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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. 
 

 



Thời Đại Hội Thánh Sạt-đe 
 

1 ... Vua. Một anh em vừa nói với tôi có -- những khăn tay của số người 
bệnh đang hấp hối vì bị ung thư. Vậy chúng ta sẽ cầu nguyện ngay cho họ 
trong chốc lát. [Anh Neville nói, “Có 2 lời thỉnh cầu ở phía bên kia.” - Biên 
tập] 2 nhu cầu? Được rồi, được rồi, thưa anh. Tôi đặt chúng ở đây để cũng 
cầu nguyện cho họ.  
2 Sau đó một người chuyền lời ghi chú, đi quanh và chuyền lời ghi chú 
về buổi nhóm ngày mai. Những anh em đang thăm viếng ở đây, chúng tôi 
rất vui mừng nếu anh em xuống đây vào chiều mai lúc 2 giờ. Chiều mai sẽ 
có buổi nhóm nghe băng ghi âm. Nếu không có việc gì làm, có thể một 
trong những Sứ điệp anh em chưa bao giờ nghe sẽ được mở và có buổi 
nhóm cầu nguyện. Chúng tôi thật ước mong chiều mai lúc 2 giờ sẽ là thời 
gian tốt đẹp. Tôi phải phục hồi sức khỏe cho tối và sáng Chúa nhật nữa, 
cũng cho tối mai và tất cả những gì thuộc về lịch sử của những thời đại Hội 
thánh.  
3 Đẹp ý Chúa, Sáng Chúa nhật, chúng ta ước mong một thời giờ vĩ đại, 
bởi vì sáng Chúa nhật tôi muốn nói về: Người Nữ Đồng Trinh Ngủ Gục, 
Sự Phục Sinh, 144.000 Người cùng tất cả những sự chấm dứt hé mở buộc 
Sứ điệp lại với nhau cho sáng Chúa nhật. Buổi nhóm sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. 
Đúng thế không, thưa Mục sư? Lúc 9 giờ, sáng Chúa nhật, chúng tôi muốn 
đưa ra những điều đó như: “Người nữ đồng trinh ngủ gục sẽ như thế nào và 
người nữ đồng trinh khôn ngoan sẽ trở nên gì? Khi nào họ sẽ trở lại? Hay 
144.000 Người sẽ xuất hiện ở đâu?” Nhiều điều như thế sẽ dành cho sáng 
Chúa nhật, cố buộc với nhau, mà nó đi thẳng vào trong Sứ điệp này. Sau 
đó, tối Chúa nhật chúng ta sẽ nghe về Thiên sứ vĩ đại cuối cùng và Sứ điệp 
cho Hội thánh Lao-đi-xê, tối Chúa nhật, nếu Chúa muốn.  
4 Chiều mai sẽ có buổi nhóm ở đây, buổi nhóm nghe băng ghi âm. Anh 
Gene vừa mới nói với tôi rằng -- Chúng ta bắt đầu lúc 2 giờ chiều mai. Các 
anh em thích nghe những Sứ điệp, đã có sự cầu nguyện quanh Tòa giảng 
(Bàn thờ), anh em nào tìm kiếm Đức Thánh Linh hay điều gì, thật là một 
thời gian tuyệt vời. Hội thánh luôn ấm áp, tử tế rộng mở cho bất cứ ai vào 
bất kỳ lúc nào muốn đến cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Hội thánh mở cửa 
chờ đợi. Chúng - chúng tôi trông mong các bạn, mong ước các bạn sẽ đến 
vào chiều mai.  
5 Hoặc bất cứ khi nào bạn muốn vào để cầu nguyện, Nhà thờ luôn luôn 
sẵn sàng. Nếu Nhà thờ tình cờ khóa cửa hay sao đó, chỉ băng ngang qua 
phố kia, anh em tôi, người bảo vệ Nhà thờ ở đây. Tôi nghĩ rằng số 881... 
881 phải không, chỉ mất khoảng một góc phố từ Nhà thờ ở đây đi đến đó: 
Số nhà 881. Ông ấy... Vợ ông ấy sẽ có chìa khóa để mở, nhưng họ thường 
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để mở cửa, có lẽ vào buổi sáng. Sau buổi nhóm, cửa Nhà thờ được đóng lại 
vào ban đêm để giữ cho trẻ em không chạy vào đó, anh em biết đấy, và phá 
vỡ cửa kính, v. v... Anh em biết trẻ con như thế nào rồi, đặc biệt là ngày 
nay. Vì thế chúng ta phải tính đến chuyện đóng cửa. Chúng tôi không thích 
phải đóng cửa Nhà thờ thậm chí vào bất cứ lúc nào trong ngày. Có lẽ khi có 
một Nhà thờ thích hợp, chúng ta sẽ làm khác... Có một người nào đó có thể 
ở Nhà thờ suốt để người ta có thể đi vào cầu nguyện, tìm kiếm sự chữa 
lành, tìm kiếm Đức Thánh Linh.  

 Anh em nào chưa có Đức Thánh Linh trong đời, hãy đến, ở lại đây, ở 
lại suốt đêm nếu muốn, hãy ở lại cho đến khi nhận được.  
7 Cách đây một lát ở ngoài đó ai đã hát bài, “Đức Chúa Trời trên hết của 
tôi, Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi.” Tôi nghĩ sự cất lên đã đến. Tôi nhìn 
quanh tìm mọi người ở chung quanh. Thật là tuyệt vời; Tôi đánh giá cao 
điều đó. Chúng ta có thể đứng một chút hầu như bất cứ lúc nào về điều đó. 
Vâng, thưa quý vị. Đó là... Tôi đi vào thật đúng giờ để nghe bài hát ấy.  

 Tôi bỏ lỡ tất cả những bài hát hay trong những buổi nhóm nầy, vì tôi 
nghĩ có lẽ điều đó... Ồ, tôi thật quá bận rộn, anh em biết nó như thế nào. 
Người ta bước vào máy bay, xe lửa... Anh em không bao giờ biết điều đó 
(Anh em hiểu không?). Bởi vì nó chỉ đến bằng điện thoại; Anh em phải đi 
đến với họ, gặp và cầu nguyện cho họ ở khắp nơi. Chỉ đi liên tục, rồi cũng 
cố gắng nghiên cứu; Làm cho nó thành một vấn đề. Nhưng chúng ta luôn 
luôn hạnh phúc được gặp mọi người và làm những gì có thể làm được, bởi 
vì nó... Đó là... Của chúng ta... Chúng ta là đầy tớ công khai của Đức Chúa 
Jêsus Christ cho dân sự Ngài trong ngày hôm nay. Chúng ta thích làm 
nhiều hơn, nhưng không thể.  
9 Một Mục sư được đưa đi vội vã sáng nay, suy sụp tinh thần, thật sự 
sắp vỡ ra từng mảnh, một con người tốt. Bởi vì ông là... Ông chỉ làm việc 
quá sức... Bị... Bắt đầu đi ngủ, cô gái nhỏ của ông đang đứng trong phòng, 
cô bắt đầu xoay tít. Cô bé mặc bộ đồ pi-ja-ma; Nói điều cuối cùng ông nhớ 
là cái chấm đỏ chạy vòng quanh, vòng quanh, vòng quanh, đại loại như thế 
rồi đi ra. Vì thế họ vội đưa ông ấy đi ngay. Chỉ vì làm việc quá nhiều. Anh 
em nên nhớ thân thể chúng ta là vật chất và chúng ta muốn... Chúng ta nghĩ 
cả gánh nặng đặt trên chúng ta. Nhưng anh em biết đấy, Đức Chúa Trời đã 
có những đầy tớ Ngài khắp nơi để chăm sóc một số điều, vì vậy chúng ta 
chỉ làm hết sức mình. Nhưng một Mục sư nhân từ cố làm tất cả những gì 
mình có thể làm trong ngày cuối cùng nầy cho Đức Chúa Trời của mình. 
Tôi chắc chắn... Chúa đã giải cứu ông ra khỏi ngay, thật tốt, mang ông trở 
về cách bình thường ổn thỏa, tiếp tục con đường của mình với sự vui 
mừng.  
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 Danh lạ lùng (Danh dịu dàng!) … (Ồ thật êm dịu thay!) 
 Mừng vui ở trời nơi đất trông; 
 Danh lạ lùng (Danh dịu dàng!), thật êm dịu! 
 Mừng vui ở trời đất hi vọng.  
 Dầu sao cứ nhơn Danh Chúa Jêsus, 
 Làm khiên che lằn tên quân thù; 
 Ngài đưa tay nhẹ êm nâng đỡ ta, 
 Lưỡi nầy cất tiếng khen ngợi Cha. (Ngợi khen Chúa.) 
 Danh lạ lùng (Danh dịu dàng!) … (Ồ, êm dịu thay!) 
 Mừng vui ở trời nơi đất trông; 
 Danh lạ lùng (Danh dịu dàng!), Ồ, êm dịu thay! 
 Mừng vui ở trời đất hi vọng.  

213 Hãy nghe câu đó. 

 Dầu sao cứ nhơn Danh Chúa Jêsus, 
 Làm khiên che lằn tên quân thù; 
 Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta, 
 Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa.  
 Ồ, chúng ta hãy hát lại. 
 Dầu sao cứ nhơn Danh Chúa Jêsus, 
 Làm khiên che lằn tên quân thù; 
 Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta, 
 Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa. (Chúng ta hãy cúi đầu giờ nầy.) 
 Danh lạ lùng (Danh dịu dàng!), ồ, êm dịu thay! 
 Mừng vui ở trời nơi đất trông, 
 Danh lạ lùng, ồ Danh dịu dàng! (Thật êm dịu thay!) 
 Mừng vui ở trời, đất hi vọng.  
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 Chúa cứu tôi ơn sâu rộng muôn trùng,  
 Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung... (Ngự ở trong.) 
 Chúa với tôi nơi thập tự kìa nghinh phùng,  
 Kính ngợi Chúa Jêsus! 
 Vinh thay Danh Jêsus! (Tên.) 
 Vinh thay Danh Jêsus!  
 Vinh thay Danh Jêsus! 
 Bởi Huyết Chiên Con tôi thanh sạch an bình, 
 Kính ngợi Chúa Jêsus! 
 Suối Huyết tha tội kia linh nghiệm vô cùng, 
 Vui thay trong suối ấy tôi gội tắm xong 
 Chỉ Suối Huyết kia mong rửa sạch nhơ lòng, 
 Kính ngợi Chúa Jêsus! (Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu, giơ tay lên.) 
 Vinh thay Danh Jêsus! (Vinh hiển thay, vinh hiển thay!) 
 ... [Ồ, Đức Chúa Trời, Danh Qúy Báu!] 
 Bởi Huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình; 

 Kính ngợi Chúa Jêsus! 
207 Vinh thay Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đứng dậy. Ồ, chỉ một phút, 
chỉ một phút... [Có người nói tiếng lạ và thông giải... - Bt] Vâng, Cha ôi.  

 Nếu có ai không biết đó là gì, đó là Ngũ Tuần. Đức Thánh Linh nói. 
Chúa Jêsus Phán, “Hãy đi khắp thế gian, và giảng Phúc âm cho mọi người. 
Những dấu hiệu này sẽ theo sau những kẻ tin. Họ sẽ nói tiếng mới, đặt tay 
trên kẻ đau thì người đó được lành.” Tất cả những điều nầy Ngài đã nói 
đến, nó sẽ ứng nghiệm.  

 Ồ, tôi rất sung sướng. Có thấy Đức Thánh Linh đến, chứng thực Lời 
đó không? Sự Sáng, hãy nhận nó, đừng – đừng nghi ngờ. Chỉ tin nhận thôi, 
Ngài sẽ giải quyết với anh em như với một đứa con và dạy anh em cho 
đúng. Điều đó há chẳng dễ chịu sao? Chính Đức Thánh Linh ở trên chúng 
ta.  

 Tôi nhớ trong Kinh thánh có lần, họ không biết cách nào sự việc xảy 
đến, kẻ thù đang đến, và Đức Thánh Linh giáng trên một người như thế và 
bảo họ chính xác nơi họ đi. Họ đã đi đến đó, Đức Chúa Trời từ chối đạo 
quân khác và đường lối của họ. Đúng thế.  

 Ồ, chúng ta vẫn sống trong những ngày Kinh thánh phải không? Và 
luôn luôn, chừng nào Đức Thánh Linh ở đó…  
212 Chúng ta hãy đứng lên hát…  

 Này ai sống trong lao khổ ưu sầu… (Hãy nhớ Sứ điệp.) 
 Nhờ danh Jêsus mau kêu cầu; 
 Lòng chắc sẽ được an ủi thảnh thơi, 
 Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.  
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10 Ồ, một việc trọng đại đã xảy ra ngày hôm nay. Tôi thật không muốn 
bắt đầu những việc kia, nhưng anh em biết đấy, tôi đã nói với vợ tôi, “Bây 
giờ, sẽ có một người đang đến đó, và là một ông người tầm thước, chắc 
nịch, tóc và mắt đen, ông ấy sẽ đọc dấu hiệu và bắt đầu... Nhưng em có thể 
gọi ông. Anh em hiểu không?” Tôi nói, “Bởi vì Chúa đã có Sứ điệp cho 
ông.” Tôi đứng dậy mở Kinh thánh nói, “Anh sẽ đặt những điều nầy ở đây 
để em thấy chính xác những gì Đức Chúa Trời muốn ông ấy làm.” 
11 Cách đây 8 năm, một người Ba-lan từ Ba-lan đến, ông lớn lên ở đất 
nước Ba-lan... Tại một buổi nhóm, ông lên bục giảng và người ta nói... Hay 
Đức Thánh Linh nhìn ông, bảo ông nói, “Ngươi thật lộn xộn.” Đó là những 
gì... Ông ấy nghĩ tôi nói điều đó, nhưng Đức Thánh Linh Phán. Điều đó đã 
ở với ông suốt và cuối cùng cho ông uống thuốc mê khi từ thành phố 
Kansas đến tòa nhà đó tối qua, rồi thật không rõ ràng khi nghe về làm phép 
báp-têm bằng nước. Ông đi đến khách sạn của mình; Và Đức Thánh Linh 
phán, “Bây giờ, hãy đứng dậy tiếp tục bước lên đó.” Một người nào đó 
muốn đi theo, nhưng ông từ chối, vì trong khải tượng ông đến một mình. 
Vì thế, con người trông có vẻ lịch sự đó đọc dấu hiệu, bắt đầu quay lại, vợ 
tôi gọi ông, tôi đi đến cửa nói, “Đó là ông ta; Hãy để ông ấy đi lên.”  
12 Ông ấy nói, “Tôi phải làm gì? Sau đó ông đã thấy, ông nói, “Bây giờ, 
tôi thấy điều đó.” 

 Tôi đáp, “Tôi muốn chỉ cho anh thấy điều nầy để anh biết. Anh hiểu 
không? Chúa đã Phán với tôi anh sẽ đến.” Và ông ấy hỏi... Tôi nói, “Bây 
giờ, đây là lời Kinh thánh. Hãy đọc ngay ở đây trước khi anh tiếp tục.” 
14 Thế đấy, ông ấy ở đây chịu làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa 
Jêsus Christ bây giờ. Vì thế... ? ... Có lẽ ông ấy đang ngồi trong góc ở đây 
lúc nầy, vì tôi biết tất cả. Anh có ở đây không, ông bạn? Một anh em người 
Ba-lan. Hử? Đúng rồi, ở phía sau trong góc đây. Chắc chắn rồi. Hãy đứng 
lên. Giơ tay lên để mọi người thấy anh ở đó. Tốt lắm. Vì thế, Đức Thánh 
Linh... Điều đó thật xảy ra luôn. Nhiều người nghĩ những khải tượng chỉ 
đến trên bục giảng. Ồ, nó không bắt đầu với điều ấy. Đúng không, Anh 
Leo? Thật ở khắp mọi nơi. Thế đấy, đây là một nơi thứ yếu về điều đó. Đây 
chỉ là nơi xảy ra những việc nhỏ. Nó ở ngoài kia suốt ngày đêm. Hãy hỏi 
vợ tôi và bà ấy, những người gần gũi của tôi ở đằng sau đó, Anh Wood, 
cùng tất cả những ai ở chung quanh. Ồ, Chao ôi! Những điều nầy là việc 
nhỏ ở đây; Những việc lớn đã xảy ra ở đó. Bây giờ, và một nửa chưa bao 
giờ được nói. Ồ. Tôi rất vui mừng vì biết Chúa chúng ta chẳng bao lâu sẽ 
đến, rồi chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi; Không phải mãi mãi mà đời đời, 
đời đời.  
15 Đẹp ý Chúa, tôi tin vào Chúa nhật ngày 18, một tuần nữa. Chúa nhật 
ngày 18, tuần tới... Có một sự tranh chiến dữ dội; Sa-tan đã cố gắng làm 
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cho tôi bị cúm để chúng đi rình mò quanh ở đây; Tôi chỉ kéo nó lui; Nó 
đưa điều đó cho tôi, còn tôi đưa trả lại cho nó. Vì thế... Tôi đã có một sự 
tranh chiến nhỏ. Cho nên chúng ta có lẽ sẽ cố gắng đưa ra một số buổi 
nhóm cầu nguyện cho người đau, vì họ là -- Những việc đang ủng hộ, và 
chúng ta đang nổ lực thật tối đa cố gắng chăm sóc thật nhanh như có thể 
được, hàng giờ điều đó, suốt đêm và mọi việc đến rồi đi. Do đó ngày 18 
chúng ta sẽ có buổi nhóm chữa lành bình thường. Nếu anh em có số người 
yêu dấu muốn được cầu nguyện, thế thì, hãy mang họ đến, hay là mang họ 
đến vào lúc ấy.  
16 Có nhiều người ở Jeffersonville đang nói chyện với tôi, nói rằng họ 
đến đúng giờ ở đây, khoảng 5 giờ, họ không có phòng vì xe hơi của họ... 
Hay là... ? ... Vì thế họ... Tôi nói... Thế thì anh em... Đây là những anh em 
thăm viếng chúng ta ở khắp nơi, nhiều dân tộc và nhiều Mục sư Truyền 
đạo.” Tôi nói, “Họ đang nhận lấy sự giảng dạy điều nầy.” 

