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LỜI GIỚI THIỆU 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải 
được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn 
phí. 
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đặt Thánh Linh mới vào trong, và để những ảnh hưởng của chúng con lên 
trên mọi việc. Chúng conyêu Ngài biết bao Chúa ôi.” 

 Trong thời đại nầy, lừa dối, không có điều gì khác trên thế gian để lại 
cho chúng con, Chúa ôi. Không có gì để lại cho thế gian; Nó là thời Sau 
rốt. Chúng con thấy bởi Kinh thánh, mọi thời đại đã đi qua. Chúng con bây 
giờ đang ở trong sự cuối cùng, đang đi ra nhanh chóng. Điều đó sẽ không 
kéo dài cho đến khi Chúa Jêsusđến. Ồ, Đức Chúa Trời ôi, hãy để lòng 
chúng con nóng cháy, đừng để chúng con chịu đựng sự im lặng. Con nghĩ, 
Sứ đồ Phao-lô vĩ đại sẽ làm gì nếu người ở đây tối nay và thấy đường lối 
của họ? Làm thế nào người... Con người đó, người ta đã bắt giam ông trong 
tù công khai; Ông sẽ ra ngoài ở đây nói cho mọi người hãy sẵn sàng cho 
việc Chúa lại đến. 
289 Trong giờ nầy, Chúa Jêsus ôi, có nhiều người đau yếu, vì có nhiều 
khăn tay và lời thỉnh cầu đang đặt ở đây. Con cầu xin Ngài sẽ chữa lành 
cho mỗi một người, Cha ôi. chúng con biết rằng đó là một phần của chức 
vụ Ngài mà Ngài đã minh chứng tuyệt đối là Lẽ thật, những dấu hiệu theo 
sau kẻ tin. Từ thân thể của Phao-lô người ta đã lấy những chiếc khăn tay và 
tạp dề gởi đến cho người bịnh, những tà linh ra khỏi, và họ được chữa lành, 
vì người ta tin vào Đức Chúa Trời Hằng Sống. Xin nhậm lời lần nữa tối 
nay, Cha ôi, khi con giao họ cho Ngài, qua Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa 
ôi. 

 Và giờ đây, Chúa ôi, con cầu xin Ngài sẽ nhận lấy linh hồn chúng con 
trong cánh tay Ngài, rửa sạch chúng con, ủi cho chúng con thẳng thắn, vì 
Ngài đã đến vì một Hội thánh không vết không nhăn. Hãy để bàn ủi nóng 
bỏng của Đức Thánh Linh thật sự ấn mạnh trên tất cả những vết nhăn của 
chúng con, và chúng con đang treo lên sẵn sàng cho sự tái lâm của Con 
người. 

 Giờ nầy, Cha ôi, chúng con cầu xin ơn phước của Cha đọng lại trên 
chúng con. Xin dự lễ với chúng con, Cha ôi. Chúng con tôn thờ Ngài. Tối 
nay chúng con đứng và dâng lòng mình cho Cha. Chúng con... 
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 Có một số phụ nữ mạnh mẽ trong tòa nhà tối nay, mạnh mẽ tốt đẹp, 
nhưng có một người trong số họ là thuộc về tôi; Nàng có tên của tôi. Tôi hi 
vọng anh em hiểu điều đó. Nàng đang mang tên tôi; Vì thế sẽ là Nàng Dâu 
của Ngài. Đúng thế. 
284 Ta lại sẽ lấy Danh Đức Chúa Trời Ta, danh của thành Giê-ru-sa-lem 
mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời Ta mà xuống... Hay, thành của Đức 
Chúa Trời Ta, là thành Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời mà xuống... 
Ra từ Thiên đàng của Đức Chúa Trời Ta: Và Ta sẽ viết Tên lên trên người 
Danh Mới của Ta. 

 Tốt hơn tôi nên để lại đó, phải không? Tốt lắm. Để ý, “Người” có số 
ít. Bây giờ, nếu anh em trở lại với Khải huyền chương 2:17 chỉ một phút, 
xem xét lại chỉ một tí. 

Ai có tai, hãy nghe Lời Đức Thánh Linh Phán cùng các Hội 
thánh: “Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho Ma-na đương giấu kín; Và 
Ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một Tên Mới, ngoài kẻ 
nhận lấy không ai biết đến.” 

285 Anh em yêu Ngài không? Ngài chẳng tuyệt diệu sao? 

 Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài  

 Vì Ngài yêu tôi trước 

 Và đã mua chuộc tôi  

 Trên cây thập tự Calvary. 

 Anh em biết đấy, tôi thích hát bằng Thánh Linh sau buổi nhóm nơi 
chúng ta đã gặp nhau cùng mọi thứ. Phải không? Ồ, vậy thì tôi thích đi vào 
bằng Thánh Linh. Lời, Lời đã rơi xuống giờ nầy; Bây giờ điều duy nhất tôi 
cần là một ít những gì còn đọng lại, một số lời ca ngợi, rồi Thánh Linh bắt 
đầu lớn lên. Anh em hiểu không? Ồ, anh em có yêu Ngài không? Chúng ta 
hãy giơ tay lên và hát bài đó.  

 Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài  

 Vì Ngài yêu tôi trước 

 Và đã mua chuộc tôi  

 Trên cây thập tự Calvary. 
287 Ồ, chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện và nói, “Cha ôi, chúng con yêu 
Ngài. Chúng con yêu Ngài. Ồ, chúng con yêu Ngài biết bao. Chúng con 
thật cảm ơn Ngài rất nhiều, Chúa ôi. Ồ, tấm lòng loài người đáng thương 
của chúng con không thể diễn tả những gì cảm thấy bên trong chúng con, 
vì Ngài đã tẩy sạch chúng con trong dòng Huyết của chính Ngài. Chúng 
con là người lạ, Chúa ôi. Chúng con đã yêu những việc thuộc về thế gian, 
và chúng con hết thảy đều bị làm rối lên vì những việc của thế gian, Ngài 
đã xuống bởi ân điển và đưa tay thánh khiết quí báu xuống vũng bùn tội lỗi 
kéo chúng con ra, chọn chúng con, rửa sạch chúng con, làm cho trong sạch, 
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1 Anh em đi kiếm cho tôi một cái bánh dâu tây lớn còn nóng. Tôi cho 
biết; Điều đó dành cho lời gợi ý. Nó... Nó nói lên điều gì, Anh Neville? 
Anh ấy kia rồi. Thấy không? Trông giống như loại bánh dâu tây tôi ưa 
thích. Thật ngon. Tôi chỉ nói điều đó khi ăn bánh dâu tây, bây giờ, đôi khi 
anh em ăn nhằm phải một hạt. Lúc ấy, tôi - tôi không ném cái bánh đi, chỉ 
ném hạt đi mà vẫn ăn bánh dâu tây. 

 Đó là cách tôi muốn anh em thực hiện những Sứ điệp nầy. Khi anh em 
đụng... Hãy làm ngay với tôi; Khi đụng nhằm cái gì đó không thể -- Anh 
em không thể tiêu hóa nó ngay, thế thì, được rồi, đừng ném hết cả đi; Chỉ 
ném một phần của nó, và cứ tiếp tục ăn bánh. Thế nào, đó là phương cách. 
Anh em hiểu không? 

 Khi anh em... Anh em thích gà, gà chiên không? Hầu như mọi người 
đều thích. Thế thì, khi ăn thịt gà, đụng phải xương; Thì đừng ném cả con 
gà, chỉ ném xương nó đi. Đúng thế không, Pat? Chỉ ném xương đi, cứ tiếp 
tục ăn gà. 

 Thế đấy, chúng ta hạnh phúc vì có thể ăn Thức Ăn không có xương 
hay hạt ở trong Đó. Bánh đến từ Thiên đàng xuống, gọi là Ma-na, được bao 
phủ bằng sự ngọt ngào của Thiên đàng. 

 Anh em biết không, tôi tin chính Đa-vít có lần đã nói, “...Được no nê 
bằng mật ong nơi hòn đá.” Tôi tin nhà thơ đã nói, “Nó là Mật Ong trong 
Hòn Đá.” Ồ, anh em của tôi, anh em đã từng nếm... Đấy, thật giống như... 
Nếm như mật ong trong hốc đá. “Mật Ong trong Hòn Đá,” thưa anh em. 
Đó là cách của nó. 
6 Anh em biết đấy, có lần tôi tự hỏi nó có nghĩa gì, “Mật ong trong đá.” 
Tôi nghĩ, “Thế thì, có thể có lần họ đã tìm thấy tổ ong trong hốc đá.” 
Nhưng trên đường phát hiện, tôi đã có sự cảm động về điều đó. Tôi... 
Không phải là lúc tìm kiếm nó, nhưng sau đó tôi thấy rằng mỗi một người 
chăn phải có chiên... 

 Việc ấy có điều gì, anh em biết đấy, thân thể của chúng ta được làm ra 
từ cát bụi của thế gian. Mọi vật sống đến từ trái đất. Những người chăn 
chiên nầy tin rằng vôi giúp cho chiên khi nó có điều gì không ổn, như đau 
ốm, hay điều gì khác. Họ muốn chúng liếm tảng đá. Anh em đã thấy chúng 
làm việc đó, đi liếm tảng đá. Và để chiên liếm đá, họ đã đổ một ít mật ong 
trên đó. Thế rồi chiên sẽ đi đến liếm mật ong, nó cũng liếm đá khi nó liếm 
mật ong. 
7 May quá, chúng ta đã có cả một túi đầy chứa đầy Mật Ong ở đây. 
Chúng ta sẽ đặt nó trên Tảng Đá, không đặt trên một Nhà thờ nào; Trên 
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Tảng Đá, là Đức Chúa Jêsus Christ. Anh em là chiên đang đi đến liếm giờ 
nầy, chắc chắn sẽ cảm thấy khỏe mạnh ngay. Tất cả những phiền phức tội 
lỗi sẽ biến đi khi anh em liếm - liếm Tảng Đá. Đó là tất cả những gì anh em 
phải làm. 

 Tảng Đá đó có sự chữa lành: Sự chữa lành. Thời gian đi qua, trước khi 
có những Ra-bi dạy dỗ, họ thường dùng cái gọi là “hòn đá điên.” Khi một 
người có con chó hơi bị điên một chút, họ cho nó mang hòn đá điên nầy. 
Bấy giờ, nếu hòn đá điên... Nếu nó kiên trì bám vào hòn đá nầy, nó sẽ khỏe 
mạnh; Nếu không bám vào, thế thì con chó điên còn lâu mới khỏe mạnh, 
nó - nó sẽ chết. 

