắng, bên dưới là một hàng chữ được 
viết như thế này: “Hỡi người da trắng, người da trắng, cha của anh ở đâu? 
Tôi giờ đã già, trí óc mù mờ, cũng không hiểu rõ. Nếu đã biết Chúa Jêsus 
khi tôi còn là một thanh niên, thì tôi đã đem Ngài đến cho dân của tôi.” 

 Ồ, tôi đọc câu đó, điều gì đó cứ tiếp tục nói, “Cứ đọc lại. Đọc lại nữa.” 
Tôi tiếp tục đọc... Anh em cứ đọc nhiều lần, đọc đi đọc lại. Có điều gì ở đó. 

 Giống như tại Cối Xay Xanh (Green's Mill), khi tôi đi ra khỏi hang 
động, tôi đã không thể hiểu được, làm sao người ta có thể nói tiếng lạ, la 
hét và có Đức Thánh Linh chân thực, mà vẫn là kẻ chống lại Đấng Christ, 
nói tiếng lạ, có Đức Thánh Linh chân thật mà vẫn là ma quỉ. Đúng vậy. Tôi 
có thể chứng minh điều đó cho anh em. Vâng, thực vậy. 
490.4/210 Vậy hãy để ý, lúc họ làm điều đó. Vì thế tiếng lạ là một trong 
những chứng cớ của Đức Thánh Linh; đó là một trong những ân tứ của 
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Đức Thánh Linh. Ma quỷ có thể giả nạo mọi điều Ngài có, sự chữa lành 
Thiêng Liêng và mọi việc khác. Ngài phán, “Nhiều người sẽ đến với Ta 
vào ngày đó, nói rằng, ‘Lạy Chúa, tôi há chẳng đuổi quỷ sao? Tôi há chẳng 
rao giảng Tin lành sao? Tôi há chẳng làm những công việc quyền năng 
trong Danh Ngài và tất cả những điều này tại đó sao?’ Ta sẽ nói, Hãy lui ra 
khỏi Ta, các ngươi những kẻ làm dữ. Thậm chí Ta không biết các ngươi 
bao giờ.” 

 Kinh Thánh nói rằng mưa rơi trên người công bình và gian ác giống 
nhau. Cây cỏ gai đang đứng trên cánh đồng cùng với lúa mì tại đó, có thể 
hạnh phúc và hét lớn với cùng một dòng nước dội trên mình -- Cả hai được 
thấm nhuần mưa; nhưng bởi bông trái của chúng, anh em biết chúng. 
490.6/212 Bụi gai già nhỏ bé đó có thể đứng lên ở đó cũng hạnh phúc và la 
hét hết mình, cũng đầy dẫy cùng một cơn mưa như lúa mì. Chính anh em 
đó. Vì vậy, họ có thể la hét, nói tiếng lạ, giả mạo mọi thứ họ muốn, vào 
ngày đó, họ sẽ bị gọi là những kẻ làm công của tội ác. 

 Như tôi đã nói với anh em cách đây một lát, hãy lắng nghe kỹ lưỡng. 
Nhìn lại. Kiểm tra chính mình với Lời và xem mình đang ở đâu. Những chị 
em nữ cắt tóc ngắn đó, hãy để tóc dài. Nếu chị em mặc đồ ngắn, hãy bỏ đi. 
Hành động như một người nữ quí phái. 

 Nếu anh em vẫn còn hút thuốc, đến những sòng bài, hãy thôi đi. Tôi 
không quan tâm anh em có tự nhận đến đâu. Nếu anh em vẫn cứ khư khư 
nắm giữ tổ chức đó và nói, “Chính đây này, đây này.” Anh em nên chấm 
dứt đi. Hãy nhìn lại, kiểm tra với Lời… Chúng ta nên thực hiện việc đừng 
để tóc ngắn và tất cả thời đại này bây giờ. Chúng ta quay trở lại vào điều gì 
đó mà Đức Chúa Trời đang khải thị những sự mầu nhiệm ẩn giấu đã được 
ghi trong Quyển Sách trước khi sáng thế.  

 Những người vâng theo trong những điều bé nhỏ này sẽ nắm bắt được 
trong những điều khác. Nếu không, nó sẽ vượt qua đỉnh đầu của anh em 
cũng xa như phương đông xa cách phương tây. 
491.4/217 Giống như Ghê-đê-ôn đã phân rẽ những người của mình, có hàng 
ngàn, hàng ngàn người. Đức Chúa Trời phán, “Có quá nhiều. Phân rẽ họ 
lần nữa.” Ông đã cho họ một cuộc thử khác, phân rẽ họ một lần nữa, mãi 
xuống cho đến ông có một nhóm nhỏ. Ông nói, “Đó là một nhóm ta muốn 
làm công việc.” Đó là chính xác những gì đã xảy ra. 