 Chúng ta cố gắng đụng đến nét nổi bật. Sau đó một chút, chúng ta sẽ 
có trong sách vì anh em có thể đọc và nó sẽ là chút nhỏ bé thêm vào, cho 
buổi tối. Anh em để ý 2 đêm cuối cùng, tôi đang cố tiết kiệm giọng nói 
(Anh em hiểu không?), vì đó là sự kiện đáng chú ý nhất tôi muốn thấy; Ở 
đó sự mặc khải về Đấng Christ được bày tỏ cho thời đại nầy, nó như thế 
nào.  
18 Trước khi chúng ta bắt đầu đọc Kinh thánh... Tôi biết ngày mai là một 
ngày tạo ra nhiều lợi ích to lớn khi hết thảy chúng ta phải đi đến cửa hàng 
thực phẩm tối thứ bảy. Chúng ta phải đến đó vào chiều Thứ Bảy hay Sáng 
thứ Bảy một lần, vì thế chúng ta có thể có tối thứ Bảy tự do để đến Nhà 
thờ. Chúng ta sẽ cố gắng để nghỉ sớm để anh em sẽ không mệt mỏi ngày 
mai khi nghe giảng điều đó... Sau đó trở lại nhóm buổi chiều với anh em ở 
đây nghe băng ghi âm và cũng để nhóm tối mai nữa.  

 Chúng ta có thể đứng một chút để cầu nguyện, nếu anh em muốn, tôi 
tự hỏi trước khi cầu nguyện, nếu có người nào ở đây có nhu cầu đặc biệt 
cần cầu nguyện, hãy cho mọi người biết bằng cách bằng giơ tay. Đức Chúa 
Trời thấy. Anh em có thấy chúng ta đang ở trong một thế giới nghèo khó 
không, hỡi anh em. Tôi đoán 95% hay 98% cử tọa giơ tay... Nên nhớ, anh 
em thậm chí không thể di chuyển mà Đức Chúa Trời không biết. Ngài biết 
ý định của anh em; Ngài biết những gì anh em đang kêu cầu. Chúng ta hãy 
cúi đầu.  
20 Lạy Cha Thiên Thượng nhân từ, chúng con đang đến gần Ngôi thánh 
khiết Ngài tối nay, qua lời hứa Ngài phán Ngài sẽ nghe, nếu chúng con tin, 
Ngài sẽ ban cho chúng con những gì chúng con kêu cầu. Chúng con xưng 
nhận tất cả những lỗi lầm của mình. Chúng con nhận biết rằng mình không 
xứng đáng với bất kỳ ơn phước nào, Chúa ôi. Chúng con không xứng đáng. 
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Sa-bát...” Tôi nghĩ, “Ồ, chao ôi, vẫn không phải làm việc đó.” Anh em hiểu 
không?  
198 Tôi đi ra miền Tây, và suy nghĩ... Bỏ đi trở lại trên đó tối hôm ấy, 
chúng tôi đã vây bắt súc vật. Anh em biết đấy, lấy cái yên ngựa ra đặt cái 
túi đi trại ra đó và dùng cái yên mình như một cái gối. Tôi nằm ngã lưng 
dưới những cây thông tối hôm đó. Tôi đang canh phòng, vì thế buổi tối 
những cậu con trai đi ra mang súc vật xuống: Có một người già tên Slim ở 
Texas, ông là người chơi đàn ghi-ta ở đó. Ông đang chơi bài: 

 Vinh hiển thay danh Ngài! 

 Một người đàn ông khác dùng một cái lược bằng giấy, đang thổi bài 
đó. [Anh Branham hắng giọng, “Vinh hiển thay Danh Chúa.” - Bt] Họ đang 
hát những bài khác, những bài hát của người chăn bò, và đang hát bài, 
“Dưới Chân Thập Tự.” 

 Chao ôi, tôi quay qua, trùm tấm chăn lên đầu như thế này, tôi nhìn ra 
lại, anh em biết không, chúng không giống như ngôi sao đang treo ngay 
dưới gần trên đỉnh đó, những ngọn cây trên dãy núi. Trong tiếng thông reo 
từ ngàn xưa, tôi có thể nghe Ngài la lớn: “A-đam, ngươi ở đâu?” 
201 Khoảng 3 tuần sau đó, tôi xuống thành phố, tất cả những thanh niên 
đều say rượu, tôi không uống. Tôi phải mang họ về nhà, chất họ lên xe hơi 
dù thế nào đi nữa. Họ đã đi ra và bắn vào ngón chân cái của nhau, cùng đủ 
mọi thứ khác rất nguy hiểm, kéo thành một hàng dài ở dưới đó như thế. Đó 
là cách làm cho hết thảy bọn họ tỉnh rượu, sau khi họ đã có tiền.  

 Tôi xuống đó và tất cả đang uống rượu, tôi đi qua đến công viên ngồi 
xuống. Tôi nghĩ, “Ôi Chao ôi!..” Cách đây khoảng 35 năm, hay 35 năm, tôi 
đoán chừng 35 năm. Tôi ngồi trong một công viên ở đó. Khi ấy, Phoenix là 
một nơi nhỏ bé, chúng tôi đến từ Wickenbrurg ở dưới đó. Tôi ngồi xuống ở 
đó, có một cô bé người Tây Ban Nha đến qua nơi đó, và tôi đang ngồi trên 
đó với cái mũ rộng vành trên đầu. Cô bé đi qua và đánh rơi chiếc khăn tay 
nhỏ này. Tôi nói, “Này, cháu đánh rơi chiếc khăn.” Tôi không để ý.  
203 Nghe có tiếng ồn ào dưới phố, tôi đi xuống đó. Một anh chàng lớn tuổi 
trở lại và nước mắt chảy dài xuống má, đang chơi ghi-ta hát:  

 Vinh hiển thay Danh Ngài! 

 Chao ôi! Nước mắt lăn dài trên má, anh ta ngừng hát và nói, “Thưa 
anh em, anh em không biết đó là gì trừ phi anh em tiếp nhận Đấng Christ 
tuyệt diệu này.” 

 Vinh hiển thay Danh Ngài.  

 Tôi kéo mũ xuống và bỏ đi. Chao ôi, anh em không thể giấu Ngài. 
Anh chỉ có thể bước ra và xưng nhận điều đó. Ồ, Ngài thật tuyệt vời. Đúng, 
Ngài thật tuyệt diệu.  
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 Ồ, có một phòng, căn phòng, vâng, 
 Có một phòng nguồn sống cho bạn.  
191 Anh em thích những bài hát cổ không? Tôi cũng thích bài này. 
 Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình 
 Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh.  
 Bởi Huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình 
 Kính ngợi Chúa Jêsus! 
 Vinh thay Danh Jêsus! (Danh quý báu của Ngài.) 
 Vinh thay Danh Jêsus... (Chúng ta hãy nhắm mắt và hát.) 
 Kính ngợi Chúa Jêsus! 
 Chúa cứu tôi ơn sâu rộng muôn trùng,  
 Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung, 
 Chúa với tôi nơi thập tự kìa nghinh phùng,  
 Kính ngợi Chúa Jêsus! 
 Vinh thay Danh Jêsus! (Danh quý báu ấy) 
 Vinh thay Danh Jêsus! (Danh quý báu) 
 Bởi Huyết Chiên Con tôi thanh sạch an bình, 
 Kính ngợi Chúa Jêsus! 
 Chúng ta hát câu tiếp theo, bắt tay với người phía trước, phía sau, 
bên cạnh mình.  
 Suối Huyết tha tội kia linh nghiệm vô cùng, 
 Vui thay trong suối ấy tôi gội tắm xong 
 Chỉ Suối Huyết kia mong rửa sạch nhơ lòng, 
 Kính ngợi Chúa Jêsus! 
 Vinh thay Danh Jêsus! (Danh quý báu ấy) 
 Vinh thay Danh Jêsus! 
 Bởi Huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình; 

 Kính ngợi Chúa Jêsus! 

 Ôi chao. Tôi rất sung sướng vì điều đó. Bạn có thế không? Quá sung 
sướng đến đỗi tôi có thể đến với nguồn suối quá phong phú ngọt ngào, ném 
linh hồn đáng thương của tôi nơi chân Đấng Cứu Thế.  
195 Tôi nhớ ngày nọ khi còn là cậu bé 18 tuổi, đang chạy đến với Chúa. 
Tôi đã ra đi miền Tây, tôi muốn... Cha tôi là người cỡi ngựa, tôi muốn đi ra 
và xua bầy ngựa. Có điều gì đói khát trong lòng tôi. Ồ, tôi sẽ kể với anh 
em.  

 Tôi đi xuống gặp nhà Truyền giảng Báp-tít; Ông ấy nói, “Hãy đứng 
dậy và chỉ nói, Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời; Chúng tôi sẽ ghi tên 
anh vào sổ.” Điều đó không làm tôi thỏa mãn.  

 Khắp nơi tôi đến mọi người... Những người Cơ-đốc Phục lâm, một 
người tốt, Anh Barker, một anh em đáng yêu; Ông ấy nói, “Billy, hãy đến 
và chấp nhận ngày Sa-bát” (Tôi đã có lúc nầy.) Nhưng ông ấy nói, “Ngày 
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Hết thảy chúng con không xứng đáng, và không đến như những người 
xứng đáng và đã làm một việc gì đó to lớn. Cha ôi, khi chúng con nhìn lên 
đồi Calvary, nó lấy đi tất cả những điều vĩ đại ra khỏi chúng con. Chúng 
con không biết điều gì khác ngoài Đấng Christ và Ngài đã bị khổ hình. Khi 
đó chúng con thấy Ngài đã sống lại trong 3 ngày theo lời Kinh thánh để 
chúng con được xưng công bình, 40 ngày sau trong hình dạng Đức Thánh 
Linh Ngài trở lại và ở lại với chúng con cho đến khi Ngài xuất hiện rõ ràng 
trên trời lúc cuối cùng... Chúng con thấy thời sau rốt đang đến gần thật 
nhanh lúc nầy. Chúng con là những người sung sướng nhất, Chúa ôi, bởi vì 
Ngài đã ban cho chúng con đặc ân vĩ đại nầy.  
21 Con rất cảm ơn, Cha ôi, hội chúng nầy đang cúi đầu lắng nghe... ? ... 
Chúa ôi, con cầu xin Cha sẽ thánh hóa môi miệng con tối nay và mỗi đêm 
con sẽ đến với bục giảng Ngài để nói với dân sự Ngài; Bởi vì Chúa ôi, 
đừng bao giờ để con nói điều gì sai. Ngài vẫn có quyền khóa miệng như 
Ngài đã làm trong hang sư tử với Đa-ni-ên. Nếu con sẽ nói điều gì không 
theo ý Ngài, xin hãy khóa miệng con lại, Chúa ôi, để con không nói điều 
đó. Bỏ qua ý tưởng của con, đặt vào cho đúng đường để con sẽ không nói 
gì ngoài Lẽ thật, Chúa ôi. Vì con nhận biết trong ngày vĩ đại đó những 
người nầy sẽ chờ đợi trên xa kia -- Chờ đợi theo như chức vụ con giảng 
dạy cho họ. Nếu Ngài đến lấy bất cứ Ngôi sao, Thiên sứ, Mục sư, đầy tớ 
nào của Ngài, họ sẽ phải bị ném ra ngoài trước tiên theo như những Sứ điệp 
mà con đang giảng dạy ở đây. Ngài sẽ giữ họ chịu trách nhiệm là đầy tớ 
Ngài.  

  Cha ôi, con cầu xin Cha sẽ để Đức Thánh Linh nói và không phải con 
người nói. Xin cắt bì lòng chúng con để chúng con có thể nghe Ngài. Con 
sẽ lắng nghe, Cha ôi. Cầu xin Cha chữa lành cho những người đau ốm 
khốn khổ. Tất cả những người đang có nhu cầu, ở khắp nơi, xin để ân điển 
và sự thương xót ở cùng họ. Xin nhậm mọi nhu cầu được biết đến tối nay 
bởi những cánh tay giơ lên. Hết khắp đất nước trong khi nhiều người khác 
đang đau khổ, ngay cả những người có khăn tay biểu hiện, và những nhu 
cầu đang đặt dưới tay con đây, hãy để Đức Thánh Linh trả lời, Cha ôi, và 
chữa lành người đau. Hãy nói với chúng con bây giờ qua Lời viết bởi Đức 
Thánh Linh, chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! 
(Mời ngồi.) 
23 Tối nay ấm áp một chút trong Nhà thờ. Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê 
đang đến gần... Và tối nay chúng ta đang đi đến thời đại Hội thánh vĩ đại 
khác sẽ là thời đại Hội thánh thứ năm. Chúng ta đã lấy thời đại Hội thánh 
đầu tiên là Ê-phê-sô. Tôi có thể đọc những câu nầy một lần nữa lúc bắt đầu; 
Chúng đã được viết ra hết thảy. Vì vậy tôi muốn đọc qua cho anh em kiểm 
tra lại.  
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24 Thời đại Hội thánh đầu tiên là thời đại Hội thánh Ê-phê-sô, từ năm 55 
đến 170 sau Công nguyên, Phao-lô là Ngôi sao, và nó là thời đại Hội thánh 
đầu tiên. “Công việc không có tình yêu thương” là lời quở trách của Đức 
Chúa Trời. Phần thưởng là “Cây Sự Sống. Thời đại Hội thánh thứ hai là từ 
năm 170 đến 312, Irenaeus là Sứ giả của thời nầy. Lời quở trách là sự 
khủng bố -- Là những tai nạn và bách hại Hội thánh. Phần thưởng là mão 
triều thiên của Sự Sống.  

 Thời đại Hội thánh thứ ba là Hội thánh Bẹt-găm, Thánh Martin là Sứ 
giả của Hội thánh đó. thời đại Hội thánh đó từ năm 312 đến 606. Lời quở 
trách là học thuyết sai lạc, Sa-tan đang nằm trong nền tảng của sự cai trị 
Giáo hoàng, Giáo hội và nhà nước liên kết với nhau. Phần thưởng là Ma-na 
giấu kín và hòn sỏi trắng.  

 Thời đại Hội thánh thứ tư là Thi-a-ti-rơ; Columbia là Thiên sứ của 
Thời đại Hội thánh đó, là Sứ giả; Từ năm 606 đến 1520. thời đại Hội thánh 
là sự cám dỗ Giáo hoàng, thời kỳ Hắc ám. (Tối qua, anh em biết Thời đại 
Hắc ám...) Và phần thưởng là quyền lực cai trị trên các nước và Ngôi Sao 
Mai đối với Sứ giả.  

28 Tối nay, chúng ta bắt đầu thời đại Hội thánh thứ năm, là thời đại Hội 
thánh Sạt-đe, S-ạ-t-đ-e. Sứ giả của Hội thánh nầy là Martin Luther, trở nên 
quen thuộc nhiều hơn với học giả Kinh thánh, hay những giáo sư, những 
người không theo Giáo hội ngày nay. Thời đại Hội thánh đó bắt đầu từ năm 
1520, chấm dứt vào năm 1750, 1520 đến 1750; Thời đại của những gì mà 
chúng ta gọi là Thời đại Cải Chánh. Lời quở trách dùng tên riêng của họ. 
Phần thưởng cho những người ít ỏi còn sót được để lại, mặc áo trắng bước 
đi với Ngài, và được ghi tên trong Sách Sự Sống. Cầu xin Chúa ban phước 
cho chúng ta khi đảm trách lúc nầy.  

 Chúng ta bắt đầu vào câu thứ 1 của chương thứ 3 của thời đại Hội 
thánh nầy, Sứ điệp cho Hội thánh Sat-đe, Thời đại Cải chánh, số người tin 
còn lại ít ỏi, thật sự hầu như hết hẳn.  
30 Với một số người mới đến, anh em có thể nói về điều nầy ở đây -- Để 
anh em sẽ ở lại phía sau... Nó thô thiển hơn, đôi khi chúng ta sẽ đến chỗ có 
thể đặt Sứ điệp của mình ở ngoài sức quyến rũ của nó, vào buổi chiều và nó 
thích hợp hơn; Có thể thực hiện điều đó ngày Chúa nhật. Mỗi thời đại Hội 
thánh đại diện nầy: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Sự bắt đầu nầy với 
Hội thánh Phi-la-đen-phi...  

 Những thời đại Hội thánh ở trên đây đại diện quyền năng của lễ Ngũ 
tuần, hay là một Hội thánh ở trên quyền năng Ngũ tuần. Nó đúng là Hội 
thánh lớn lúc ban đầu, nhưng người ta đã bắt đầu một linh Giáo phái đến 
giữa họ, đang cố gắng tổ chức Hội thánh thành Giáo phái, được gọi là 
những tín điều của Ni-cô-la. Anh em có thể nghe tôi nói lại không? Đúng 
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 Bà la lên, “Hãy đến, xem Người khách xứ Ga-li-lê.” 
 Ô, tôi yêu Người, Người khách xứ Ga-li-lê, 
 Vì Người đã làm nhiều quá cho tôi, 
 Tha thứ bao tội tôi, ban Thánh Linh trong lòng; 
 Ô, tôi yêu Người, Người khách xứ Ga-li-lê.  
 Ngày kia người thu thuế vào Đền thờ nguyện cầu, 
 Người khóc lóc, “Lạy Chúa, xin thương xót tôi.” 
 Người được tha mọi tội, sự bình an được ban trong lòng.  
 Người nói, “Hãy đến xem Người Khách xứ Ga-li-lê.” 
 Tôi thích điều đó. Bạn thích không? 
 Người què đã cất bước, người câm được nói rõ ràng, 
 Quyền năng với tình yêu ấy phán trên biển khơi; 
 Người mù được thấy rõ, tôi biết điều ấy có thể xảy ra, 
 Nhờ sự thương xót của Người Khách xứ Ga-li-lê.  
 Hãy hát với tôi: 
 Ô, tôi yêu Người, Người Khách xứ Ga-li-lê, 
 Vì Người làm nhiều quá cho tôi.  
 Tha thứ mọi tội, ban Thánh Linh trong lòng; 

 Ô, tôi yêu Người, Người Khách xứ Ga-li-lê.  
189 Anh em yêu bài hát đó không? Ôi chao. Phúc âm Thánh Linh tốt lành 
nầy, ồ tôi yêu nó biết bao. Tôi yêu Ngài với cả tấm lòng. Và rất vui mừng 
vì tôi được tính vào số người đó, chúng ta họp lại nhau như anh chị em. 
Người Báp-tít, Giám lý, Công giáo, Trưởng lão, bất cứ cái gì khác nữa, 
Đức Chúa Trời đã làm lộ rõ mỗi bước trong đời và làm thay đổi lối suy 
nghĩ của chúng ta để dẫn đến tình thân hữu vĩ đại của Đức Thánh Linh. 
Không lệ thuộc Giáo phái nào, điều đó tùy thuộc vào những gì họ làm, 
nhưng chúng ta ở trong nước Thiên đàng huyền bí. Chúng ta được làm 
phép báp-têm trong thân thể huyền bí của Đức Chúa Jêsus Christ bởi Đức 
Thánh Linh. Là ai? Người Giám Lý, Báp-tít, Trưởng lão, và bất cứ ai đến 
với Ngài.  