 Cho nên đó là phương cách của ngày nay. Sự đau nhức thậm tệ tôi 
chịu không phải vì chó điên cắn, mà chính là ma quỉ. Chúng ta đã có Tảng 
Đá cho việc đó: Vầng Đá Muôn Đời. Hãy giữ chặt Nó. Giữ chặt Nó chừng 
nào, anh em sẽ được tốt lành chừng đó. Đừng bao giờ bắt đầu buông thả 
hay ném đi; Cứ nắm chặt. Bám chặt vào Nó, anh em sẽ ổn thỏa.  
10 Bây giờ, trước khi đi vào bài học tối nay, chúng ta cần đứng một lát, 
nếu có thể được, để cầu nguyện.  

 Chị có phải là em gái của Robert Daugherty phải không? Cô ấy đã gọi 
cho tôi ngày hôm qua, nói muốn cầu nguyện, tôi nghĩ thế. Và tôi không 
biết, chị trông có vẻ giống cô ấy. Tôi không biết có phải là chị hay không. 
Tôi đã gặp chị ở đây tối qua. 
12 Bao nhiêu người muốn được nhớ đến trước Đức Chúa Trời, hay đúng 
hơn là muốn Đức Chúa Trời nhớ đến mình? Chỉ... 

 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, như bài hát người hướng dẫn 
bài hát ngắn của chúng con ở trên Chicago thường hát, “Hãy nhớ đến tôi 
khi nước mắt đang rơi,” Lạy Chúa, giờ nầy xin hãy nhớ chúng con. Trong 
giờ của sự chết, trong... Tất cả những gì trôi qua cuộc đời, chúng con muốn 
Ngài nhớ đến chúng con, Chúa ôi. Đừng nhớ như những tội nhân, dầu đúng 
vậy, nhưng chúng con muốn Ngài nhớ chúng con như những Cơ-đốc-nhân 
đã tin nhận, đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, là Đấng Cứu 
Chuộc, vì sự làm hòa cho tội lỗi chúng con. Chúng con biết rằng đó cơ hội 
duy nhất, con đường duy nhất, phương tiện duy nhất của sự cứu chuộc. 
Không phải qua bất cứ Nhà thờ hay công cụ máy móc, hay là tổ chức nào, 
nhưng qua Đức Chúa Jêsus Christ và chỉ một mình Ngài mà thôi. 

 Vì thế chúng con đến gần Ngài tối nay, cầu xin Ngài ban phước cho 
khi nhóm nhau lại để học hỏi Lời Ngài và để biết những gì trong kho Ngài 
dành cho chúng con tối nay, để chúng con có thể xây dựng thân thể thuộc 
linh thành một Hội thánh sống, một Hội thánh mà Ngài có thể sống, đi vào 
và cảm thấy dễ chịu, đi lại giữa dân sự Ngài, bảo cho chúng con biết phải 
làm gì, và biết chúng con làm điều đó ngay lập tức. 
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... Ta lại sẽ lấy Danh của Đức Chúa Trời Ta, Danh của Thành Đức 
Chúa Trời Ta, là Giê-ru-sa-lem Mới từ trên trời, bởi một Đức Chúa 
Trời Ta mà xuống, cùng Danh Mới Ta, mà viết lên trên người... (Ồ, anh 
em có thể thấy hết thảy đều cùng một Tên, nếu anh em đã nắm được điều 
đó. Đấy, hiểu không?) ... Ta sẽ viết lên trên người Thành của Đức Chúa 
Trời Ta... 

 “Thành,” Ông tiếp tục nói, “Là thành Giê-ru-sa-lem mới, Giê-ru-sa-
lem Mới. Ta sẽ viết lên trên người Thành Giê-ru-sa-lem Mới.” Bây giờ, 
Nàng Dâu, hay Hội thánh, là Giê-ru-sa-lem Mới. Bao nhiêu người biết điều 
đó? Chính Hội thánh là Thành Giê-ru-sa-lem Mới. Anh em tin điều đó 
không? 
279 Chúng ta hãy chứng minh điều đó. Khải huyền 21, tôi nghĩ chính đó là 
điều tôi muốn. Tốt lắm, chúng ta hãy nhìn lại ở đây để có thể tỏ ra. Kinh 
thánh nói, “Hãy xem xét mọi việc.” Khải huyền 21. Ồ, lắng nghe điều nầy 
ngay... Hãy nghe điều nầy, nếu anh em muốn thấy Thành mới của Ngài nầy 
(Danh Đức Chúa Trời) là gì. 

Đoạn, tôi thấy trời mới, và đất mới; Vì trời thứ nhất và đất thứ 
nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 
Và Giăng tôi cũng thấy Thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ 
trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một 
người Vợ Mới Cưới trang sức cho Chồng mình. 

 Hội thánh mới là Hội thánh người Ngoại, Nàng Dâu. Nàng Dâu là một 
người Ngoại, Người Ngoại có tên của Ngài. Ngài lấy một dân ra khỏi Dân 
Ngoại vì Ngài muốn viết tên của Ngài. Anh em tin điều đó không?  

 Nếu anh em không tin, hãy lật ra sách Công vụ 15:14 và tìm thấy 
15:14, nếu anh em muốn giở ra chỉ tìm chỉ trong một giây, và chúng ta sẽ... 
Rồi anh em sẽ... Công vụ 15:14... Tôi tin chúng ta tìm thấy điều đó. Sau đó 
chúng ta sẵn sàng kết thúc. Công vụ 15 câu 14... 

Sau đó họ đã giữ sự hòa bình của mình, Gia-cơ cất tiếng lên 
rằng: Hỡi anh em, hãy nghe tôi: Si-môn có thuật thế nào lần thứ 
nhất, Đức Chúa Trời đã đoái thương người Ngoại, đặng từ đó 
lấy ra một dân để dâng cho Danh Ngài. (Đúng thế, Nàng đấy. Ồ.) 