 Những người nữ Ngũ Tuần, đi tới đi lui, ngồi đó, nghe và biết bởi Lời 
điều đó là sai. Anh em nghĩ họ sẽ vâng giữ sao? Không, thưa quí vị. Mỗi 
năm khi tôi đi ngang qua, có thêm tóc uốn bồng bềnh hơn là lúc tôi đã bắt 
đầu. 

 Ai đó nói, “Này, Anh Branham, người ta xem anh như một vị Tiên 
tri.” Tôi không nói tôi là vị Tiên tri. Không có ai tôi nói điều đó, nhưng tôi 
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nói điều này, nếu anh em làm thế, nếu anh em nhìn nhận điều đó… Nói, 
“Tại sao anh không dạy dân sự cách nhận lãnh Đức Thánh Linh, cách nhận 
những điều này và cách nhận những ân tứ thuộc linh vĩ đại và giúp đỡ Hội 
Thánh?” Làm thế nào tôi dạy họ môn đại số khi họ thậm chí không có 
những kiến thức cơ bản? Đúng vậy. Anh em làm những điều bé nhỏ này. 
Hãy xuống dưới phần đáy ở đây, quét cho sạch và khởi đầu lại. A-men! 
Vinh quang thay! 
491.7/220 Dẫu sao tôi đang nói về điều gì? Chúng ta hãy xem. Tôi không có 
ý đọc lệch ra khỏi đề tài đó. Xin lỗi. Được rồi. “Một số người chúng tôi lẫn 
lộn. Có phải Ê-li cũng là…” 

 Đúng thế; ừ-hưm; Điều đó đúng. Không, Ê-li này sẽ đến với những 
Dân Ngoại, sẽ là Dân Ngoại được xức dầu với linh đó, vì Đức Chúa Trời 
đã sử dụng cùng cùng linh đó để mang dân sự của Ngài ra khỏi cơn hỗn 
loạn mỗi lần và đã hầu việc mục đích của Ngài tốt đẹp, như vậy, Ngài sẽ 
trở lại lần nữa; Bởi vì bây giờ, nếu Ngài sử dụng người tao nhã, học thức, 
chỉ có nhóm người đó nắm bắt được thôi. 

 Ngài mang một người hầu như không có kiến thức cơ bản, không thể 
phát âm những từ đúng và mọi điều giống như thế, con người đồng vắng cũ 
kỹ nào đó, bên kia, nơi nào đó, mang vào và tỏ thấu ngay cho dân sự có trí 
hiểu đơn sơ và họ nắm được [Anh Branham bật ngón tay đánh tách - Bt], 
giống như thế. 
492.2/222 Giống như Phao-lô đã nói, “Tôi không đến với anh em với sự 
khôn ngoan học thức nhưng tôi đến với anh em trong quyền phép của sự 
sống lại.” Đức Chúa Trời mất ba năm rưỡi dưới Ả-rập đó để đánh bật học 
thức ông ra.Ngài mất 40 năm để lấy ra khỏi Môi-se. Vậy anh em đấy… Tôi 
không nói… Tôi không hậu thuẫn sự mù chữ nhưng tôi đang cố gắng bảo 
cho anh em đừng dùng học thức; nó không… Sự khôn ngoan của thế gian 
là nghịch lại...  

 Học thức đã từng là sự chướng ngại lớn nhất mà Tin lành đã từng có. 
Nếu chúng ta không có học thức, chúng ta sẽ không có tất cả những thần 
học viện lớn này và các thứ chúng ta có bây giờ. Đó sẽ là những người có 
trí hiểu đơn sơ, người lắng nghe Lời; Nhưng họ quá khôn ngoan, lộn xộn, 
bị bó chặt ở đó với tất cả những tổ chức của họ, cho đến nỗi họ sẽ ở lại với 
điều đó,chỉ thế thôi là. Họ nhận lấy linh đó. 

 Có bao giờ anh em nhận lấy một người nữ tốt, cưới một người nam 
thấp hèn, người nam thấp hèn đó hoặc là trở thành một người nam tốt đẹp 
giống như người phụ nữ hay người phụ nữ trở thành thấp hèn giống như 
anh ta. Đúng vậy. Đó là lý do Ngài phán, “Hãy ra khỏi giữa vòng họ,” khi 
sẵn sàng để nhận sự Cất lên đó. Anh em phải có loại đức tin nào có thể đem 
anh em ra khỏi đây. 