 Chúa Jêsus đã Phán, “Hết thảy những kẻ mà Cha ban cho Ta sẽ đến 
cùng Ta, không một người nào lạc mất, và Ta sẽ làm cho họ sống lại 
trong ngày Sau rốt.” Chao ôi! Chúng ta thường hát những bài hát cổ dưới 
tòa giảng (Bàn thơ) đây. Tôi không biết chúng ta có thể hát hay không, 
“Căn phòng, phòng, vâng có một căn phòng, có một phòng nguồn sống 
dành cho tôi.” Anh em thích bài hát xưa như thế không? Có ai xướng giọng 
cho chúng ta biết bắt đầu bài hát nầy. Người chơi đàn pi-a-no đâu rồi? Cô 
ấy có ở đây không? Hay Anh Teddy, hoặc bất cứ người nào ở đây? Ồ, chao 
ôi, tôi không thấy anh ấy đâu cả.  

 Có một phòng, căn phòng, vâng, 
 Có một phòng nguồn sống cho anh; 
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là người dốt nát vô học, ông và Giăng. Nhưng người ta phải lưu ý đến họ, 
vì họ biết mình đã ở với Chúa Jêsus.  

 Dù những người nầy có thể không được học hành (được giáo dục), 
 Hay khoe khoang về sự nổi danh thế gian  
 (Ồ, nhờ Chúa ban phước, tôi đã có quá nhiều như vậy.), 
 Hết thảy họ đều đã nhận lễ Ngũ tuần, 
 Được làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus; 
 Bây giờ, họ đang nói, cả chiều rộng và chiều xa, 
 Tuy nhiên quyền năng Ngài vẫn không đổi thay, 
 Tôi quá vui đến nỗi có thể nói tôi là một trong những người ấy.  
 Ồ, một trong số họ, một trong số ấy, 
 Tôi quá vui có thể nói tôi là một trong số ấy; 
 Một người trong số ấy, một người của họ, 
 Tôi quá vui có thể nói tôi là một trong số ấy.  

185 Anh em há chẳng vui mừng sao? Qúa vui mừng là một trong số ấy. 
Tôi thích là một người trong số họ hơn bất cứ điều gì tôi biết đến. Ồ, tôi 
thích là một người trong số họ hơn là Tổng thống của Hoa kỳ hay là vua 
trên khắp thế gian. Tôi... Nếu Chúa Jêsus xuống đây Phán, “Ta cho ngươi 
trở lại tuổi 20 và cho ngươi làm người giám sát, vua của cả thế giới, cho 
ngươi sống 10.000 năm trên đất, và cứ ở tuổi 20, không bao giờ đau ốm lấy 
một ngày, hay đau tim, cùng hết thảy đều sẽ vui mừng cùng mọi thứ khác, 
vua của cả trái đất, sống 10.000 năm; Hay là ngươi thích là một trong số 
những người ấy hơn và chỉ tranh đấu giống như những gì ngươi đang 
làm?” 

 Tôi sẽ thưa, “Tôi quá vui đến nỗi có thể nói rằng được làm một trong 
những người đó.” Sau 10.000 năm, rồi điều gì xảy ra? Nhưng điều nầy còn 
lại đời đời. Nó đến như thế nào, thưa anh chị em? Ồ, nó đến qua dòng 
Huyết. Đúng thế. Nó đến theo những cách, đến bởi Đức Chúa Trời đã trở 
nên xác thịt và ở giữa chúng ta.  

187 Trong máng cỏ đã lâu, tôi biết thật rõ ràng, 
 Một Hài nhi sanh ra cứu tội nhơn.  
 Giăng đã thấy Ngài trên bờ biển, Ngài là Chiên con đời đời, 
 Ồ, Đấng Christ chịu khổ hình trên đồi Calvary, 
 Ô, tôi yêu Người, người Khách xứ Ga-li-lê, 
 Người vì tôi phải nhục hình.  
 Ngài tha hết tội, ban Thánh Linh trong lòng; 
 Ồ, tôi yêu Người, Người khách xứ Ga-li-lê.  
 Người đàn bà bên giếng, Ngài nói hết tội lỗi bà,  
 (Ngài hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.) 
 Đã có 5 đời chồng ra sao lúc ấy.  
 Bà được tha mọi tội lỗi, sự bình an sâu kín được ban cho trong lòng; 
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thế không? Tốt lắm. Những văn bản của học thuyết Ni-cô-la. Bây giờ, nó 
chưa phải là học thuyết.  

 Vậy thì chúng ta lấy Lời và phân tích ra, “Những việc làm” là gì, “Tổ 
chức Ni-cô-la” là gì? Đó là tên nước ngoài với chúng ta, “Tổ chức Ni-cô-
la,” vì thế tôi lấy tiếng Hi-lạp phân tích. “Nico” có nghĩa là chinh phục, 
vượt qua, hay đánh bại hoàn toàn cái gì đó.” Tổ chức Ni-cô-la, “Laitane” 
có nghĩa là Hội thánh, “Laity.” Ni-cô-la, một công việc đang cố sức phá bỏ 
Hội thánh và đặt tất cả những phước hạnh... Người duy nhất để đọc Kinh 
thánh, người duy nhất để cho sự thông giải sẽ là Giám mục hay một số 
người vĩ đại đứng đầu Hội thánh.  
32 Thế thì chúng ta thấy trong thời đại Hội thánh thứ hai đã bắt đầu chen 
lấn đi ra. Đây vẫn là Ngũ tuần; Và đây là những Giáo phái: “G.” 

 Trong thời đại Hội thánh thứ ba, Bẹt-găm, Ngũ tuần hầu như chen lấn 
đi ra. Nhưng học thuyết Giáo phái, trở thành những việc làm ở đây, tất cả 
đường lối đến với một học thuyết ở đây. Thế rồi họ thật sự cưới nhau ngay 
ở đây. Họ đã liên kết với nhau như hôn nhân... Nhóm người nầy ở đây đã 
chế ngự các nhóm Ngũ tuần...  

 Cách tôi đang nói, thưa anh em, đó là việc thật. Điều đó tùy theo bản 
viết Thiêng liêng của lịch sử. Những quyển sách của “Giáo Hội Nghị 
Nicene,” “Quyển Sách của những Người Tử Vì Đạo,” của Foxe và tất cả 
những tác phẩm cổ điển khác. Tôi có một số bản viết tay cổ nhất đó. Mọi 
người... Tôi nói điều nầy không có... Không nói điều đó bây giờ, về Ngũ 
tuần. Điều đó không có nghĩa... Khi tôi nói Ngũ tuần, điều đó không có 
nghĩa tổ chức nầy trong ngày chúng ta đang sống ở đây. Điều đó thật đáng 
khiển trách như phần còn lại của họ. Nhưng tôi muốn nói Ngũ tuần thật, 
Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật với những học thuyết nguyên thủy, với 
những ơn phước nguyên thủy với tên gốc cùng với mọi chuyện chính xác 
theo đường lối ban đầu như nó qua Kinh thánh.  
35 Vậy thì khi chúng ta đến thời đại nầy, anh em thấy Ngũ tuần đến gần 
còn bao xa? Anh em có thể thấy điều ổn thỏa đằng sau không? Anh em có 
thể đọc được đường lối đằng sau đó không? Được rồi. Bây giờ, đến đây, tối 
qua, chúng ta ở trong thời đại vĩ đại ở đây, Constantine, Constantine, “C-o-
n-s,” tôi sẽ đưa ra. Ông ta, một người ngoại giáo được những Cơ-đốc nhân 
ở đây yêu cầu (những người có học thuyết của tổ chức Ni-cô-la) nếu họ cầu 
nguyện cho ông ta thắng một cuộc chiến nào đó, ông ta đã mơ thấy ông 
sẽ... Bằng một cây thánh giá trắng được đặt trước mặt, ông nói, “Nhờ đây 
ngươi thắng.” Và đúng thế. Rồi ông đánh thức quân đội và ra lệnh vẽ lên 
những cái khiên của họ hình cây thập tự màu trắng, điều đó là sự sản sinh 
hay bắt đầu của luật lệ Công giáo ngày nay, đã gọi những Hiệp sĩ của 
Columbus.  
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36 Constanstine, có... Anh em không thể lượm lặt một điều từ những 
chuyện cũ rích về việc ông ta đã trở lại đạo. Ông ta không có gì ngoài một 
nhà chính trị không thật thà. Ông ta có trong trí ý tưởng kết hợp vương 
quốc của mình và làm cho nó mạnh lên. Vì thế chính ông ta, một người 
ngoại giáo, thờ hình tượng; Rồi thấy học thuyết của tổ chức Ni-cô-lai hầu 
như chen lấn để đến một chỗ, vì thế ông sử dụng cùng một chiến lược mà 
chúng ta khám phá tối hôm qua.  

 Chúa Jêsus đã tiên đoán trước 340 năm trước khi ứng nghiệm, rằng 
ông ta sẽ dạy học thuyết Ba-la-am. Cách Ba-la-am lừa dối con cái Y-sơ-ra-
ên, gây cho họ phạm tội tà dâm và dâng của cúng cho hình tượng, ăn những 
thứ đó. Chúng ta biết ăn những thứ đã dâng cho thần tượng, nó thật sự là 
những gì đang thờ phượng. Họ đang đi vào, họ đang cúi đầu trước hình 
tượng, đặt những hình tượng sau Nhà thờ Cơ-đốc-giáo; Thật giống như Ba-
la-am trở lại đó, dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội tà dâm, đi đến bữa tiệc hình 
tượng to lớn nầy.  
38 Thế đấy, Constantine đã làm giống như chiến lược của mình, ông đã 
làm một Nhà thờ. Ông cho nhiều ở Giáo hội nghị Nicene, và rồi người ta... 
Ông đã có nhiều tòa nhà vĩ đại, và ông đưa những người theo đạo nầy vào 
trong Hội thánh. Rồi ông làm một Tòa giảng (Bàn thơ) cẩm thạch to lớn, 
trang trí bằng vàng và đá quý. Ở trên cùng ông đặt ở đó cái ngai và làm 
người lãnh đạo giống như một... Rồi ông đã gọi là Giám mục. Họ đặt người 
đó lên ngôi này. Boniface III đã lên ngôi. Không chỉ đi chung quanh với y 
phục trên người như một người nhà quê, nhưng họ may cho người đó một 
chiếc áo dài đẹp vô cùng và mặc vào cho người đó giống như một vị thần, 
đặt ông ta ngồi lên đó, rồi gọi ông ta là “Đức Cha.” Vicar (Đức Cha), hay 
“Vicarius Filii Dei,” có nghĩa “Thay thế Con Đức Chúa Trời.” 
39 Với ông ta đây là sự khôn ngoan, sự thu hút, được viết ra: VICARIUS 
FILII DEI. Rồi thì ông đã lôi kéo bằng một hàng chữ ở dưới đây và thêm 
vào những con số, và anh em hiểu chính xác những gì Đức Chúa Trời đã 
Phán về sự đánh dấu của con thú là 666. Đấy, Vicarius Filii... Bây giờ, tôi 
đã ở Rô-ma và trong Vatican. Vương miện 3 tầng: Quyền thi hành công lý 
ở địa ngục, Thiên đàng, và trong lò luyện tội... Anh em hiểu không? Đã 
thấy vương miện, đã thấy áo lễ, thấy đúng ngay ở đó...  

 Thật hiển nhiên, vào chiều thứ Năm lúc 3 giờ tôi được cho gặp Giáo 
hoàng mới nhất ở đó. Baron Von Blomberg có... Ông ta nói, “Bây giờ, khi 
anh đi, Anh Branham, điều đầu tiên anh phải làm là cúi xuống trên chân 
đầu gối phải và hôn chiếc nhẫn đó.” 

 Tôi nói, “Bỏ chuyện đó đi. Bỏ chuyện đó đi. Hãy quên điều đó đi. Tôi 
cho... Tôi không việc gì phải chống lại ông ta, ông ta... ? ...” Nhưng tôi nói, 
“Có điều, tôi sẽ tặng một người một danh hiệu. Nếu ông ấy là “Đức Cha”, 
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người còn lại đứng lên chắc chắn như tôi đang đứng trên bục giảng nầy. 
Đúng thế. Và sẽ đi ngay lại lúc ban đầu. Tôi sẽ lấy ra những câu Kinh 
thánh từ Cựu và Tân ước để chứng minh rằng người đó sẽ làm thế, Thiên 
sứ của Hội thánh Lao-đi-xê (Đúng thế.), đi ngay trở lại với nguyên thủy và 
làm sống lại điều nầy ở đây. Sự khôi phục sẽ đến vào ngày nầy đây. Đúng 
thế.  
180 Nhưng Luther giật mạnh Hội thánh ra, một kẻ trốn thoát: Kẻ đào tẩu, 
một bước, sự nên thánh --Sự xưng công bình. Kẻ trốn thoát, đã đặt một bàn 
chân ra ngoài ngoại giáo. Điều đó hoàn toàn đúng. Lần kế tiếp, nó lấy luôn 
cả 2 chân. Chỉ thế thôi.  
181 Thật giống như... Anh em có để ý trong Kinh thánh có những nước 
văng ra từ phía sau Đền thờ không? Người đó nói nước lên đến đầu gối; 
Rồi nước lên đến hông; Và bấy giờ, nước lên khỏi đầu. Nhưng khi nước 
vượt khỏi đầu, người phải bơi. Đấy, người phải bơi.  
182 Vì thế chúng ta đang đi đến chỗ bây giờ hoặc là bơi hay chết đuối. Chỉ 
thế thôi. Sẽ chết hay chạy thoát hoàn toàn, hay là mang anh em vào. Vì thế 
bơi hay là chết đuối. Ha-lê-lu-gia! Ồ, tôi rất sung sướng về Đức Thánh 
Linh. Anh em có vui mừng không? 

 Tôi quá sung sướng có thể nói tôi là một người trong số họ.  
 Tôi là một người trong số họ...  
(Họ là cái gì? Không phải cái nầy, cái kia, hay cái nọ.) 
 Tôi quá sung sướng có thể nói tôi là một trong những người ấy, 
(Ha-lê-lu-gia!) 
 Một người trong số họ, một người trong số ấy, 
 Tôi quá sung sướng có thể nói tôi là một trong số người ấy.  
183 Điều đó không có vẻ tốt sao? Hãy nghe.  
 Họ nhóm lại trong phòng cao, 
 Tất cả đều nhơn Danh Ngài cầu nguyện, 
 Họ được làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, 
 Và quyền năng đến trên buổi nhóm 
 Bây giờ, những gì Ngài đã làm ngày đó 
 Ngài cũng sẽ làm cho bạn hôm nay, 
 Tôi quá vui để có thể nói tôi là một trong số họ.  
 Ồ, một người trong số họ, một người trong số ấy, 
 Tôi quá vui vì có thể nói tôi là một trong số ấy, (Ha-lê-lu-gia!) 
 Một người trong số họ, một người số ấy, 
 Tôi quá vui có thể nói tôi là một trong số ấy.  

 Họ có đi đến Thần học viện không? Không. Một số người ngay cả cái 
tên cũng không biết viết. Đúng thế. Phi-e-rơ không thể. Kinh thánh nói ông 
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174 Thứ tư, đúng là sự cải chánh quét đi nhiều thánh tích bóng bẩy và 
những lễ nghi của họ, vân vân, nhưng nó thất bại trong Hội thánh và sự 
khôi phục sự sanh ra từ sự cải chánh; Nó thất bại trong việc phục hồi lại sự 
dạy dỗ Phúc âm trọn vẹn với những dấu hiệu kèm theo. Giáo hội Luther 
không bao giờ làm điều đó. Người ta đã không thực hiện điều đó; Họ 
không bao giờ có điều đó trong Thời đại Wesley. Họ chỉ có nó ở cuối thời 
đại Hội thánh Lao-đi-xê nầy.  