282 Tôi nghĩ thật khá gần sự cuối cùng của nó, và bây giờ, chúng ta sẽ 
chấm nói về điều nầy. Chúng ta hãy xem. 

Và ta sẽ viết Danh Đức Chúa Trời Ta, Danh của thành Đức Chúa Trời 
Ta mà viết lên trên người... (Hết thảy sẽ cùng một Tên: Jêsus, Jêsus, 
Jêsus: Nàng Dâu của Chúa Jêsus, làm Bà Jêsus, vân vân... Anh em hiểu 
không?) 
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274 Bây giờ, một Trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: Những kẻ mặc 
áo dài trắng đó là ai, và bởi đâu mà đến? (“Bây giờ, ngươi là người Giu-
đa; Ngươi biết hết 12 Chi phái. Bây giờ, những người nầy là ai? Họ từ đâu 
đến? Họ đã mặc áo dài trắng, họ từ đâu đến? Không phải Chi phái Bên-gia-
min và những Chi phái khác, những người ở trên đây là ai?”) 

Và Giăng cũng vậy... ? ... 
Tôi thưa rằng: Lạy Chúa, chúa biết điều đó... (“Có tôi. Tôi - 
tôi...”) ... Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ đã ra 
khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết 
Chiên Con. 
Ấy vì đó mà chúng được ở trước Ngôi Đức Chúa Trời, và ngày 
đêm hầu việc Ngài trong Đền Ngài; Còn Đấng ngồi trên Ngôi sẽ 
che chở chúng dưới Trại Ngài.  
(Trông giống như họ khát một chút, phải không?) ... Chúng sẽ 
không đói... (Vinh hiển thay.) ... Không khát nữa; Cũng không có 
mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. 
Vì Chiên Con ở giữa Ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những 
suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt nơi mắt 
chúng... (Chính nơi đó, đó là Nàng Dâu. Ôi chao! Đẹp đẽ dường 
nào. Nàng Dâu...) 

276 Chúng ta hãy xem Ngài nói gì ở đây lúc nầy, như vậy chúng ta chắc 
chắn sẽ không nhầm lẫn bây giờ, câu thứ 12: 

“Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho làm trụ trong Đền Đức Chúa Trời Ta, 
và người sẽ không ra khỏi đó nữa...”  
(Nàng Dâu đang đứng với Chàng Rể... Ồ!) 

 Ồ, ồ, nếu chúng ta có thể -- Có thời giờ hiểu được điều đó. Tôi hiểu 
cho được quyển sách ở trên đó. Ở trên đó trong sự Mặc khải nói, “Tất cả 
các vua thế gian mang vinh hiển của họ mà vào đó.” Điều đó giống như, 
trong sự xếp loại, Chi phái Lê-vi: Hết thảy những Chi phái còn lại dâng 
phần mười cho người (anh em hiểu không?), từ trăng mới nầy đến trăng 
mới khác, ngày Sa-bát nầy đến ngày Sa-bát khác, họ đi đến để thờ phượng. 
Sẽ là một ngày đó. Đúng thế. “Và tôi sẽ...” Chúng ta hãy xem, “Sẽ không 
đi ra ngoài nữa.” Đúng thế. 

277 ... Một trụ trong Đền Đức Chúa Trời Ta... Và Ta sẽ lại lấy 
Danh Đức Chúa Trời Ta... 

 Danh của Đức Chúa Trời là gì? Jêsus. Nếu anh em muốn ghi điều nầy 
xuống (Chúng ta đang trễ một chút), “Jêsus.” Ê-phê-sô 3:15 nói trên trời 
dưới đất hết thảy đều được đặt Tên bởi Jêsus. Anh em hiểu không? Tốt 
lắm. Tốt lắm. Bây giờ. Tốt lắm. 
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 Chúng con yêu Ngài, Cha ôi, nhưng biết chúng con hoàn toàn chưa ở 
trong điều kiện mà Cha có thể nói qua chúng con ngay như Ngài mong 
muốn. Vậy cầu xin Cha sẽ cắt bì, cắt đi hết thảy sự ngu dại, tất cả những gì 
thuộc về xác thịt thừa thải ra khỏi chúng con tối nay, để có thể dâng hiến 
cho Ngài một cách hoàn toàn, để Ngài có thể sử dụng chúng con bất cứ lúc 
nào. Chúng con cầu xin thời gian đó sẽ là tối nay, Cha ôi, Ngài sẽ sử dụng 
chúng con sinh ra những con người khỏe mạnh nầy của Kinh thánh, và 
đánh bóng họ, để người ta thấy sự phản chiếu của Đức Chúa Jêsus Christ 
trong Thời đại Hội thánh vĩ đại nầy. Chúng con cầu xin nhơn Danh Đức 
Chúa Jêsus. A-men!  
16 Chúng ta đã học các Thời đại Hội thánh xuống đến tận Thời đại Hội 
thánh tối nay là Thời đại Hội thánh thứ sáu. Tối mai làm xong những Thời 
đại Hội thánh, mỗi thời đại cho một đêm, thứ Hai đến Chúa nhật... Tối nay 
Thời đại Hội thánh được gọi là Thời đại Hội thánh Phi-la-đen-phi. Ngôi 
sao hay Sứ giả, Sứ giả Thiên sứ đối với các Thời đại Hội thánh đối với 
Thời đại Hội thánh, chúng ta tin một cách trang trọng bằng tất cả tấm lòng, 
là John Wesley. 

 Thời đại Hội thánh bắt đầu từ năm 1750 khi Thời đại Hội thánh Luther 
đi ra và kéo dài đến nơi nào đó đến năm 1900, khoảng 1906 sau Công 
nguyên, Thời đại Hội thánh Wesley. Rồi từ đó ra Hội thánh Lao-đi-xê. 

 Bây giờ, thời đại nầy là thời đại của, Thời đại Hội thánhcủa tình 
huynh đệ, Thời đại Truyền giáo vĩ đại và thời đại mở cửa. Phần thưởng là 
trụ cột, làm trụ cột, và sự mặc khải của 3 Danh: Danh của Đức Chúa Trời, 
Danh của Thành Đức Chúa Trời, và Danh mới của Đức Chúa Trời, là sự 
mặc khải được ban cho với Hội thánh nầy, thời đại nầy. Bây giờ, Hội 
thánh... Thời đại nầy bắt đầu trong Khải Huyền 3:7 đến câu thứ 13, bao 
gồm câu 13, Khải huyền 3:7-13. 
18 Chúng ta đã xem lại, đi trở lại những điều nầy một chút lúc tối trời. 
Thời đại Hội thánh, trước tiên là Thời đại Hội thánh Ê-phê-sô. Ai có thể 
nói ra Thiên sứ hay Sự Sáng là ai, Mục sư của Thời đại Hội thánh đó? 
Phao-lô. Thời đại Hội thánh Ê-phê-sô, năm 55 đến năm 170 sau Công 
nguyên. Lý do tôi lấy năm 55, đó là khi ông bắt đầu chuyến truyền giáo của 
ông, thành lập Hội thánh Ê-phê-sô và những Hội thánh khác ở đó. 

 Được lắm, Thời đại Hội thánh thứ hai là Si-miệc-nơ. Ai có thể nhớ 
Thiên sứ của Thời đại Hội thánh đó là gì không, bất cứ ai? Irenaeus, đúng. 
Tốt lắm, đó là năm 170 đến năm 312. 

 Thời đại Hội thánh thứ ba là Thời đại Hội thánh Bẹc-găm. Ai có thể 
nhớ, ai là Thánh đồ của Thời đại Hội thánh đó? Thánh Martin, đúng rồi. Từ 
năm 312 đến 606... 
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 Rồi Thời đại Hội thánh tiếp theo là Thi-a-ti-rơ. Ai có thể nhớ Thánh 
đồ và Sứ giả của Thiên sứ [Sứ giả] của Hội thánh đó? Columba, đúng rồi. 
Đó là năm 606 đến 1515. 

 Tiếp theo là Thời đại Hội thánh Sạt-đe, tối hôm qua chúng ta đã học. 
Bất cứ ai... Dĩ nhiên, anh em biết Thiên sứ của Thời đại Hội thánh đó là gì. 
Còn nhớ không? Martin Luther. Rồi thời của ông là 1520 đến 1750. 

 Tối nay chúng ta tiếp tục Thời đại Hội thánh Phi-la-đen-phi, là thời 
của John Wesley, Sứ giả của thời đó, từ năm 1750 đến 1906 sau Công 
nguyên, nó là thời đại của tình anh em. 

 Chúng ta thấy mỗi thời đại trong những thời đại nầy, Thời đại Hội 
thánh, biểu lộ nét đặc trưng của Thời đại Hội thánh đó. Nó nói về những gì 
của Hội thánh đó và nét đặc trưng của Hội thánh đó, đúng hơn là nét đặc 
trưng của Hội thánh. 
25 Tối hôm qua là Martin Luther. Tôi... Trong những điều nầy, tôi là... 
Lý do tôi khai thác điều nầy và những người bạn đang ghi âm... Tôi đang 
nghiên cứu suốt ngày. Anh em nói, “Suốt ngày chỉ để cho một chút lịch sử 
ở đây?” Không. Thời điểm lịch sử sẽ đi vào trong sách. Điều nầy đây, tôi... 
Lý do để hiểu ở đây, là để hiểu những việc nầy rút ra bởi sự cảm động 
trước các anh em, chúng ta tụ họp lại với nhau để nhận lấy phần cảm động 
của nó. Lịch sử, tôi có thể đọc ra từ sách vở, nhưng đây là chỗ tôi đang tìm 
kiếm sự cảm động; Rồi chúng ta lấy điều đó ra từ băng ghi âm. Sau đó 
chúng ta có... Chúng ta có... Thế thì quyển sách đó, chúng ta có cả dữ kiện 
lịch sự của nó và cũng có sự cảm động từ Đức Thánh Linh ban cho chúng 
ta khi nhóm nhau lại ở đây, các nơi trên trời nầy trong Đức Chúa Jêsus 
Christ. Tôi tin có thể làm một bài chú giải ngắn thu hút sự chú ý về những 
Thời đại Hội thánh nầy. Cầu Chúa ban phước của Ngài cho việc đó. 
26 Bây giờ... Tối qua, là Thời đại Hội thánh Sạt-đe, thật sự tiếng Hi-lạp 
gọi là “kẻ trốn thoát,” nhưng tôi tin bản tiếng Anh là “chết”. Bây giờ, nó có 
nghĩa cả chết và kẻ đào tẩu, vì nó là Hội thánh đã chết dưới sự thống trị của 
giáo hoàng vào năm 1500, hay 1520, của sự thống trị của Giáo hoàng vĩ đại 
mà chúng ta gọi là Thời đại Hắc ám; Lúc đó Cơ-đốc giáo đang ở trong thời 
kỳ suy sụp chưa bao giờ có, sẽ có, ngay cả trong Thời đại Hội thánh Lao-
đi-xê. 
27 Có một tư tưởng đáng chú ý, đang cố giữ trong trí tôi những Thời đại 
Hội thánh nầy bắt đầu, hay bất cứ điều gì trong Thời đại Hội thánh đó nó 
thích hợp mọi cách qua mọi Thời đại Hội thánh, và mỗi một Thời đại Hội 
thánh dính liền với nhau. Nếu anh em nghiên cứu lịch sử kỹ càng bằng sách 
vở thì sẽ thấy. 
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269 Họ cũng là Nàng Dâu ở trong Đền thờ. Bây giờ, chúng ta hãy tìm 
trong Khải huyềnchương 7, để xem họ có phải là Nàng Dâu không, Khải 
huyền chương thứ 7. 