 Khi chúng ta đi vào điều đó, chúng ta sẽ đi trở lại vào những câu Kinh 
thánh và chỉ ra cho anh em thật chính xác họ đã hứa điều đó như thế nào. 
Họ đã không có -- Không phục hồi lại sự phục hưng của Đức Thánh Linh.  
176 Họ đã quay bỏ hình tượng; Và họ đã bỏ hình tượng; Đó là sự thật. Họ 
đã lấy những hình tượng ra khỏi Hội thánh: Ma-ri, Giô-sép, và Phi-e-rơ, 
Phao-lô cùng tất cả những người khác. Họ đã từ bỏ hình tượng, nhưng họ 
không quay lại với Đấng Christ phục sinh. Luther đã quay họ ra khỏi hình 
tượng, nhưng vào chính trị nhiều hơn, hay là một Giáo phái, một tổ chức 
làm cho chính họ trở thành một tổ chức khác (một hình ảnh giống như ban 
đầu) và cố gắng phát triển nhanh bằng Giáo phái.  
177 Họ vẫn đang đánh nhau. Giám Lý vẫn muốn tất cả những người Báp-
tít trở thành người của Giáo hội Giám lý. Còn tất cả những người theo 
Luther muốn hết thảy những người Báp-tít và Giám Lý trở thành người của 
Luther. Ngũ Tuần muốn tất cả những người Báp-tít, Luther cùng mọi thứ 
khác trrở thành người của Ngũ tuần. Đấy, chỉ tiếp tục thêm vào giáo phái 
của anh em. Nhưng đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời lúc 
ban đầu. Chương trình Đức Chúa Trời để khôi phục là mang trở về như 
thuở ban đầu.  
178 Để ý. Làm sống lại điều đó. Nếu quyển sách nầy rơi xuống nền nhà, 
bây giờ lấy một quyển khác đưa vào chỗ của nó không phải là sự phục hồi, 
làm sống lại. Người đó phải mang quyển đó lên. A-men! Vì vậy nếu Hội 
thánh chết qua các Thời kỳ Tăm tối, trở thành ngoại giáo hoàn toàn ở đây, 
thế thì sự khôi phục... Đó là sự cải chánh, cải cách; Nhưng được cải cách 
và sanh lại là 2 điều khác nhau. Anh em hiểu không? Họ mang lại sự cải 
chánh, cải cách, đi ra khỏi nhiều hình tượng, vân vân, nhưng họ không bao 
giờ đem Đức Thánh Linh trở lại trong Hội thánh. Ồ, phước cho sự nhơn 
Danh Chúa. Hỡi anh chị em, có thấy điều đó không? Họ không bao giờ 
đem Đức Thánh Linh trở lại, bởi vì người thật mang Sự sáng Phúc âm 
thật... Anh chị em suy nghĩ kỹ lưỡng. Người mang lại Ánh Sáng Phúc âm 
thật là Thiên sứ của Hội thánh dưới đây. Anh em sẽ thấy vào Chúa nhật.  
179 Họ sẽ thắp lên trên đỉnh những ngọn đèn, những ngọn đèn Cơ-đốc 
nhân, nhưng họ sẽ đi ngay lại vào Giáo phái đó. Nhưng có người sẽ đứng 
lên chống lại nó (Vâng, thưa quý vị), và người đó sẽ xốc mạnh những 
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thế thì cũng được, một “Giám mục, Trưỡng lão, Tiến sĩ,” bất cứ cái gì, tôi 
sẽ chào hỏi người đó cách vui mừng, nhưng tôn thờ một con người ư? Tôi 
chỉ có nhiệm vụ tôn kính với một Con Người là Đức Chúa Jêsus Christ. Đó 
là Người duy nhất tôi có thể quì xuống.” Đừng quên điều đó. Hãy xóa bỏ 
điều đó đi.” Tôi không chấp nhận. Vì thế tôi...  

 Sau khi về nhà tôi thấy có một người Mỹ vĩ đại khác cũng đã làm điều 
đó, Teddy Roosevelt. Ông không làm điều đó vì bất cứ lý do gì... Còn nhớ 
điều đó trong lịch sử không? Ông đã từ chối gặp Giáo hoàng bởi vì bắt phải 
hôn chiếc nhẫn hay là... Họ cũng đã đặt cái hôn trên ngón chân cái, anh em 
biết đấy. Vì thế, ồ, không. Không, bỏ chuyện đó đi. Rồi sau đó...  
43 Tuy nhiên, ở trong... Bây giờ, khi Ba-la-am ... Thế thì chúng ta thấy 
rằng tối hôm qua... Bây giờ, trước tiên ở đây, trước khi chúng ta rời ở đây, 
người ta củng cố Hội thánh nầy và kết hôn, một số tư tưởng ngoại giáo, 
đem hình tượng ngoại giáo vào trong Nhà thờ. Thần Jupiter, thần Mặt trời, 
thần Mars, thần Venus, tất cả những hình tượng của các thần, ông ta lấy 
chúng từ những Đền thờ ngoại giáo; Đặt lên Phao-lô, Phi-e-rơ, Ma-ri đồng 
trinh, tất cả những điều đó, rồi nói, “Đây là Đức Cha của các ngươi bởi vì 
Chúa Jêsus đã Phán với Phi-e-rơ, “Ta ban cho ngươi những chìa khóa,” và 
ông là một Sứ đồ thành công.” Đó vẫn là học thuyết Công giáo đến ngày 
nay. Họ đã đưa hình tượng lên. Rồi họ đã làm gì? Mang sự thờ thần tượng 
vào Cơ-đốc-giáo, cái gọi là Cơ-đốc-giáo; Không phải là Cơ-đốc-giáo thật, 
vì những người Ngũ Tuần nhỏ bé...  
44 Nên nhớ tôi không... Tôi đã không nói hết thảy những người Báp-tít, 
Giám Lý, Trưởng Lão. Nhưng phần tử thật, chân chính của Đức Chúa Trời 
là Ngũ tuần; Đã có, hiện có, và sẽ luôn luôn như vậy. Đó là nơi Hội thánh 
bắt đầu, ngay ở đây với quyền năng lễ Ngũ tuần.  
44 Anh em nói, “Anh Branham, điều đó có đúng không?” Tôi sẽ mời bạn 
lấy những chuyện cũ rích, nhìn xuống qua dòng thời gian để đến đây, và 
tìm xem thử mọi con cái thật chân chính kia của Đức Chúa Trời có giữ ơn 
phước Ngũ tuần đó, nói tiếng lạ, thông giải, có những dấu kỳ phép lạ, làm 
phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ không. Mọi việc các Sứ 
đồ đã làm, họ cũng đã làm, ngay qua đó. Đó là lý do khi ở trong, đọc lịch 
sử, tôi đã nhận lấy Phao-lô, Irenaeus, cho đến Martin, Columba; Mỗi một 
người trong số họ, hoàn toàn đi thẳng vào thời đại nầy ở đây, với những 
dấu kỳ phép lạ.  
46 Được rồi. Anh ấy nói cái micrô đang có chút... Cái đó tốt hơn không? 
Được rồi. Không, họ lắc đầu; Không thể nghe được chút nào bây giờ, Bill. 
Được rồi. Anh có thể... Nó... Bây giờ, anh em nghe được không? Bây giờ, 
nó như thế nào? Tốt hơn không? Cái đó... Mọi người nói, “Tốt rồi, Bone.” 
Đó là một dấu hiệu chống lại anh. Được rồi, vâng.  
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47 Trong thời đại nầy ở đây, thế thì khi ông ta đã làm nên chuyện vô 
cùng to lớn nầy, và đặt con người nầy như Giám mục của vũ trụ trên tất cả 
những Hội thánh, cho họ nhiều tiền và vân vân, đã hứa với họ, và kết hợp 
Nhà thờ với nhà nước lại với nhau, để Nhà thờ kiểm soát nhà nước. Làm 
cho ông ta trở nên một người vĩ đại... Vì thế có sự chính xác... Những gì 
Constantine đã làm rất tương tự như chúng ta thấy trên khắp các Hội thánh, 
rằng đó là những gì Đức Chúa Trời đã phán; Trong thời Tiên tri Ê-li, họ đã 
chịu đựng người nữ Giê-sa-bên đánh bại con cái của Ngài; Xảy ra trong 
thời kỳ tối tăm. Hãy nhìn ở đây chỗ của Ngũ Tuần bây giờ. Chao ôi, thật sự 
đã bị bôi xóa đi vì hầu như 1000 năm, nó... Từ khoảng năm 500 đến 1500, 
đúng, đó là 606 đến 530 -- 520, là những con số chính xác, nhưng đúng 
1000 năm. Họ sẽ... Những sự bách hại đẫm máu... Hãy đọc lịch sử.  
48 Một người Công giáo sẽ nói với bạn rằng Hội thánh Cơ-đốc-giáo, họ 
là Hội thánh Cơ-đốc-giáo. Họ là Giáo hội Cơ-đốc-giáo. Nhưng những 
người Ngũ Tuần thật sự bị vắt kiệt sức, bị giết, và ám sát, đặt vào chỗ chết 
bởi những Giáo hoàng và những Giám mục vân vân, một cách đẫm máu 
như có thể được.  
49 Một ngày nào đó tôi phải trả giá cho cuộc sống của mình vì nói điều 
đó. Nhưng đó là điều chắc chắn; Tôi biết cách được làm đầu, và tôi là... Cứ 
giữ sự nhỏ máu. Nhưng giờ đã bắt đầu lúc nầy, anh em thấy theo những gì 
diễn ra trong đất nước sẽ không còn kéo dài. Anh em đừng bao giờ trở lại 
nơi đó. Đó là sự thật. Hãy ở lại ngay với nó. Trộn lẩn huyết anh em giống 
như họ trong những ngày ấy.  
50 Ở đây anh em sẽ thấy những gì đã xảy ra. Thế thì ở đây học thuyết 
Giê-sa-bên đi vào. Giê-sa-bên là một người nữ, ngoại giáo đã... A-háp đã 
làm giống như Constantine: Cưới người nữ nầy để làm cho đất nước của 
ông được mạnh, mang hình tượng vào nước Y-sơ-ra-ên thật đúng như 
Constantine đã làm trở lại. Ngũ tuần hầu như đã hoàn toàn biến mất.  

 Đức Chúa Trời dấy Martin Luther lên. Tôi muốn anh em để ý nó đi ra 
như thế nào ở đây và hầu như hoàn toàn mờ dần, sau đó bắt đầu một cách 
trơ trọi ở đây, và đi xuống tận bây giờ. Anh em hiểu không? Tôi đánh dấu 
phân loại qua đó bởi vì nó là bài học vĩ đại cho tối Chúa nhật, nếu Chúa 
muốn.  
52 Tôi tin chúng ta đã nắm bắt bây giờ chúng ta ở đâu. Bây giờ, đúng 
ngay ở đâylà thời kỳ hắc ám, ngay ờ đây, từ năm 1500 -- Từ 606 đến 1520. 
Ngay tại đây. Tôi sẽ đặt điều nầy ở đây vì anh em sẽ... 606 đến 1520, đó là 
Thời đại Tối tăm, Hội thánh nầy ở ngay tại đây, Thời đại Tối tăm. Hội 
thánh nầy mà chúng ta đang đến bây giờ là Giáo hội Luther 

 Phần lớn mọi người trở lại nơi đó, những người kia đã chết hết trong... 
Những người nầy là Irenaeus, Martin, Columba, và họ phai mờ dần. Bây 
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168 Chúa Jêsus Phán, trong chính việc Chúa Jêsus Phán, “Nếu kẻ nào 
thêm hoặc bớt điều gì vào Đó, người đó sẽ mất phần thưởng về Sách Sự 
Sống.” Chúa Jêsus Phán, “Lời của loài ngươi là giả dối, lời Ta là thật. 
Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ta sẽ chẳng bao giờ qua đi.” Đúng thế 
không? Ồ, Nó kia rồi, hỡi anh em.  

 Tôi tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Đúng thế. Không chỉ Lời mà Đức 
Chúa Trời phán ở đây, tôi cầu xin Cha Thiên thượng ban cho tôi Đức 
Thánh Linh chứng thực Lời đó, làm cho Đấng Christ sống trong tôi. Vì thế 
tôi biết mình có nhơn Sự sống Đời đời, không phải vì tôi xứng đáng với 
Nó, nhưng vì bởi ân điển Ngài đã ban cho tôi. Đó là tảng đá. “Trên tảng 
đá nầy Ta sẽ lập Hội thánh Ta,” Ngài Phán.  
170 Tốt lắm, sự xưng công bình... Tốt lắm. Điều nầy có nghĩa là, sau khi 
đã sanh ra điều gì đó rồi họ không nên để mình chết, đó là, họ đã có Kinh 
thánh trong tay trở lại. Những người theo Luther đã làm điều đó. Một việc 
khác, họ đã có học thuyết xưng công bình bởi đức tin. Đó là những gì 
Luther đã dạy, mọi người biết, đó là học thuyết của ông. Xưng công bình... 
Anh em không thể thấy nó hoàn hảo như thế nào sao? Thế thì cho đến học 
thuyết Wesley với sự nên thánh; Vậy thì ở đây đến Hội thánh Ngũ tuần với 
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Thật đúng một cách hoàn hảo... Bây 
giờ, tôi...  
171 “Ngươi đã có ít điều, bây giờ hãy giữ vững, đừng để chúng chết. Nếu 
ngươi không giữ vững, Ta sẽ đến nhanh chóng như kẻ trộm, và ngươi sẽ đi 
ngay vào giáo phái lần nữa.” Đó là những gì họ đã làm, hoàn toàn đúng 
như vậy, đi vào lại Giáo phái. “Ngươi lại đến với đạo Ni-cô-la lần nữa,” 
bởi vì anh em sẽ trở lại với một Giáo phái. Hãy giữ vững. Hãy tiếp tục đọc 
Kinh thánh, giữ sự xưng công bình, tiếp tục khẩn nài.” Nhưng còn lại một 
số ít người đi ra khỏi đó, một số ít người còn lại.  

 Sau lần đầu tiên đến với Luther, rồi đến với Zwingli, đến Calvin, và 
tiếp tục, vân vân, đến thời Wesley. Nhưng có một số người ra khỏi chỗ đó 
và đạy dỗ sự nên thánh. Một số ít người còn lại đi đến sự nên thánh tiếp tục 
đến với Đức Thánh Linh. Đấy, một ít người đó, suốt thời gian ấy vẫn tiếp 
tục hoạt động. Đúng thế.  
173 Nhưng thứ ba, nhưng họ mang quá nhiều hình thức ngoại giáo ra từ 
những học thuyết của chúng, với những điều đó, Giáo phái như vậy, phép 
báp-têm sai lạc. Bây giờ, người ta rảy nước và vân vân đại loại như thế, và 
Cha, Con, Đức Thánh Linh. Họ đưa ra sách giáo lý vấn đáp. Thật ra có... 
Thật ra họ sửa sang lại với cái tên -- Với những gì Chúa Jêsus Phán ở đây, 
“Ngươi có tiếng sống, nhưng mà là chết...” Điều đó hoàn toàn chính xác. 
Đúng thế.  
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phục sanh đi vào Hội thánh làm những công việc dấu kỳ phép lạ. A-men! 
Đó là Phúc âm. Đúng thế.  
163 Sanh ra... Vì thế... Đúng, đúng thế, đúng như thế. Sự phục hưng đã 
làm nhiều điều tốt ở đó, sự phục hưng đó. Nhưng nó không sanh ra Đức 
Thánh Linh. Họ không sanh ra điều đó cho tới khi đến thời đại Hội thánh 
Lao-đi-xê, cho tới thời đại Hội thánh Ngũ tuần. Nhưng nó đã làm một việc. 
Sự phục hưng nầy đã thực hiện một số việc mà Ngài đã Phán, “Đừng để nó 
chết bây giờ, hãy làm cho mạnh mẽ, cứ thêm vào.” Anh em hiểu không?  

 Nó mang lại Kinh thánh miễn phí cho mọi người lần nữa. Thời đại 
Luther mang lại Kinh thánh miễn phí. Người ta ấn hành và bắt đầu tặng 
Kinh thánh khắp thế giới. Đức Chúa Trời ban phước cho Giáo hội Luther 
vì điều đó. Vâng, thưa quý vị. Họ đặt Kinh thánh lại trong tay những người 
không theo Giáo hội; Chỉ một mình Thầy Tế lễ có Kinh thánh. Tín đồ 
không bao giờ thậm chí được nhìn vào Kinh thánh; Bởi vì Giáo hoàng đã 
nói thế, và ông ta là thần, vì thế bất cứ điều gì ông ta nói, là phải làm theo.  
165 Vì thế bây giờ, sự phục hưng thời Luther, những gì họ muốn, làm cho 
mạnh... Bây giờ, anh em có Kinh thánh trong tay, hãy đọc Nó. Hãy tin 
Kinh thánh. Đừng để Kinh thánh ở trên kệ rồi nói, “Thôi được rồi, chúng ta 
đã có Kinh thánh.” Điều đó sẽ không làm anh em tốt hơn lên. Có quá nhiều 
người của Luther trong Hội thánh Ngũ tuần ngày nay, đặt Kinh thánh ở đây 
đó rồi nói những gì người khác đã nói về Nó. Hỡi anh em, hãy đọc Lời. 
“Hãy nghiên cứu lời Kinh thánh, vì chúng làm chứng về Ta,” Chúa 
Jêsus phán. “Trong Lời các ngươi nghĩ mình có Sự sống Đời đời.” Đó là 
điều phải làm: Đọc Lời. Bây giờ, Ngài phán, “Hãy giữ điều đó, đừng để 
trượt mất.” 
166 Một việc khác mà Ngài muốn họ giữ, đó là còn chút ít sự lực còn lại 
trong họ, là... Sự phục hưng thời Luther, điều thứ hai đã được thực hiện, nó 
mang học thuyết của sự xưng công nghĩa được thắp lên. Đạo Công giáo 
không nhận sự xưng công bình; Chính là Giáo hội Công giáo.  