 Tôi có thể, tôi... Chúng ta đang nói về dân sót của nước Y-sơ-ra-ên, 
144.000 và vân vân, nhưng chúng ta hãy -- Chúng ta chỉ bỏ qua điều đó chỉ 
một chút và đi xuống đây khoảng câu thứ 12. Đó là một buổi nhóm của 
Ngũ Tuần ở đây. Đây là những người là... Ồ. Thấy không? Được rồi, chúng 
ta hãy sẽ bắt đầu ở câu thứ 9 ở đây, vì trước tiên là với dân Y-sơ-ra-ên, và 
có 144.000 người của họ đã được đóng ấn, mà chúng ta sẽ hiểu vào ngày 
mai. 

 Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được... 
271 Anh em nên nhớ, từ câu 4 đến 8 là dân Y-sơ-ra-ên, là những hoạn 
quan, những người canh giữ Đền thờ. Chúng ta sẽ hiểu điều đó vào buổi 
sáng, nếu Chúa muốn. Bây giờ, anh em thấy đấy, và họ là hết thảy 12 Chi 
phái. Chi phái Giu-đa, Ngài đã đóng ấn 12.000 người; Ru-bên, Ngài đã 
đóng ấn 12.000; Chi phái Gát 12.000, và Lê-vi; Sa-bu-lôn; Bên-gia-min, 
12.000. Y-sơ-ra-ên có bao nhiêu Chi phái? [Hội chúng trả lời, “12.” - Bt] 
Thế thì, 12 lần 12 là mấy? 144.000. Tất cả họ là con cháu Y-sơ-ra-ên; Sứ 
đồ Giăng biết họ, biết mọi người; Vì ông là một người Giu-đa. 
272 Sự ấy đoạn... Một con số vĩ đại, không ai có thể thể đếm được... 
(Đây là dân Ngoại.) ... Bởi mọi nước, mọi Chi phái, mọi dân tộc; Mọi 
tiếng mà ra, chúng đứng trước Ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài 
trắng, tay cầm nhành chà là; 

 Đó là những sanh vật đáng thương đã chết ở xa phía bên kia, những 
con sử tử đã ăn thịt họ, cùng mọi thứ khác vì Phúc âm Thánh Linh nầy 
đang tiếp tục nhỏ máu. Hàng ngàn lần ngàn của những trẻ em đầu vỡ ra 
trên phố, và mọi việc khác, họ đứng ở đó, mặc áo dài trắng với nhành cha 
là trên tay. Anh em hiểu không? Ôi chao! 

Và họ cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa 
Trời Ta, là Đấng ngồi trên Ngôi, và thuộc về Chiên Con. 
Vả, hết thảy Thiên sứ đứng vòng chung quanh Ngôi và chung 
quanh các Trưởng lão cùng 4 con sanh vật, sấp mặt xuống trước 
Ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời. 

 Hãy nghe, nếu anh em nghĩ đây là một buổi nhóm của Ngũ tuần: 

Mà rằng, “A-men! Sự ngợi khen vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn 
quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời 
vô cùng. A-men!” (Chao ôi! Nghe dường như họ có một buổi nhóm ngoài 
trời ở đó, phải không?) 
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Đúng thế không? Tốt lắm, chúng ta hãy trở lại với Hội thánh Ê-phê-sô nơi 
Phao-lô đã ở, Hội thánh mà ông đã thành lập. Chúng ta hãy thấy lúc nầy 
chúng ta đang ở đâu. Được rồi, Hội thánh Ê-phê-sô. Chúng ta hãy trở lại và 
thấy nền tảng trở lại nầy là gì, thấy những gì Phao-lô đã nói về nền tảng trở 
lại trong Thời đại Hội thánh Đầu tiên. Bây giờ, ông đang nói về người Ê-
phê-sô: 

“Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở 
trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các Thánh đồ, và là người nhà 
của Đức Chúa Trời; 

Anh em đã được dựng lên trên nền tảng của... (Luther, hay Báp-tít... 
Bây giờ, hãy chờ đợi, tôi đã lầm lẫn không?) ... Các Sứ đồ cùng các đấng 
Tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà;” 
267 Mọi vật đi vào ở Cái Cửa đó, Chúa Jêsus Phán, “Kẻ nào thắng, Ta sẽ 
cho làm người đó thành một cột trụ.” Nó cách khác, một phần của sự 
thành lập. “Ta sẽ ban cho người điều gì Ta sẽ đặt trong người Giáo lý của 
các Sứ đồ và của các Vị Tiên tri từ lúc ban đầu, và cho người sự mặc khải.” 
Những Vị Tiên tri đã nói gì về Ngài? Ngài là Đấng Biện Hộ, Vua Hòa 
Bình, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha đời đời. Đó là những gì họ đã nói; 
Vị Tiên tri, các Sứ đồ. “Kẻ nào thắng hội của quỉ Sa-tan, giữ sự tự do của 
mình và nhìn thẳng tới Cái cổng, Ta sẽ cho làm cột trụ; Ta sẽ đặt người đó 
trong nền tảng Lời Ta trong nhà Đức Chúa Trời Ta.” Ô, Chao ôi! “Ta sẽ 
đặt người đó đúng ngay ở đó trong trụ nền tảng, ở đó họ ở lại đúng trong 
Lời.” A-men! Tôi thích điều đó, anh em ạ. Thật là tốt. Tôi có thể hành động 
buồn cười; Nhưng tôi cảm thấy tốt. Tốt lắm.  
268 “... Làm cho người một... Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho làm trụ trong 
Đền Đức Chúa Trời Ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa...” (Đó là gì? 
Nếu kẻ đó là trụ cột, người đó sẽ không đi ra ngoài nữa. Ngài là Chàng Rể. 
Đúng thế.) 

 Như Thời đại Hội thánh Ê-phê-sô đã có, như Phao-lô đã dạy họ trong 
sách Công vụ... Bây giờ, chờ một chút. Nếu anh em định làm một trụ... Tôi 
có câu Kinh thánh khác dười đây tôi muốn đưa ra cho anh em trước khi 
chúng ta đến với Chàng Rể. Nếu một người sẽ là trụ cột, bạn sẽ đi trở lại 
với Đức Chúa Trời mà Phao-lô đang sống. Phao-lô, Thiên sứ [Sứ giả] của 
Hội thánh Ê-phê-sô, là thời bắt đầu Hội thánh, nền tảng, ông đã dạy dỗ họ, 
“Nếu họ được làm phép báp-têm cách khác ngoài sự nhơn Danh Đức Chúa 
Jêsus Christ: Thì phải được chấm dứt.” Đúng thế, Công vụ chương 9 -- 
Hay đúng hơn là 19:5. Trong Ga-la-ti 1:8, ông nói, “Nếu có một Thiên sứ 
dạy bất cứ điều gì khác, hãy để người đó bị nguyền rủa...” 
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 Nó giống như những vật phủ lên, nằm xếp lên nhau. Một Thời đại Hội 
thánh đi ra, Thiên sứ đi vào giữa nơi đó để gọi Hội thánh đó trở lại với đức 
tin đã từng đánh mất. Nó luôn luôn như vậy. 

 Hãy xem Giu-đe, Sách cuối cùng trong Kinh thánh, cho đến khi bạn 
đụng phải sách Khải huyền. Giu-đe nói, “Tôi viết cho anh em về sự cứu 
rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em 
vì Đạo mà tranh chiến, là Đạo đã truyền cho các Thánh đồ một lần đủ 
rồi.” Bao trùm lên, giữa những Sứ đồ và sự đến của sách Khải huyền, bởi 
vì hầu hết các Sứ đồ khi đó đã chết, đã qua đời. Người đang sống lúc đó, là 
Thánh đồ Giăng Thiêng liêng, người mặc khảihay tác giả đã có Sự Mặc 
Khải từ Thiên sứ của Chúa để viết sách Khải huyền. 
30 Hãy xem, chúng liếm trên cái khác. Vì thế bạn... Tôi đoán bạn chú ý 
điều đó và lấy ra lên, đi xuống, như tôi đã nhắc. Làm sao sự kiện đó ở trong 
Thời đại Hội thánh Sạt-đe, đó là thời đại cưới gả. Trên thực tế, Hội thánh 
không bao giờ thực sự tồn tại cho đến Thi-a-ti-rơ, nhưng nó đã cưới trong 
Sạt-đe. Sạt-đe có nghĩa là -- Một sự -- Sự kết hôn. 

 Nếu anh em để ý nó đã kết hôn ở đây, rồi dính vào thời đạiở đó. Anh 
em để ý Luther, tối qua đi ra với cái tên chết, tên của sự chết, và rồi đào 
tẩu. Đấy, có Hội thánh chết trở lại ở đây, và sự trốn thoát của cái còn lại 
tầm thường đã được lộ ra trong thời đại nầy đây.  

 Tối nay khi chúng ta chấm dứt Thời đại Hội thánh Phi-la-đen-phi, sẽ 
mang đến sự bắt đầu của Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. 
33 Rồi tối mai khi đi ra khỏi -- Lúc chấm dứt, anh em để ý, Thiên sứ xuất 
hiện ngay ở thời kỳ Sau rốt, đúng lúc lúc cuối cùng đó, quở trách Hội thánh 
mất tình yêu ban đầu và điều đó đi khỏi như thế nào từ Đức Chúa Trời như 
họ đã làm qua các thời đại. Vào lúc đó Hội thánh được cất lên về Nhà; Hội 
thánh đi lên ngay lúc Sứ điệp đến. Vì vậy chúng - chúng ta bây giờ đang 
gần thời đại ấy. Anh em hiểu điều đó không? Tốt lắm. Đấy, ngay lúc đó 
Thiên sứ [Sứ giả] của Hội thánh, Sứ giả của thời đại, đến để quở trách họ vì 
đánh mất tình yêu ban đầu, cố gắng mang họ trở lại... 