 Giống như Thầy Tế lễ đó, họ phải tống nó ra ngoài cách đây đã lâu. 
Ông ấy nói, “Không có sự cứu rỗi ở nơi nào khác ngoài Giáo hội Công 
giáo.” Sự Cứu Rỗi ở trong Đấng Christ, không phải ở Giáo hội Công giáo, 
không phải trong Hội thánh Tin Lành. Chính là ở trong Đấng Christ mà có 
sự cứu rỗi. Nhưng đạo Công giáo tin... Họ không để ý những gì Kinh thánh 
nói; Chính là những gì Giáo hội nói. Anh em không thể nói chuyện với họ, 
bởi vì không có cách, người ta không có cách nào nói chuyện họ. Họ không 
quan tâm. Họ đã có... Họ sẽ nói với anh em về sách giáo lý của họ, bất cứ 
điều gì giống như thế, khi đến với Kinh thánh, họ chỉ vứt bỏ điều đó, “Nó 
là những gì Giáo hội...” ... ? ...  
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giờ, anh em hãy lấy bất kỳ người nào anh em muốn, nghiên cứu trở lại bất 
cứ lịch sử nào anh em thích, nếu đó là lịch sử xác thực, khi người ta bảo 
anh em rằng Thánh Patrick là một người Công giáo, họ không biết họ đang 
nói gì. Thánh Patrick chống lại Giáo hội Công giáo, và không bao giờ đến 
Rô-ma, ông đã cương quyết từ chối học thuyết của họ. Điều đó hoàn toàn 
chính xác. Hãy đi đến Bắc Nước Anh -- Hay Ireland ngày nay, anh em sẽ 
thấy đúng như vậy. Thánh Patrick là người của Đức Chúa Trời. Nhưng 
Thánh Patrick, vì người ta nói ở đó ông - ông đã đuổi tất cả những loài rắn 
ra khỏi nước Ireland, đó là huyền thoại.  
54 Bao nhiêu bạn đã đọc và nghe về William Tell bắn một trái táo ra khỏi 
đầu của cậu con trai của ông không? Đó là huyền thoại Công giáo, không 
bao giờ có chuyện như vậy. Tôi ở ngay đó nơi mà được cho rằng đã xảy ra. 
Nó đã được viết lên đó, một huyền thoại, không phải như vậy, ở Thụy sĩ. 
Billy và tôi đang ngồi ngay tại đó bên hồ Lucerne nơi ông ta đã làm những 
việc đó. Ông ta đã bắn một người đàn ông; Điều đó không phải là chuyện 
bắn trái táo văng khỏi đầu của cậu con trai. Đó chỉ là chuyện hoang tưởng, 
mê tín cùng những việc khác; Không bao giờ như vậy cả. Họ không báo 
cáo về việc nơi đã xảy ra sự kiện hay bất cứ điều gì, người ta đã không làm 
điều đó. Nó thật sự làm tràn ra ngoài và nói nó là gì. Bây giờ, nhưng trong 
điều nầy, không có lịch sử thật nói ông ấy đã làm gì.  
55 Vì vậy bây giờ ở đây, trong thời đại Hội thánh nầy, có chỗ cho nó phai 
mờ hầu hết, hoàn toàn đi ra khỏi sự tồn tại. Trong thời đại Hội thánh khác 
nầy đến thời đại Hội thánh Cải Chánh. Những việc nầy ở đây sau khi hầu 
hết 1.000 năm bị bôi đen và tối tăm làm cho phai mờ, vân vân đại loại như 
thế, Hội thánh mất tầm nhìn của Irenaeus. Ông là một con người vĩ đại, 
một người tin kính thiêng liêng. Vậy là nhiều trăm năm của những Thánh 
đồ quí báu kia đã dâng huyết của mạng sống họ đúng như một cách hào 
phóng, đứng ở vận động trường đó, khi họ có thể, vì cớ Đấng Christ, vì làm 
phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, vì nói tiếng lạ, sự phục 
sinh của Đức Chúa Jêsus Christ hằng sống trong đời sống và Sự Hiện Diện 
Thiên thượng của Ngài ở đó, trong khi những người tự cho mình là Cơ-đốc 
nhân đang bách hại họ. Đúng thế. Điều đó hoàn toàn chính xác.  
56 Ồ, nó là một quân đoàn ma quỉ địa ngục, tôi không biết gọi là gì cho 
xứng đáng. Hãy đến gần như thế tự hình thành và tự làm cho chính họ, “Tự 
xưng mình là một nữ Tiên tri,” người thông giải Thiêng liêng của Lời, 
không ai biết điều đó ngoài họ. Tự xưng mình, nhưng bà ta chỉ là kẻ nói 
dối. Anh em hiểu không? Nhưng đồng thời, đã có Thiên sứ của Ngài ở đó 
với Lẽ thật. Lẽ thật luôn luôn đi trở lại với điều nầy, luôn luôn trở lại với 
nguyên thủy, bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi.  
57 Chúng ta cũng khám phá như tối qua, trước khi chúng ta lìa chỗ nầy, 
vì nó sẽ được giải quyết trong lòng bạn. Không chỉ... Trong sự xếp loại, 
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Giê-sa-bên, có một con gái. Bạn nhớ điều đó không? Trong Khải huyền 13, 
nói Hội thánh bội đạo nầy, Rô-ma, có những con gái. Nó là mẹ của những 
gái điếm. Điều đó có đúng không? Giê-sa-bên đã có một con gái, Giê-sa-
bên đã làm gì với con gái mình? Đấy tất cả những điều kia, những loại 
người và hình bóng? Giê-sa-bên đã thấy con gái mình cưới Giô-ram, con 
trai của Giô-sa-phát xứ Giu-đa.  
58 Nước Y-sơ-ra-ên bị chia cắt thời đó, giống như điều nầy. Ở đây là 
Giê-ru-sa-lem, ở đây là Giu-đa, thế thì, A-háp ở đây, và Giô-ram ở đó. Tốt 
lắm, Giê-sa-bên đã đánh bai điều nầy, hết thảy dân Y-sơ-ra-ên nhận lấy 
hình tượng. Sau đó... (Tất cả ngoại trừ Tiên tri Ê-li và một nhóm ít người 
trung thành...) Được rồi. Khắp cả bên nầy là Giô-ram bao trùm lên xứ Giu-
đa; Và khi bà ta có con với A-háp, bà lấy cô con gái nầy gả cho cho con 
trai của Giô-sa-phát là Giô-ram, mang sự thờ hình tượng vào nước Giu-đa, 
và đặt những Bàn thờ ngoại giáo trong Giê-ru-sa-lem.  
59 Điều đó đúng với những gì Giáo hội Công giáo đã làm. Bà ta chìa ra 
học thuyết Giáo phái của mình và vân vân, và dập tắt Đức Thánh Linh ra 
khỏi Hội thánh ở đây bằng con gái của bà (Luther, Giám lý, Báp-tít, Ngũ 
Tuần, vân vân). Điều đó đúng hoàn toàn với những gì bà ta đã làm. Kinh 
thánh nói, “Nó là mẹ của những gái điếm.” 
60 Anh em chỉ đọc xuyên suốt Kinh thánh. Nếu thấy có điều gì khác với 
Kinh thánh và lịch sử đang đụng một cách chính xác vào cùng những dấu 
hiệu, anh em hãy đến gặp tôi như một quí ông. Đúng thế. Nó không ở đó.  

 Những Giáo phái nầy là những điều độc hại mà chúng ta từng có trong 
đạo Tin Lành, đang cố gắng làm cho con người cai trị Hội thánh, một hình 
ảnh khác giống như đặt một người ngồi trên ngôi đó. Tổng Giám mục, 
người giám sát chung của Ngũ Tuần, “Thôi được, bây giờ, đề tôi xem, học 
thuyết của anh ta là gì? Ồ, anh ta làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa 
Jêsus Christ phải không? Anh ta không thể đi vào điều nầy. Không, thưa 
anh em. Anh em lật đổ xuống. Người ta cũng phải lật đổ nó. “Tôi sẽ làm 
cho anh em hiểu, không một ai trong các anh được đi đến buổi nhóm ở đó. 
Ra hiệu từ chối. Cho dù anh em đau ốm thế nào, hãy tránh xa khỏi chỗ đó, 
cho dù Đức Chúa Trời đang hành động. Nếu anh em không nhìn qua lăng 
kính của tôi, thế thì anh em không thấy gì hết.” Vì thế một hình ảnh đi đến 
con thú... Hình ảnh có sự sống để nói. Điều đó hoàn toàn đúng. Anh em 
không nghĩ nó có thể nói, chỉ vượt qua nó một lần. Anh em chắc chắn sẽ 
gặp rắc rối.  
62 Tôi nhớ, Tulsa, Oklahoma, tôi là... Ồ, tôi đang bắt đầu lộn xộn kinh 
khủng ở đó, những giáo phái bắt đầu nhún nhảy chung quanh đó. Tôi đang 
ngồi trong tòa nhà nầy ngày nọ, và thấy một khải tượng. Tôi thấy một con 
mèo già nhỏ bé đang nằm trên chiếc gối lụa, nó là một gã sắc sảo nhỏ bé. 
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có một phụ nữ tử tế nào sao? Mọi bài hát sang qua đây đều có một chút nhơ 
nhớp về những người phụ nữ của anh.” 

 Tôi nói, “Đó là những người Mỹ. Nhưng chúng ta có một nước Thiên 
đàng tồn tại ở trên kia; Đó là nước Thiên đàng của Đức Chúa Trời, họ là 
những phụ nữ cốt lõi.” Họ là...  
156 Kinh thánh nói, khắp các sách Tiên tri, tôi tin khoảng chương 5 sách 
Ê-sai (Tôi không chắc, có thể là chương 5 hay 6 ở đó.), nói về điều đó, 
“Phước thay cho con gái của Si-ôn, sẽ thoát khỏi trong ngày đó từ tất 
cả việc làm của họ.” Họ đi xuống phố như thế nào, họ mang những đôi tất 
dài, đi đứng yểu điệu, nhún nhảy như thế, cùng những việc họ làm, đúng 
như cách họ làm bây giờ, thật hoàn toàn. Mặc áo quần giống như đàn ông, 
là một sự ghê tởm đối với Đức Chúa Trời.  
157 Cách đây không lâu tôi thấy một tấng lớp xã hội ngoan đạo, đang là 
loại biến cố lớn hầu như mỗi đêm, và tất cả những người phụ nữ nầy sẽ đi 
vào với những quần chẽn gối... Hay là -- Hay người ta gọi chúng là gì? 
Không mặc đồ ngắn, trừ ra những thứ khác. Đúng thế, những quần đùi phụ 
nữ, hay những thứ ở đó... Ồ... Họ cần một quần đùi phụ nữ, đúng thế, đó là 
một tấm ván cho quả bóng trượt đích. Đúng thế. Tiến đến... Những người 
khách lữ lành đi trên chân mình, và đó là những gì họ cần. Đúng thế.  

 Nhưng ồ, anh em nói, “Thế thì, bây giờ, tôi nghĩ nó hợp phép với 
người phụ nữ hơn là mặc váy.” 

 Đức Chúa Trời Phán, “Thật lấy làm gớm ghiếc cho một người nữ mặc 
quần áo của người nam trước mặt Đức Chúa Trời.” Khi một người nữ cắt 
tóc như một người nam... Đức Chúa Trời muốn người nữ giống như người 
nữ, mặc đồ của người nữ, hành động như người nữ.  
160 Ngài không muốn người nam có tóc mai dài hết sức thả xuống như thế 
nầy, thích có một búi tóc to như con vịt trên đầu như thế. Ngài muốn người 
ấy trông giống một như người đàn ông. Vâng, thưa quý vị. Chao ôi, họ ăn 
mặc rất giống đàn bà đến nỗi khó có thể biết họ thuộc giống nào. Thật tội 
nghiệp, những người lập dị cùng mọi thứ chúng ta có ngày nay. Không 
ngạc nhiên khi chúng ta đang sống ở thời kỳ sau rốt; Không gì còn lại trên 
thế gian nầy ngoại trừ vì Đức Chúa Trời đổ sự thạnh nộ lên trên và thiêu 
hủy nó. Chỉ thế thôi. Sự công bình và Đức Thánh Linh không thể làm điều 
gì khác.  

 Họ đã chối bỏ Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Chính họ làm ra giáo 
điều. Họ đi vào một tổ chức. Một số cha thánh xưa không lấy vợ mặc áo 
chân cổ tròn đến gần nói với họ, “Các con được phước của ta.” Không có 
nghĩa gì hơn là con lợn nái đang nói điều đó.  

 Tôi nói với anh em, hỡi anh em, những gì chúng ta cần ngày nay là trở 
lại với Kinh thánh và Đức Thánh Linh, và quyền năng của Đấng Christ 
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150 Tôi có làm anh chị em mệt không?[Hội chúng đáp, “Không.” - Bt] Tốt 
lắm. Bây giờ, để ý, họ không trở lại với sự phục hưng Đức Thánh Linh; Họ 
trở lại với thời đại Hội thánh mới. Họ mang trở lại một Hội thánh của 
những người bị chộp ra, một Hội thánh trốn thoát khỏi hệ thống cấp bậc 
Rô-ma để làm một hệ thống cấp bậc Tin Lành. Đó là điều duy nhất họ đã 
làm: Nhảy ra khỏi cái chảo rán để vào trong lửa. Anh em hiểu không? 
Đúng thế. Chính xác như vậy.  

 Giê-sa-bên chỉ sanh ra một con gái. Nào, đừng nghĩ tôi nói điều nầy 
chỉ để gây phiền toái ác liệt. Tôi nói điều nầy vì Kinh thánh đã nói thế. 
Kinh thánh trong Khải huyền chương 17, đã nói nó là mẹ của những gái 
điếm. Chúa Jêsus Phán ở đây, “Thật như Giê-sa-bên thế nào, nó cũng sẽ 
thế ấy.” Và nó sinh ra những con gái làm ô uế đất nước đã không bị ô 
nhiễm. Bây giờ, điều đó hoàn toàn đúng với những gì đạo Tin Lành đã làm 
đối với Thánh Linh thật của Đức Chúa Trời; Nó làm ô nhiễm sự việc và đặt 
nó vào ngay một tổ chức khác. Tổ chức nào, nếu đẹp ý Chúa, vào sáng 
Chúa nhật, tôi muốn tỏ cho anh em thấy rằng họ làm thành hình ảnh đến 
với con thú, con thú là La-mã. Họ đã làm nên một hình ảnh giống như thế. 
Nó là gì? Một tổ chức. Ồ, tôi hi vọng thấm sâu vào lòng anh em, mọi 
người.  
152 Anh em tự hỏi tại sao tôi tranh chiến với tổ chưc rất gay gắt suốt đời; 
Chính tôi không biết. Nhưng điều gì đó bên trong tôi đang gào thét lên; Tôi 
không thể chịu đựng được. Tôi tự hỏi, luôn luôn tự hỏi, tại sao tôi luôn 
luôn hạ thấp người nữ như thế? Đấy, suốt đời tôi... Không... Tôi không 
muốn nói đến những người nữ chân thật; Tôi chỉ muốn nói những điều nầy 
được cho là, anh em biết đấy, những chất liệu cấu thành đạo đức vỡ ra của 
họ cùng mọi thứ khác. Đó là thứ mà tôi... Thánh Linh ở trong tôi...  

 Khi tôi còn nhỏ, một chàng trai lớn tuổi, cay đắng, thấy những người 
nữ họ đi trên đường, họ biết rằng chồng mình đang làm việc ngoài đó, và 
họ đến với những gã đàn ông, uống rượu; Mặt khác, họ đi lên đi xuống, 
làm cho người đàn ông đó tỉnh rượu và đưa về nhà nấu bữa ăn tối đáng lẽ 
dành cho chồng. Tôi nói họ không xứng đáng để cho một viên đạn sạch bắn 
xuyên qua người. Đúng thế. Tôi nói họ còn thấp hơn thú vật làm chuyện 
như thế. Và tôi... Khi tôi 17, 18 tuổi, tôi đã thấy một cô gái đi xuống phố, 
tôi đi băng qua phía bên kia; Tôi nói, “Loại người hiểm ác thối tha đó.” 
Anh em hiểu không? Tôi sẽ là một người ghét phụ nữ thật sự. Nhưng khi 
tôi tin nhận Đức Chúa Trời vào lòng, Đức Chúa Trời để tôi biết Ngài có 
một số viên ngọc quý ở ngoài đó; Ngài đã có một số phụ nữ chân thật. Họ 
sẽ không làm nhơ bẩn hết chính mình như thế; Cảm ơn Đức Chúa Trời vì 
điều đó.  
154 Tôi đã ở khắp Phi Châu, khi tôi đi qua Thụy-sĩ, và khi tôi ở Rô-ma; 
Tôi được hỏi câu nầy về vấn đề đó, “Nầy Anh Branham, ở nước Mỹ không 
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Tôi đi qua đó (tôi rất sợ mèo), bắt đầu nhìn nó, và nó định kêu, “Rừ... ừ... 
ừ.’ Anh em biết chúng làm điều đó như thế nào, tạo một tếng buồn cười. 
Tôi đang nhìn nó, tôi nói, “Mèo con xinh đẹp.” Nó kêu, “Rừ... ừ”, thật là 
tốt đẹp, anh em biết đấy.  

 Và tôi nhìn lên chiếc gối đằng sau, nó nói, “Mèo Ngũ Tuần.” Thế đấy, 
tôi nghĩ, “Bây giờ, không có gì lạ. Điều đó đã có một sự bày tỏ.” 

 Thánh Linh nói, “Chừng nào con nhìn bộ lông nó theo cách nầy, thì 
tốt lắm; Nhưng bây giờ, nếu con muốn thấy những gì nó đã tạo ra, hãy nhìn 
về phía sau bộ lông của nó.” Anh em hiểu không? Vì thế khi tôi nhìn đằng 
sau bộ lông, đôi mắt của nó nhô ra, màu xanh, nó là một con quái vật đang 
đứng đó phun vào người tôi một cách không thương xót, chỉ nhìn đằng sau 
bộ lông của nó một chút. Hãy nói nó làm phép báp-têm nhơn Danh Cha, 
Con, và Đức Thánh Linh là thuộc về ma quỉ và thuộc về Giáo hội Công 
giáo, hãy theo dõi những gì đã xảy ra với nó. Đấy, nó khuấy động lên.  

 Tôi đi xuống nói với Anh Gene và những người đó, ở dưới phòng 
sảnh, Anh Leo và họ, tôi nói, “Tôi chắc chắc chắn có một khải tượng thật 
về Giáo phái Ngũ Tuần.”  
66 Chương thứ 3, trước hết chúng ta hãy... Sạt-đe là một Hội thánh chết. 
Nó đã chết bởi vì nó đã bị giết trong suốt thời gian nầy. Sự kéo dài một 
chút của Sự Sống, chúng ta sẽ thấy trong vài phút là cái gì, chỉ một chút 
thôi. Từ năm 1520 đến 1750 là thời đại Hội thánh Sạt-đe. Ngôi Sao, hay 
Thiên sứ của... Ngôi sao đó đã ở trong tay Ngài, Thiên sứ hay Sứ giả của 
thời đại Hội thánh đó... Có hiểu rõ ngôi sao là Thiên sứ, và một Thiên sứ là 
một Sứ giả của thời đại đó không? Tốt lắm. Tốt lắm.  
67 Chúng ta đã hoàn tất với Giáo hội nghị Nicene. Nó đã chết ở đó, hết 
thảy đi vào quyền năng và vinh hiển, Hội thánh và nhà nước kết hợp với 
nhau. Có ai nhớ bài học tối qua nói những gì, nhiều người trong số họ đã 
nghĩ gì? Thời đại thiên niên kỷ đã xảy ra. Hết thảy... Đi vào thời đại thiên 
niên kỷ không có sự đến của Đấng Christ. Anh em hiểu không? Điều trước 
tiên, sự đến của Đấng Christ bắt đầu trong Thời đại Ngàn năm.  

 Trong ngày đó người ta... Nếu lấy lịch sử, anh em sẽ thấy họ đã có 
những Jêsus giả nổi lên cùng mọi việc khác. Thậm chí họ nghĩ Giáo hoàng 
là Chúa Jêsus, gọi ông là một ‘Đức Cha’, “Thay thế Con của Đức Chúa 
Trời.” Vâng, giống như một thần thánh vĩ đại đang ngồi đó.  
68 Cho phép tôi nói với anh em một điều. Kinh thánh nói rằng khi Chúa 
Jêsus đến, trước khi Ngài đến sẽ có tiên tri giả, sẽ có những Jêsus giả nổi 
lên. Đúng thế. “Trông lạ chưa kìa, ở đây...” Nhưng cho tôi nhân tiện đặt 
điều nầy vào lòng bạn: Sẽ không bao giờ có một Chúa Jêsus đặt chân trên 
trái đất nầy cho đến khi Hội thánh đã được cất lên và đi. Bây giờ, hãy nhớ 
điều nầy trong trí, bởi vì sẽ có christ giả dấy lên. Nhưng Chúa Jêsus sẽ 
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không ở trên đất; Bởi vì kèn trổi lên, và Ngài không bao giờ đến; Chúng ta 
gặp Ngài trên không trung (Hội thánh đã đi rồi). Rồi khi Chúa Jêsus xuất 
hiện, nó sẽ trở lại. Những dân Ngoại đi đến gặp Ngài trên không trung. Lời 
Kinh thánh như thế phải không? Họ đi gặp Ngài trên không trung, rồi 
chúng ta cất lên. Chúa Jêsus -- Không bao giờ đặt chân Ngài trên đất cho 
đến khi Hội thánh được cất lên và về nhà và dự tiệc cưới ở trên Thiên đàng, 
sau đó Ngài sẽ trở lại sau khi với dân sót Do-thái.  
69 Vì thế bây giờ, nó đã làm trọn, Giáo hội nghị Nicene đã ở dưới sự 
thống trị của Giáo hoàng hầu như 1.000 năm. Họ đã giết đi hết những 
người bất đồng ý kiến. Đúng thế. Anh em cũng ở dưới tình trạng đó hoặc bị 
giết như Giê-sa-bên đã làm đối với dân Y-sơ-ra-ên.  

 Nói chung Đức Thánh Linh đã lìa bỏ nhưng chỉ rất ít trong suốt giai 
đoạn nầy, như Ê-li và dân sót của Y-sơ-ra-ên đã không cúi đầu quì gối 
trước Ba-la-am. Nếu anh em muốn tôi đọc chỗ đó, I Các Vua 19 câu 18, 
khi Ê-li đang đứng phía trong hốc đá rằng, “Lạy Chúa, họ đã giết hết thảy 
Tiên tri Ngài. Họ đã làm mọi thứ, và chỉ còn lại mình tôi. Tôi là người duy 
nhất trốn thoát.” Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với ông Ngài đã để dành 
lại nhiều trăm người chưa quì gối trước Ba-anh trong những người ngoại 
đó.  
71 Vì vậy, Sạt-đe, bây giờ chúng ta bắt đầu. Một chữ “Sạt-đe,” câu thứ 1, 
chữ “Sạt-đe,” trong ngôn ngữ tiếng Anh, nếu bạn muốn tìm ý nghĩa, nó có 
nghĩa “kẻ trốn thoát.” Hội thánh Sạt-đe thật là “những người trốn thoát.” 
Đó là ý nghĩa của “Sạt-đe” là “kẻ trốn thoát.” -- Bây giờ, hãy xem “kẻ trốn 
thoát.” 

 Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu thứ 1. Chính... Chúng ta sẽ gọi nó Thời đại 
Cải chánh, điều thích hợp cho sự cải chánh nầy nếu chúng ta sẽ gọi nó như 
thế, bởi vì... Sự cải chánh là những người trốn ra khỏi và thoát khỏi điều 
đó.  
73 Chúng ta hãy lấy câu thứ 1.  

... Ngươi cũng hãy viết cho Thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy 
là Lời phán của Đấng có 7 vị Thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao: Ta 
biết công việc ngươi; Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.  

 Lời chào. 7 vị Thần là... 7 vị Thần và 7 ngôi sao... Những vị thần là 
những Thiên sứ đi đến với những ngôi sao là những Sứ giả: 7 vị Thần, 7 
thời đại khác nhau mà Đức Thánh Linh sẽ xức dầu làm Sứ giả, là ngôi sao 
của thời người. Một thần đời đời, và ngôi sao được tạo nên nhằm mục đích 
phản chiếu Sự Sáng của những thời đại Hội thánh nầy ở đó được đại diện 
bằng những chân đèn và ngôi sao. Thiên sứ, vị thần, là một người đi đến 
ngôi sao và phản chiếu Sự Sáng của Đức Thánh Linh qua ngôi sao đối với 
thời đại Hội thánh đó. Điều đó anh em có thể tự hỏi 7 vị Thần là ai, chính 
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Đấng Christ à? Nó chỉ là mẩu bánh xốp và chút rượu.” Và đấm một cú 
mạnh, ông ném nó xuống nền nhà. Đúng thế.  
147 Ông phản đối Giáo hội Công giáo, điều đó bắt đầu lôi một ít người ra. 
Đúng thế, hãy xem, nó đã diễn ra. Nhưng nó là trận chiến vì quyền lực 
chính trị nhiều hơn là vì Hội thánh chân chính thật sự, vì chuẩn mực Cơ-
đốc-giáo. Họ chỉ tranh chiến vì một quyền lợi chính trị để ra khỏi Hội 
thánh và lập một Hội thánh khác. Họ không bao giờ cải chánh, đi ra khỏi 
Giáo hội Công giáo để trở lại với Đức Thánh Linh và quyền năng trong 
Hội thánh, bởi vì họ chối bỏ Nó. Anh em hiểu không? Nó là một sự tập hợp 
chính trị. Đó là... Nó chắc chắn sẽ thích hợp, “Ngươi có tiếng sống, nhưng 
mà là chết.” Nói cách khác, nó chỉ sanh ra Giáo phái Tin Lành; Chỉ thế 
thôi. Nó đưa con gái ra trong Giáo hội, ra trong... Nó sinh ra con gái của 
gái điếm. Điều đó hoàn toàn chính xác với những gì đã xảy ra. Nó sinh ra 
A-tha-lia con gái của Giê-sa-bên.  
148 Ai đọc Khải huyền biết rằng đều đó là như vậy, bởi vì đơn giản chỉ 
là... Một vài thánh tích cũ và giáo phẩm và nghi lễ, nó đánh đổ một cách dễ 
dàng chúng, nhưng chừng nào Đức Thánh Linh trở lại trong Hội thánh như 
đã trở lại đây, nó không thể làm điều đó. Không thưa quý vị. Nó là một trận 
chiến chính trị nhiều hơn là trận chiến thuộc linh. Nó thuộc về chính trị 
thay vì thay thế cho Đức Thánh Linh Ngài chưa vào Hội thánh hoàn toàn. 
Ô hỡi anh em, Ngài đã không trở lại, Ngài trở lại đây, Ngài không trở lại ở 
trên đó.  
149 Nó là một sự tập hợp chính trị vĩ đại, nhưng nó không vì lời Kinh 
thánh thánh khiết và --Đức Thánh Linh. Nó là một sự tập hợp chính trị đã 
giũ sạch một số thành tích xưa cũ của sự khổ hình, và “Chào Ma-ri” cùng 
hết thảy những điều đó. Nhưng nó vẫn xuất bản sách giáo lý vấn đáp. Nó 
vẫn đưa ra điều nầy... Anh em có thể gọi nó là gì? Buổi lễ cúng tế, phong 
thánh hay bất kỳ điều gì khác ở bên dưới khi họ được tiếp tục vào lễ Phục 
sinh, và Mục sư chúc họ một “Mùa Giáng sinh vui vẻ” như anh em đã biết. 
“Đừng gặp họ nữa cho đến mùa Giáng sinh,” ông nói. Nó là... Ồ, sự hầu 
việc nhiễm sâu thói quen, là những gì tôi đang cố gắng nói. Mang họ xuống 
và xác nhận, ban Tiệc thánh đầu tiên và xác nhận họ. Không có chuyện xác 
nhận như vậy. Sự chứng thực duy nhất được nhắc đến trong Kinh thánh, 
trong Kinh thánh, là Đức Chúa Trời chứng thực Lời Ngài với những dấu kỳ 
phép lạ theo sau kẻ tin. Đó là sự chứng thực, không có sự chứng thực thuộc 
về Giáo hội Luther. Chính Đức Chúa Trời chứng thực Lời Ngài ở trong 
bạn. “Chúa cùng làm việc với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng 
mà làm cho vững đạo.” Đó là sự chứng thực của Hội thánh Ngũ tuần. Đó là 
sự chứng thực... Đức Chúa Trời chứng thực chính Ngài sống động như 
công việc phép lạ Đức Chúa Trời thực hiện trong Hội thánh, nói tiếng lạ, 
thông giải tiếng lạ, và cùng làm những việc mà họ đã làm lúc ban đầu.  
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143 Bằng sự cải chánh tôi muốn nói những người đã thoát khỏi, ngay cả 
những người đã trốn thoát trong thời đại Hội thánh Sạt-đe, hay... Anh em 
có hiểu những gì tôi muốn nói không? Những người vẫn thoát khỏi những 
điều khủng khiếp... Nào, bây giờ chúng ta sẽ lấy ra lại tối mai và mang nó 
ra ngay ở đây trong thời đại Ngũ tuần, và tỏ cho anh em thấy điều đó hoàn 
toàn đúng như vậy. Có một số việc nầy, mà chúng ta nói ở đây, làm thế nào 
họ trốn thoát nó. Chúng ta sẽ đưa ra vào thời đại tiếp theo. Đấy, chúng ta 
phải lấy ra để làm cho nó đi với nhau. Nếu không, vậy thì anh em bỏ lỡ cái 
hay trong thời đại kế tiếp đó. Anh em hiểu không? Anh em để đúng như 
Kinh thánh đưa ra đây. Tốt lắm.  
144 Những kẻ trốn thoát là những người Ngài đang nói đến. Đó là những 
người nầy ở ngay đây, một nhóm người rất nhỏ ở đây đang sống nhờ được 
xưng công bình. Hãy xem. Họ đi ra; Họ thấy Sự Sáng; Luther quay lại 
ngay... Sau cái chết của Luther, không còn Luther nào khác nữa; Luther 
không bao giờ thành lập tổ chức; Nó là của đám người sau ông. Wesley 
không bao giờ tổ chức; Nó là của nhóm người sau ông. Họ những người 
của Ngũ tuần xưa không bao giờ lập tổ chức; Nó thuộc về nhóm người sau 
họ. Đó là những người thực hiện; Nó là sự quay vòng lần thứ hai. Thiên sứ 
thật của Sự Sáng sẽ không bao giờ lập một tổ chức. Anh em sẽ thấy điều 
nầy -- Vào thời đại Ngũ tuần những gì kết thúc cũng của tổ chức đó khi 
Đức Thánh Linh bày tỏ nó cho chúng ta.  
145 Ngài Phán, “Ngươi có một chút sự sống còn lại, chỉ một chút thôi. Nó 
sẵn sàng để chết, nó đang suy yếu dần; Nó chỉ là sự xưng công bình. Chúng 
có thể làm ngươi thay đổi đột ngột bằng bất cứ cách nào. Ngươi chưa có Sự 
Sống, bởi vì đã nhận một tên sai. Nhưng ít nhất ngươi được nắm lấy. Đấy, 
ngươi trốn khỏi Giáo hội Công giáo. Ngươi trốn khỏi hết thảy giáo điều đó, 
và ít nhất đi ra xa khỏi nó.” Bây giờ, anh em đang đọc cùng một Kinh 
thánh. Nhưng cùng Kinh thánh đó dạy Đức Thánh Linh... Ngài không bao 
giờ định tội họ vì những gì họ có. “Hãy giữ lấy điều đó cho tới khi Ta đến. 
Đấy, chỉ cứ tiếp tục giữ.” 
146 Thời đại Hội thánh bắt đầu khoảng 1520, khi Giáo hội Công giáo phổ 
thông Rô-ma đã làm lung lay hoàn toàn. Điều đó kéo dài cho đến 31 tháng 
10 (nếu anh em muốn ghi lại), 31 tháng 10, 1570 sau Công nguyên, khi 
Martin Luther đóng chặt 95 luận đề trên nhà Nhà thờ ở Wittenberg, nước 
Đức, từ lúc đó sự Cải Chánh tiếp tục. Anh em đã nắm ngày tháng đó 
không? Cho phép tôi đưa nó ra lần nữa để anh em chắc chắn: 31 tháng 10, 
1570 sau Công nguyên, khi Martin Luther dán 95 luận đề trên cửa Nhà thờ 
ờ Witterberg, W-i-t-t-e-n-b-e-r - Giám Lý, Wittenberg, nước Đức. Từ ngày 
đó sự Cải Chánh dâng lên; Ngọn lửa bắt đầu bay đi. Ông đứng đó phản đối 
Giáo hội Công giáo, với ngòi bút đó ông nói rằng, “Đây là ‘thánh thể’ của 

 60-1209  15 

là 7 Sứ giả của 7 thời đại Hội thánh. Anh em hiểu không? Mỗi thời đại có 
một ngôi sao xuất hiện, Đức Thánh Linh giáng xuống và xức dầu cho ngôi 
sao đó và giữ nó thật đúng hoàn toàn giống như điều trước tiên.  
75 Cho phép tôi làm cho vững chắc điều đó với anh em. Phao-lô nói... 
Nếu anh em muốn biết nó là loại ngôi sao gì, bởi vì nên nhớ, Sa-tan cũng là 
một ngôi sao, sao của buổi sáng... Phao-lô nói... Anh em có tin ông là ngôi 
sao của Hội thánh Ê-phê-sô không? Nếu anh em muốn biết Nó đúng hay 
không, ông nói trong Ga-la-ti 1:8, Phao-lô nói ở đây, sau khi thời đại đó 
đến, muông sói cắn xé và vân vân, ông nói, “Nếu ai truyền cho anh em 
một Tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng 
bị nguyền rủa!” Bây giờ, anh em biết, người nầy đang đến, giống như một 
Thiên sư, một đức Cha to lớn. Ông nói, “Cho dù người đó là ai, nếu bất 
cứ Thiên sứ hay một người nào đến giảng dạy bất cứ điều gì khác 
ngoài Phúc âm nầy mà chúng ta đã giảng dạy anh em, hãy để cho 
người ấy bị nguyền rủa!” Đúng thế không? 
76 Phao-lô là người làm phép báp-têm miễn cưỡng cho họ nếu họ đã 
chưa nhận phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, ông đến làm 
phép báp-têm lại để được nhận Đức Thánh Linh, Công vụ 19:5. Ông cũng 
là người đặt tay trên mọi người, ban ân tứ, và xếp đặt trật tự Hội thánh với 
những công việc phép lạ, sự chữa lành Thiên thượng, ân tứ nói tiếng lạ, 
thông giải tiếng lạ. Đúng thế không? I Cô-rinh-tô 12, hãy xem Phao-lô nói 
những gì, anh em sẽ thấy điều đó. Ông sắp đặt trong Hội thánh... Đức Chúa 
Trời để trong Hội thánh những ân tứ vĩ đại nầy; Và Phao-lô đưa nó vào trật 
tự, đặt đó vào trật tự để họ có thể làm việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa 
Trời. Phao-lô nói điều đó. Thế thì nếu người nào, cho dù người đó thuộc 
giáo phái nào, cố nói với anh em rằng những ngày nói tiếng lạ, thông giải, 
chữa lành Thiên thượng, và phép lạ, cùng sự làm chứng về Đức Thánh 
Linh như phép báp-têm đã qua rồi, hãy để người đó bị nguyền rủa. Vì cùng 
một Đức Thánh Linh ở trên Phao-lô sẽ là Thánh Linh đó được gởi đến thời 
đại Hội thánh kế tiếp, và cùng một Thánh Linh giáng xuống cho đến khi 
chấm dứt của thời đại Hội thánh. Cùng một Thánh Linh, một Đức Thánh 
Linh. Anh em tin điều đó chăng? 
77 Nếu anh em để ý điều nầy, đây là điều được viết ở đây. Tác giả biết 
điều đó. Hãy xem, “7 vị Thần.” Hãy theo dõi: Chữ “T” ở đây viết hoa, chỉ 
một trong số 7 vị đó. Ừm-m. Cùng một Đức Thánh Linh đến 7 lần với các 
thời đại Hội thánh làm chứng về một Sự Sáng. Bây giờ, anh em hiểu điều 
đó không? 7 thời đại Hội thánh, 7 lần Đức Thánh Linh nầy sẽ thực hiện 
cùng một Sứ điệp nầy, mà đã được loan báo là một sự nguyền rủa cho ai 
thay đổi Nó.  

 Hãy thấy điều đó có làm chứng với sự mặc khải toàn bộ sự việc 
không. Ông nói, “Nếu ai lấy bớt hoặc thêm vào điều gì, thì Đức Chúa Trời 
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sẽ thêm cho tai vạ và cất đi phần họ về trong Sách Sự Sống.” Đó là toàn bộ 
sự việc bao trùm lên trên. Vì thế không có phòng cho bạn nhảy hay trốn 
khỏi nơi nào khác, bởi vì chính là nó. Đó là những gì Đức Chúa Trời Phán; 
Là những gì Thánh Linh Phán, và những gì Hội thánh đã nói. Nếu cố gắng 
cưỡng ép bất cứ học thuyết nào khác với của Phao-lô đã dạy, thì sai trật. 
Kinh thánh đúng. Cuộc đời Ngài... Chúa Jêsus Phán, “Ta sẽ cất phần lấy 
phần họ về Cây Sự Sống.” 

 Nào, Anh em nói, “Phần gì của Sách Sự Sống?” 
80 Có nhiều người đã có tên trong Sách Sự Sống chắc chắn sẽ thất bại. 
Anh em biết điều đó không? Còn nhớ bài giảng tối nọ không? Anh em hiểu 
điều đó không? Có thể đi qua điều, tuy nhiên dường như không tốt, không 
cảm thấy đúng. Anh em hiểu không?  

 Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là con của Sa-tan; Ông là ma quỉ biểu lộ trong xác 
thịt. Kinh thánh nói ông ta vậy. Kinh thánh nói ông ta được sanh ra là đứa 
con của kiếp đọa đày.  

 Hãy theo dõi điều nầy chỉ một chút. Về điều nầy là Chúa Jêsus; Ở đây 
là kẻ trộm ở bên phải Ngài; Đây là tên trộm phía bên trái Ngài. Khi Chúa 
Jêsus là Con của Đức Chúa Trời. Đúng thế không? Bây giờ, một số người 
chỉ thấy 3 cây thập tự, nhưng có 4 cây: 4 cây thập tự. Thế thập tự giá là gì? 
Là một cây. Đúng không? Kinh thánh nói, “Đáng rủa sả thay là kẻ bị treo 
trên cây thập tự.” Ngài đã bị rủa sả vì chúng ta; Ngài đã bị treo trên một 
cây. Nó đã bị hạ xuống, nhưng nó vẫn là một cây. Đúng không? Tốt lắm. Ở 
dưới đây, ở dưới tận cùng ngọn đồi, ở đó đứng một cây khác. Giu-đa tự 
treo cổ trên một cây sung. Đúng không? 

 Hãy xem, ở đây là Con Đức Chúa Trời, đến từ Thiên đàng, trở về lại 
với Thiên đàng, mang theo Ngài tội nhân ăn năn. Còn đây là đứa con của 
sự chết; Đến từ địa ngục, trở lại địa ngục, mang theo nó người tội không ăn 
năn (Nếu Ngài là), người tội không ăn năn nói, “Nếu Ngài là Con của Đức 
Chúa Trời, hãy tự cứu mình và cũng cứu chúng tôi nữa.” 

 Người nầy nói, “Chúng ta có...” (Giảng dạy, nhà Truyền giảng Phúc 
âm đó) “Chúng ta đáng được với những gì chúng ta có, nhưng Người nầy 
không làm gì cả. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến tôi khi Ngài vào nước Thiên 
đàng của Ngài.” Đó là ai? 
85 Một số... Một chút tối qua hay tối trước... Đây là A-bên của Đức Chúa 
Trời; Ở đây là Ca-in của ma quỉ. Như Ca-in giết A-bên tại Bàn thờ, Giu-đa 
đã giết Chúa Jêsus ở Bàn thờ. Đúng thế. Khói bốc lên bay ra khỏi vườn Ê-
đen bay xuống lại dưới đây. Đúng thế.  
86 Ồ, thật vinh hiển, con đường xưa đó, con đường xưa đầy phước hạnh, 
thật đầy dẫy sự vinh hiển.  
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Thánh Linh; Wesley cũng đã làm vậy dưới sự nên thánh; Nhưng ngày nay 
nó mang trở lại việc nói tiếng lạ và khôi phục lại sự ban đầu trở lại đây, 
cùng một Đức Thánh Linh (Anh em hiểu không?), chỉ thật sự một Đấng ấy. 
A-men! Đúng vậy.  
136 Tốt lắm, “Hãy giữ lấy những điều người đã nghe, kẻo nó chết chăng.” 

 Bây giờ, câu thứ 4, tôi nghĩ nó là thế nầy: 

Còn mấy ngươi ở Sạt-đe chưa làm ô uế áo xống mình; Những kẻ 
đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta: vì họ xứng đáng như vậy.  

 “Nào, đừng tạo ra Giáo phái từ đó. Chúng ta không muốn làm điều 
đó.” Không, tôi... Tôi đọc sai, phải không, hay không phải? Đúng, đúng rồi. 
Tốt lắm. Vâng, “Ở Sạt-đe, chưa làm ô uế áo xống của họ.” Có vài người 
vẫn chưa cúi đầu làm điều đó, và giữ chính mình trong sạch và thánh khiết, 
có dấu vết cũ từ cách trở lại với Ngũ tuần, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rồi 
sau đó nhiều người trong thời đại Luther bắt đầu thành lập giáo phái. Họ đã 
làm gì? Bắt đầu trở lại đúng với Kinh thánh dạy, hành động như mẹ mình, 
trở lại ngay hoàn toàn, bắt đầu thành lập những giáo phái của họ. Nhưng 
một số ít đứng hẳn ra ngoài, họ sẽ không làm điều đó; Họ ở ngoài vì Đức 
Chúa Trời. Họ nói... Ngài Phán, “Được lắm, tốt lắm, ngươi có mấy tên, họ 
xứng đáng đi trước mặt Ta, xứng đáng mặc áo trắng.” 

 Đừng lập Giáo phái nào. Đừng đứng trên học thuyết Ni-cô-la lúc nầy. 
Đừng bắt đầu lập Giáo phái lại, nhưng hãy ở lại tự do trong Đức Chúa Trời. 
Hãy để Đức Thánh Linh dẫn dắt khi anh em đi tiếp. Có một ít người vẫn 
còn ở lại.  
139 Câu thứ 5, tôi nghĩ: 

 Ai có tai, hãy nghe...  

 Chúng ta hãy xem.  

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy, Ta sẽ không xóa 
tên người khỏi Sách Sự Sống và sẽ nhận danh người trước mặt 
Cha Ta cùng trước mặt các Thiên sứ Ngài.  

 “Có mấy tên (người)” Số còn lại rất ít, một số nhỏ người còn lại đã 
không nhận -- Không chuyển qua học thuyết Công giáo. Đúng thế.  
141 Chúng ta nói về sự Cải chánh. Tôi muốn... Tôi đi ra bối cảnh của 
Luther để có thể đi vào đây. Bây giờ, câu kế tiếp nói: 

 Ai có tai, hãy nghe Lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh.  

 Đức Chúa Trời, cố gắng cảnh cáo họ ở đây để ở ngoài học thuyết Ni-
cô-la nầy, giữ khoảng cách với điều đó, giữ cho áo họ không bị vấy bẩn từ 
những công việc của thế gian, chỉ tự do ở lại trong Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt và 
hướng dẫn họ. Đó là lúc ban đầu trước tiên.  
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người viết ra quyển sách đó.” (Tôi biết ông ấy.) Ông ấy nói, “Chúng tôi 
muốn một số ân tứ có tác dụng. Tôi không có bất cứ ân tứ nào, tôi chỉ viết 
về chúng.” Ông ấy nói... “Thế thì khi chúng ta đi qua ở đó và thấy điều 
nầy, chúng ta bị đói khát. Chúng ta cần Đức Chúa Trời.” 
130 Tôi nói, “Được rồi, lần nọ có một người đến.” Anh em biết không, 
trên đất của người đó. “Một người đi ra và đào xới cánh đồng to lớn của 
mình lên. Anh ta lấy hết rễ của nó ra cùng mọi thứ, rồi trồng bắp. Mỗi buổi 
sáng anh ta đi đến cánh cửa nhìn ra xem thử có cây bắp nào mọc lên không. 
Điều đầu tiên anh em biết không, một buổi sáng 2 gã ăn cướp đến.” (Bất cứ 
ai từng trồng bắp... George Wright và họ, Roy Slaughter và họ ở đâu? Anh 
em biết đấy, họ là 2 gã ăn cướp.) Anh ấy nói, “Ồ, lạy Chúa, cảm ơn Chúa 
vì cánh đồng bắp của con.” Tôi nói, “Anh ta có cánh đồng bắp à?” 

 Anh ấy nói, “Thế đấy, cách nào đó.” 

 Tôi nói, “Vâng, có khả năng. Đó là các anh em Luther trong sự Cải 
Chánh đầu tiên, truyền bá với thanh gươm nhỏ bé đó.” Thấy không? Tôi 
nói, “Vậy thì, dần dần bắp đã mọc lên.” Tôi đã không nói với anh ấy về sự 
sa sút (Anh em hiểu không?); Tôi chỉ để anh ấy biết bắp đã mọc lên.  
132 Vì thế tôi nói, “Bắp đã mọc lên, sau đó nó có cụm hoa. Rồi cụm hoa 
đó nhìn xuống chiếc lá nói, ‘Ha-ha-ha, ngươi chẳng có gì cả, ngươi là 
những người Luther nghi thức cũ kỹ. Ta là -- Kẻ được giữ lại làm giống, 
thời đại Truyền giáo vĩ đại.’ Ngọn gió thổi đến, những cụm hoa nhỏ rơi ra 
như thế và rớt xuống; Đó là Wesley và sự nên thánh.” Đó là Thời đại 
Truyền giáo vĩ đại nhất mà chúng ta từng có, Giáo hội Wesley, trong suốt 
thời của Wesley, thậm chí vượt quá thời đại nầy. thời đại Hội thánh 
Wesley, là thời đại truyền giáo, và nó đã phân tán khắp nơi. Nó đã làm gì? 
Nó đã phân tán nó.  

 Đấy, ngay cả thiên nhiên cũng làm chứng về 3 điều nầy ở đó. Chính 
thiên nhiên, Đức Chúa Trời đã tạo nên từ ban đầu theo cách đó. Anh em 
không phải có Kinh thánh; Anh em có thể nhìn vào thiên nhiên và thấy 
mình đang ở đâu. Anh em hiểu không?  
134 Thế rồi -- Sau khi rơi xuống đất ở đó, điều gì xảy ra? Trên tai bắp; Có 
những hạt trên đó; Đó là nhóm người Ngũ Tuần. Bây giờ, nhóm Ngũ Tuần 
cũng cùng một loại nhóm dưới đây. Từ đây có 2 phiến lá bắp, Luther; Ở 
đây nó có cụm hoa, Wesley; Và dưới đây nó có hạt bắp (Cái gì?) thật giống 
như đã trở lại đây, cùng một sự việc.  

 Thế thì, bây giờ, ở đây là gì? Anh ấy, những người Ngũ Tuần nói, 
“Thế thì bây giờ, tôi không ích lợi gì cho các anh Giám Lý hay là anh em 
Luther.” Nhưng sau cùng, chính sự sống ở trong 2 phiến lá đã giúp làm nên 
cụm hoa. Sự sống ở trong cụm hoa làm nên cây bắp. Vì vậy, anh em thấy 
đó, Nó chính là chương trình của Đức Chúa Trời. Họ có khả năng có Đức 
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 Nào, bây giờ, chúng ta thấy ở đây (Xin lỗi) Hội thánh Sạt-đe nầy, với 
Thiên sứ, Ngài Phán, “7 vị Thần; Đấng có 7 vị Thần...” 

... Ngươi cũng hãy viết cho Thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: 
Nầy là Lời phán của Đấng có 7 vị Thần của Đức Chúa Trời...  

88 Bao nhiêu người biết Đức Chúa Trời là một Thần? Chắc chắn rồi. Đức 
Chúa Trời, Đức Thánh Linh: Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Thánh Linh, 
tất cả cùng một Ngôi, bởi vì Ma-ri chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Bây giờ -
- Nhưng Đức Chúa Trời sử dụng Đức Thánh Linh nầy trong 7 Ánh Sáng 
Phúc âm khác nhau đối với Hội thánh, 7 thời đại Hội thánh. Anh em nắm 
được điều đó không? 7 thời đại Hội thánh.  

 Anh em nói, “Đức Chúa Trời không làm điều đó.” Ồ, vâng, thưa anh 
em.  

 Hãy xem. Ngài dùng Linh của Ê-li, khi Ê-li-sê đi ra -- Ê-li đi khỏi, Ê-
li-sê nhận 2 phần của Nó. Và khi Ê-li-sê đau và chết, thì Linh ấy trở lại với 
Giăng Báp-tít: Cùng một việc, ông hành động giống như Ê-li đã làm, sống 
trong đồng vắng, vân vân. Đúng thế không? Và tiên đoán trở lại trong ngày 
sau rốt. Đức Chúa Trời dùng Linh đó xuống trở lại.  
91 Chúa Jêsus được xức dầu bằng Đức Thánh Linh, đi đây đó làm việc 
lành. Đúng thế không? Đức Thánh Linh đó đã giáng trên Chúa Jêsus, trở 
lại đúng với Hội thánh vào ngày lễ Ngũ tuần, trở lại vào thời đại kế tiếp, 
thời đại kế tiếp, kế tiếp. Linh đó là gì? Cùng một và chính Đức Thánh Linh 
đó. Ồ, anh em không thấy Đức Chúa Trời ở trên chúng ta, trong Cha; Đức 
Chúa Trời ở với chúng ta trong Con; Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, 
trong Đức Thánh Linh. Đó là “3 chức vụ”, không phải ‘3 thần’. 3 tước hiệu 
đó, Cha, Con, Đức Thánh Linh thuộc về một Danh: Chúa Jêsus Christ. 
Đúng thế.  
92 Hãy theo dõi khi chúng ta đi tiếp. “7 vị Thần,” Ngài giữ... Nói cách 
khác, “Giữ những Sứ giả của Ngài,” Những Sứ giả sẽ được xức dầu bằng 
Đức Thánh Linh, với cùng một Đức Thánh Linh nầy mà Phao-lô, là Sứ giả 
đầu tiên đã được xức dầu bằng Đức Thánh Linh đó, rồi Sứ giả thứ hai, thứ 
ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và thứ bảy, tất cả những Sứ giả đó đều ở trong 
tay phải Ngài (Ồ), nhận được quyền năng và Ánh Sáng từ tay phải Ngài.  

 Ngài đã lên cao. Phi-líp nói, khi ông đang hấp hối -- Hay Ê-tiên nói, 
“Tôi thấy các từng trời mở ra và Chúa Jêsus ngồi bên hữu Đức Chúa 
Trời.” Điều đó không có nghĩa Sạt-đe có một cánh tay mặt vô cùng to lớn, 
và Ngài đang ngồi phía đó; Nhưng “tay hữu” có nghĩa cánh tay quyền năng 
và thẩm quyền đúng đắn.  
94 Thân thể mà Đức Chúa Trời dựng nên... “Vì Chúa sẽ chẳng để linh 
hồn tôi nơi Âm phủ, Và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu.” 
Nhưng Ngài đã khiến sống lại và đặt Ngài thay cho Thánh Linh trên Bàn 
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thờ. Hãy xem. Khi họ thấy Ngài đang ở trên Bàn thờ với Quyển Sách trong 
tay Ngài, không ai trên trời dưới đất, hay bất cứ đâu có thể hay xứng đáng 
ngay cả nhìn vào Sách đó; Nhưng Chiên Con giống như đã bị giết từ khi 
sáng thế, cách trở lại lúc ban đầu khi Ngài trước tiên bắt đầu thân thể mua 
chuộc nầy, đến và lấy nó ra khỏi tay hữu của Đấng ngồi trên Ngôi, và đặt 
dưới chính Ngài. A-men! Đó là lời Kinh thánh. Nó thật tốt đẹp. Anh em 
hiểu không?  
95 “Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên Ngôi Ta, như chính Ta 
đã thắng và ngồi với Cha Ta trên Ngôi Ngài.” Nói cách khác, “Ta sẽ lấy 
trong thân thể Đức Thánh Linh Ta. Ta thắng tất cả mọi sự của thế gian qua 
thử thách bởi Đức Thánh Linh, và được cất lên. (Và trong Ngài ngự sự 
Trọn vẹn của Thân vị Đức Chúa Trời.) Tất cả quyền năng trên trời và dưới 
đất được giao cho Ta.” Ngài đã Phán vậy. Tất cả quyền năng... Thế thì Đức 
Chúa Trời không có quyền năng nếu Ngài là một người khác. Vì Kinh 
thánh nói, Chúa Jêsus nói sau khi Ngài sống lại, “Tất cả quyền năng trên 
trời và dưới đất đều giao cho Ta.” 

 Chúa Jêsus đến từ trời với muôn ngàn Thánh đồ của Ngài, Kinh thánh 
nói rằng Thiên đàng trống rỗng trong khoảng nửa giờ. Con Người vĩ đại 
nầy ở đâu, Đức Chúa Trời đó? Ừm. Đấy, Ngài là Đấng Christ. Chắc chắn 
vậy.  
97 Khi chúng ta thắng bởi Đức Thánh Linh giống như Ngài, chúng ta sẽ 
ngồi với Ngài trên Ngôi thế gian của Đa-vít, ngồi cai trị với Ngài giống 
như Ngài đã làm ở trên đó (A-men!) với quyền năng và thẩm quyền trên 
khắp trái đất. “Muôn vật nóng nảy ước ao mà trông đợi con cái của Đức 
Chúa Trời được tỏ ra, con cái của Đức Chúa Trời.” 

 Bởi vì sau rốt, thế gian nầy không dành cho Đức Chúa Trời kiểm soát. 
Chúng ta hãy để ý. Đúng thế. Ai là thần của trái đất? Con người. Đó là sở 
hữu của con người. Tất cả, mọi thứ trên trái đất tùy thuộc vào con người. 
Qua tội lỗi con người đã sa ngã; Qua quyền năng cứu chuộc của Đấng 
Christ con người đã trở lại lần nữa (Đúng thế.), bởi vì thế gian thuộc về con 
người, nó được ban cho con người, và con người cai quản trên mọi vật. Tất 
cả muôn vật đều thở than, trông đợi lúc đó khi những con cái của Đức 
Chúa Trời sẽ được tỏ ra lần nữa. Ôi chao. Sự tỏ ra của những con cái của 
Đức Chúa Trời... Bây giờ, chúng ta tốt hơn là nên rời ngay chỗ đó.  
98 Nhưng những Sứ giả ở trong tay hữu Ngài, đang chờ đợi. Bất cứ nơi 
nào Ngài gởi họ đến, họ sẽ nói cùng một việc. Vì Đức Thánh Linh ở trong 
Đấng Christ... Ồ, Thánh Linh mà ở trong Đấng Christ, khi Ngài lìa khỏi, 
Ngài phán, “Còn ít lâu và thế gian (“kosmos” tiếng Hi-lạp có nghĩa là 
“trật tự thế gian”; Không phải trái đất, thế gian, trật tự của thế giới) sẽ 
không thấy Ta nữa. Các Giáo phái, hay bất cứ cái gì nữa, sẽ không 
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Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên, thì anh em làm chứng về Ngài. 
Những công việc Ngài đã làm, anh em cũng sẽ làm, bởi vì Sự Sống Ngài ở 
trong anh em. Ồ. Chao ôi! Tôi thích điều đó. Vâng, thưa quý vị. Ồ, tôi nắm 
lấy nó, nhiều hơn trên đây, tôi tin nhiều hơn hết thảy những gì anh em 
làm... Tôi thật cảm thấy tốt với Đức tin đó.  

121 “Những công việc sẵn dành cho sự chết, và làm cho vững sự 
còn lại.”  

 Ông nói ở đây, câu thứ 3: 

Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, 
và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, 
và ngươi không biết giờ nào Ta đến bắt ngươi thình lình.  
“Hãy giữ lấy sự xưng công bình của ngươi, giữ chặt nó.” Đừng để 
người ta dứt khỏi ngươi.  

 “Đó cũng là điều ngươi đã nhận và nghe.” Họ đã đọc cùng một 
quyển Kinh thánh mà chúng ta đọc. Nhưng họ không nhận lấy tất cả, bởi vì 
nó không được bày tỏ cho họ. Nó không dành cho thời đại của họ. Đó là lý 
do họ sẽ sống lại trong sự phục sinh. Họ đã bước đi trong Ánh Sáng mà họ 
phải bước vào, vì thế họ sẽ sống lại.  
123 Tôi nghe nhiều người Ngũ Tuần giảng dạy về làm phép báp-têm nói 
rằng, “Những người Tin Lành, vân vân, sẽ không sống lại.” Ồ, vâng. Tôi 
biết một câu chuyện ngắn về Tiến sĩ Aegery lên đó, khi tôi nói với ông về... 
Ông ấy nói, “Chúng ta là gì?” Tôi nói... Anh em biết đấy, người ta đã xây 
một thần học viện Luther vĩ đại ở đó, tại Bethany, Minneapolis. Ông ấy 
nói, “Thế đấy, những người theo Luther như chúng tôi đã có gì?” 
 Tôi đáp, “Vậy thì, tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi tin ông có Đấng Christ.” 
 Ông ấy đáp, “Thế thì, chúng ta cần Đức Thánh Linh. Anh có nghĩ 
chúng ta đã có Đức Thánh Linh không?” 
 Tôi đáp, “Có khả năng. Anh đang tin vào Đức Thánh Linh mà.” 
 “Thế thì, ông muốn nói gì?” 
128 Chúng ta đã có hàng ngàn mẫu đất ở đó những sinh viên... Nếu họ 
không - không thể trả giá quá đắt về đường lối của mình, họ hãy để cho 
ngũ cốc lớn lên. Tôi nói, “Thế đấy...” Có những bàn ăn thật to lớn. Chúng 
cho tôi những bữa tiệc nhiều món ăn ở dưới Thần học viện to lớn ấy, có 
những con người tốt đẹp. Tiến sĩ Aegery đang ngồi cùng Anh Jack Moore 
ở trên đó, bởi vì tôi được ngồi gần nơi anh ấy đang lời qua tiếng lại mà tôi 
không biết, tôi định lấy chân thúc Jack để xem anh ấy nói gì. Anh em hiểu 
không? Thế rồi, tôi nói...  

 Anh ngồi kế bên tôi, anh nói, “Được rồi, những gì chúng ta muốn làm 
là khám phá điều gì đó ở đây. Chúng ta đã đọc một cuốn sách về Ngũ tuần, 
Những Ân tứ. Nhóm anh em chúng ta đi đến California; Chúng ta đã gặp 
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 ... Vì Ta không thấy công việc của người là trọn vẹn trước 
mặt Đức Chúa Trời Ta.  

 Điều đó không tuyệt vời sao? Ôi chao, tôi thích điều đó. Không trọn 
vẹn, tại sao? Họ đã được xưng công nghĩa; Luther đã giảng dạy về sự xưng 
công bình; Anh phải được nên thánh và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sau đó 
đã không phải là của riêng, họ đã được trọn vẹn bởi Đức Thánh Linh ở bên 
trong. Không - không một Cơ-đốc nhân nào được trọn vẹn; Chính Đức 
Thánh Linh trọn vẹn ở trong người đó. Anh em hiểu không? Đó là những 
gì... Như tôi nói, “Không phải là núi thánh; Chính Đức Thánh Linh ở trên 
núi. Không có Hội thánh, không có người thánh, nhưng Đức Thánh Linh ở 
trong Hội thánh và trong con người.” Đó là chi thể thánh.  
116 “Vì Ta không thấy công việc của người là trọn vẹn. Ngươi đã không 
thấy sự trọn vẹn.” Bây giờ, bởi vì chúng ta thấy bây giờ họ được xưng công 
nghĩa ngay ở đây, xưng công bình. Điều này... Không, tôi xin lỗi. Xưng 
công bình ở ngay dưới thời Luther; Và sự nên thánh ở đây; Ở đây là Đức 
Thánh Linh. Bấy giờ, 3 yếu tố hoạt động trong 3 thời đại Hội thánh, đó là 
những gì đã lấy để thiết lập sự sanh ra đầy đủ. Họ đã bị lừa dối khi còn là 
phôi thai trong tử cung người mẹ. Đúng thế. Đức Thánh Linh đang đến với 
sự sanh ra...  
117 Tôi muốn hỏi anh em một điều. Khi sự sanh của xác thịt diễn ra, điều 
gì xảy ra trước tiên? Nước. Kế đến là gì? Máu. Đúng không? Tiếp theo? 
Linh. Đúng thế.  

 Cái gì đã ra khỏi thân thể Chúa Jêsus khi Ngài chết? Họ đâm lủng 
sườn Ngài, Nước và Máu chảy ra, “Con xin giao Linh hồn con trong tay 
Cha.” Nước, Máu, Thánh Linh.  

 “Người công bình sống bởi đức tin (Rô-ma 5:1), chúng ta có sự bình 
an qua Đức Chúa Trời với Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta, xưng công 
bình.” Sự nên thánh. Hê-bơ-rơ đoạn 13:12 và 13, “Ấy vì đó chính mình 
Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho 
dân nên thánh.” Lu-ca 24:49, “Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong 
thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Sau khi Đức 
Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép 
và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-
ri...” 

 Không phải khi anh em trở thành Giám mục, không phải khi anh em là 
Chấp sự, hay trở thành Mục sư, hay trở thành Giáo hoàng, “Nhưng sau khi 
Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ làm chứng.” Anh 
em chỉ có thể làm chứng về Hội thánh mình và về những tín điều, nó là 
một... Nếu anh chị em chỉ là Chấp sự... Nếu anh em chỉ là Mục sư Truyền 
đạo, nếu là Giáo hoàng, hay nếu... Anh em đang làm chứng về một tín điều. 
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thấy Ta nữa. Tuy nhiên các ngươi sẽ thấy Ta (Hội thánh, những người 
tin), vì Ta... (“Ta” ngôi thứ nhất là đúng) Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay 
trong các ngươi luôn cho đến tận thế.” “Đức Chúa Jêsus Christ hôm 
qua ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.” Anh em hiểu Điều đó 
không? 
99 Thế thì nếu đó là Đức Thánh Linh của Đấng Christ đến trong ngày lễ 
Ngũ tuần đã làm những việc đó, chính Đức Thánh Linh của Đấng Christ bị 
đẩy ra khỏi nơi đây, Đức Thánh Linh của Đấng Christ vẫn đang nắm giữ ở 
đây, Đức Thánh Linh của Đấng Christ vẫn đang nắm giữ ở đây, ở dưới đây 
cho đến ngày tận thế. Cùng một Đức Thánh Linh đã đổ đầy Phao-lô bằng 
Đức Thánh Linh cùng mọi việc ông đã làm, sẽ đổ đầy người nầy, Irenaeus 
đầy dẫy Đức Thánh Linh, đổ đầy Martin bằng Đức Thánh Linh, đầy dẫy 
những người còn lại bằng Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đầy dẫy 
bạn và tôi, đó chính là ơn phước Ngũ tuần từ thời đại Hội thánh nầy đến 
thời đại Hội thánh khác: An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Trước hết và là Đấng 
Sau cùng, Tất Cả, Rễ, và Chồi của Đa-vít, Sao Mai, Hoa Hồng của Trũng, 
Hoa Huệ của Thung lũng, bất cứ cái gì khác, Cha, Con, Đức Thánh Linh, 
Ngài là Đấng Đã Có, Hiện Có, và Sẽ Đến, An-pha và Ô-mê-ga, Tất Cả 
trong tất cả. Ôi chao. Điều đó khiến tôi muốn hát một bài.  

 Ồ, các ngươi nói Ta là ai (Chúa Jêsus phán), do đâu mà ngươi nói Ta 
đã đến, 
 Các ngươi có biết Cha Ta, hay là có thể nói Danh Ngài chăng? 
 Ngài phán: Ta là An-pha và Ô-mê-ga, từ đầu cho đến khi cuối, 
 TA LÀ sự sáng tạo hết thảy, Jêsus là Danh Ta.  
 TA LÀ Đấng đã phán cùng Môi-se trong bụi gai cháy, 
 TA LÀ Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là Sao Mai Sáng Chói. (Đúng 
thế.) 
 TA LÀ Hoa Hồng của Sa-rôn, và do đâu các ngươi nói Ta đã đến? 
 TA LÀ Đấng tạo dựng hết thảy, ngoài Jêsus là Danh Ta.  
100 Tất cả gia đình trên trời dưới đất trói buộc vào thành một vũ trụ, đầy 
ơn phước, đầy dẫy Đức Thánh Linh, trải xuống đầy dẫy, được đặt tên bằng 
Đức Thánh Linh, được nói bởi Đức Thánh Linh, được sanh bằng Danh Đức 
Thánh Linh. Đúng thế. Đức Chúa Trời đã ban cho hết thảy gia đình trên 
trời và dưới đất, cùng nọi vật, mọi đầu gối sẽ quì xuống trước Danh ấy. 
Không có Danh nào khác ở dưới trời nhờ đó mà loài người phải được cứu: 
Không có lẽ, nên là; Nhưng phải được cứu. Ồ, tôi thích điều đó. Nó thật tốt 
lành. Đúng thế.  
101 “Trong tay phải Ngài...” Anh em thấy không? Chính là Hội thánh 
Ngũ tuần; Quyền năng, những dấu kỳ phép lạ, được hình thành suốt thời 
gian. Bây giờ, chúng ta... Đi qua các Thời đại tối tăm Thánh Linh hầu như 
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phủ đầy. Chúng ta hãy đọc câu thứ 2. Ồ, tuy nhiên tôi tin chúng ta tiếp tục 
chỉ một chút với câu thứ 1.  

 Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng sống nhưng mà là chết.  

 Quay lại với Hội thánh kế tiếp ở đây; Anh em thấy, “Nhưng ngươi đã 
không chối Danh Ta.” Hội thánh tiếp theo, “Không chối Danh Ta.” 
Nhưng trong Hội thánh nầy, “Ngươi có một tên.” Hãy theo dõi ở đây. Hội 
thánh nầy giữ Danh Ngài; Hội thánh nầy đi qua Thời đại Tối tăm và không 
có gì đáng nói; Khi họ đi ra để đến với Sự Sống phía bên nầy, một Hội 
thánh nhỏ trốn thoát đầu tiên, khi Luther kéo họ ra, “Ngươi có tiếng sống 
nhưng mà chết.” Họ dùng danh gì khi họ không dùng Danh của Chúa 
Jêsus? Cha, Con, Đức Thánh Linh. Không có chuyện như vậy. Nó chết -- 
Nó là thuyết thần học chết.  
103 Hãy nói cho tôi biết: Cha có phải là tên không? Có bao nhiêu cha ở 
đây? Hãy giơ tay lên. Người nào trong các bạn là tên là Cha? Có bao nhiêu 
ngươi là con? Những con người, đó là những gì của nó. Không... Danh của 
nó không phải là Đức Thánh Linh, đó là những gì của nó; Nó là Đức Thánh 
Linh. Tên... Đức Thánh Linh không phải là một cái tên; Đức Thánh Linh là 
một danh hiệu; Cha, Con, và Đức Thánh Linh.  

 Vì thế anh em thấy đó, đúng như không thể dò được phận làm con đời 
đời. Không có chuyện như phận làm con đời đời. Người con được sanh ra 
từ đời đời, không bao giờ có chuyện đó.  
105 Không bao giờ có chuyện như vậy, như tôi đã nói tối hôm nọ, như địa 
ngục đời đời. Làm sao anh em có thể đến được địa ngục đời đời? Thế thì 
luôn luôn có một địa ngục rồi. Kinh thánh nói nó được tạo nên vì ma quỉ và 
các sứ của nó. Luôn luôn sẽ là một địa ngục; Nếu luôn luôn có một địa 
ngục, sẽ phải có một địa ngục từ lúc ban đầu. Và những gì... Ai sử dụng nó 
đằng sau đó khi Ngài là El, Elah, Elohim, “Đấng Tự hữu,” khi không có 
điều gì khác? Thế thì địa ngục phải là đúng ở đó với Ngài. Địa ngục được 
tạo nên vì ma quỉ và các sứ của nó. Tất cả những kẻ độc ác sẽ bị đuổi vào 
đó. Điều đó hoàn toàn chính xác. Chúng sẽ bị hình phạt có lẽ 100 triệu năm 
vì cớ những gì chúng đã làm. Nhưng sẽ có một lúc chúng sẽ có sự chết thứ 
hai. Không có gì còn lại cho họ. Mọi việc đã có sự bắt đầu và sự chấm dứt 

 Vì thế khi chúng ta nhận lãnh Sự sống Đời đời, chúng ta đang nhận 
một phần của sự sáng trật tự thế giới trở lại từ đằng xa kia trước khi từng 
có phân tử. Sự Sáng đó của Đức Chúa Trời đi vào lòng chúng ta thắp sáng 
lên để chúng ta có thể thấy Chúa Jêsus. Kinh thánh nói chúng ta không thấy 
tất cả mọi việc, nhưng chúng ta thấy Chúa Jêsus.  

106 Ngài Phán, “Ta biết rằng... Ta là Đấng có 7 vị Thần đã gởi đến 
7 Hội thánh. Ta biết tất cả công việc của ngươi cùng hết thảy về 
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nó, nhưng ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.” Bây giờ, 
nên nhớ, thời đại nầy của ai? Martin Luther, Thời đại Luther.  

 Lúc đầu họ bị kết tội. Họ không có ngay cả sự khởi đầu; Họ đã chết từ 
lúc ban đầu. Họ không phải chết, họ đã chết để bắt đầu. Anh em hiểu 
không? Họ chỉ chộp lấy.  
107 Để ý điều nầy. Chúng ta hãy đọc câu kế tiếp; 

Hãy tỉnh thức, và làm cho vững những việc còn lại, là sự hầu 
chết; Vì Ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước 
mặt Đức Chúa Trời.  

 Ngài đang nói với Luther. Tất cả chúng ta khâm phục điều nầy -- Đây 
là Thời đại Luther; Đó là sự cải chánh. Bây giờ, Ngài đã Phán gì? “Ngươi 
mang ra với với cái tên giả ngươi đang sống, nhưng mà là chết.” Họ đã làm 
gì? Họ đã đặt nó vào lại ngay trong Giáo phái lần nữa. Thế thì cái bình 
không thể gọi là cái ấm dơ bẩn; Đừng lải nhải đạo Công giáo, bởi vì anh 
em ở ngay lại trong đó, sử dụng tín điều và tên của nó. Thế thì, Luther đưa 
ra nhiều sách giáo lý vấn đáp cùng mọi thứ khác mà Giáo hội Công giáo đã 
có và lấy chính tên của mình. Đấy, “Ngươi có một tên ngươi đang sống đến 
từ cái chết hàng năm ở đây, và ngươi vẫn đang giữ tên đó. Ngươi đã có 
tên,” còn nhớ không? 

 Để chắc chắn điều đó đúng, những Hội thánh khác nói, “Các ngươi 
đã giữ Danh Ta.” “Các ngươi đã giữ Danh Ta.” Thời đại nầy người ta đã 
đánh mất Nó. Và đi ra tại đây rồi nói, “Các ngươi đang sống với một cái 
tên khác, nhưng thật ra các ngươi đang chết.” 
110 Ồ, anh em Giám Lý, Báp-Tít, Trưởng Lão, Tin Lành và Ngũ Tuần, 
hãy hối cải và nhận phép báp-têm nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ để 
được tha tội mình. Hãy ra khỏi những tín điều chết cùng những việc thuộc 
Giáo hội Công giáo mà sẽ đoán phạt cùng các con gái mình với điều đó.  
111 Không ai có thể nói rằng Cha, Con, Đức Thánh Linh, mọi thứ... Và 
việc đó, họ gọi nó là Ba Ngôi Thánh. Ba Ngôi ư? Tôi muốn một người nào 
đó tìm kiếm ngay cả chữ “Ba Ngôi” trong Kinh thánh và đến nói với tôi, 
chỉ tìm chữ “Ba Ngôi.” Thậm chí nó không có trong Kinh thánh. Không có 
chuyện như vậy.  
112 Nào, và bây giờ.  

 ... Là sự hầu chết...  

 “Hãy giữ điều ngươi có; Luther đã lôi ngươi ra; Hãy giữ điều đó, bởi 
vì nó sẵn dành cho sự chết. Ngươi sẽ... Họ sẽ đẩy ngươi vào ngay trong đó 
lần nữa. Hãy giữ điều đó; Nó sẵn dành cho sự chết.” 

Bây giờ: 