 Sứ giả cũng làm thể ấy tối nay; Sứ giả thiên thần mỗi thời đại trở lại 
như vậy, để quở trách vì những gì họ đã làm. Vì thế bao trùm lên mỗi Thời 
đại Hội thánh, bao trùm lẫn nhau cùng một thể ấy, giống như leo lên từng 
bước, nó nằm trong sự bao trùm như thế, đang đi lên. 
35 Tôi vừa có một mẩu chuyện ngắn về lịch sử ở đây cho Sứ giả tối nay, 
về John Wesley. John Wesley là ngôi sao của thời đại. Ông được sanh ra 
vào ngày 17 tháng 6 năm 1703, ở nhà của Mục sư Giáo hội Epworth, nước 
Anh. Ông là người con thứ 15 trong số 19 người con. Cha mẹ ông là John 
và Susanna Wesley... Cha, một là một người Truyền đạo, mẹ, một người 
được phong thánh, mặc dù phải chăm sóc 19 đứa con, bà tìm nhiều thời 
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gian qua một ngày bận rộn để dạy dỗ con cái những bài học Kinh thánh, 
những câu chuyện Thánh Kinh, và cầu nguyện cho chúng. Đó là những gì 
những người con trai trở nên sau này. Tác giả những bài hát vĩ đại, Charles, 
anh trai ông, người đã cho thế giới những bài hát những cảm nhất mà 
chúng ta từng được nghe... 
36 John là cộng tác viên của George Whitefield... John - John Wesley và 
George - George Whitefield thật sự là những người đầu tiên sáng lập ra 
Giáo hội Giám lý -- Hay sự thánh hóa. 

 John thức dậy mỗi sáng sớm; Suốt 60 năm ông đã thức dậy vào lúc 4 
giờ sáng. Đó là việc từ đó Hội thánh phát triển. Mỗi buổi sáng thức dậy lúc 
4 giờ và giảng dạy lúc 5 giờ sáng trong suốt 50 năm liền. Đôi khi ông đã 
giảng từ 2 đến 4 lần mỗi ngày. Người dân nước Anh nói ông đã cỡi một 
con ngựa đi 4500 dặm mỗi năm để giảng Phúc âm. 4500 dặm (Đó là dặm 
Anh; Anh em biết chúng dài hơn dặm của chúng ta.) để giảng Phúc âm... 
38 Nhiều quyển sách viết nói xấu về ông trong khi ông còn sống, vu 
khống, lấy ông ra làm trò cười. Nhưng bây giờ người ta đã quên chúng; 
Tác giả của nó cũng vậy. Bạn không thể làm điều gì chống lại con cái Đức 
Chúa Trời và được xem như khá tốt đẹp với họ; Bạn chỉ đang đánh gió. 
Đức Chúa Trời sẽ lấy chúng đi ngay dù thế nào đi nữa. 

 Ông được gọi là người Giáo hội Giám Lý bởi vì những phương pháp 
làm việc của ông. Người ta nói đời ông đã giảng nhiều hơn 40.000 bài 
giảng. Ngay sau khi ông qua đời năm 1791, Giáo phái Giám Lý bắt rễ trên 
thế giới và hình thành Giáo hội Giám Lý. Khi đó, dĩ nhiên, Asbury và 
nhiều người nữa ở vào lúc đó. 
40 Nếu để ý lời chào đối với Hội thánh nầy, khi chúng ta bắt đầu bây giờ 
ở câu thứ 7, Sứ giả của Phi-la-đen-phi. Hội thánh thật trong... Hội thánh 
thật trong Hội thánh nhà nghề, nó là Hội thánh thật trong Hội thánh nhà 
nghề.. 

... Ngươi cũng hãy viết cho Thiên sứ [Sứ giả] của Hội thánh Phi-
la-đen-phi rằng: ... 

 Tôi kêu gọi sự chú ý của anh em đến sự bao trùm ở đây lúc nầy. Bây 
giờ, anh em sẽ đi đến đây, Thiên sứ... Nếu anh em theo dõi cách người đưa 
vào Thời đại Hội thánh Giám lý bao trùm lên trên, và chảy một chút qua 
Thời đại Hội thánh Phi-la-đen-phi -- Hay tới Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, 
Ngũ tuần. Vậy thì tối mai, Sứ giả Ngũ tuần trở lại quở trách những người 
nầy vì sự sa ngã của họ, đúng ngay thời đại nầy đã quở trách họ từ sự sa 
ngã thối lui của Hội thánh Sạt-đe, Thời đại Hội thánh Luther, sự liếm qua. 
42 Tình huynh đệ... Là thời đại vĩ đại của Hội Truyền giáo và những nhà 
Truyền giáo. Thế giới chưa bao giờ thấy lúc nầy, thậm chí bây giờ nó đi 
qua thời của chúng ta, khi thế gian từng thấy Thời đại Truyền giáo như vậy 
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em muốn nhận lấy điều đó... Đấy, mão triều thiên thật chiếu sáng giống 
như những ngôi sao, Đa-ni-ên 12:3 đưa ra một sự mô tả vĩ đại về điều đó, 
nếu anh em thích viết điều đó xuống. Có lẽ chúng ta chỉ có thời gian vài 
phút để hiểu. Chúng ta hãy mở ra Đa-ni-ên. Tốt lắm. Hãy bắt đầu ở câu thứ 
1 chương 12: 

Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, Quan trưởng lớn, (Thấy không? Anh em biết Ai 
là Đấng đó) ... Là đấng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chổi dậy. Lúc đó 
sẽ có tai nạn, (Đó là gì? Ngay sau điều nầy: Thời kỳ Đại nạn) ... Đến nỗi 
từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, 
trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong Quyển Sách kia thì sẽ 
được cứu. 
Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được Sự sống Đời 
đời, kẻ thì để chịu sự nhuốc nhơ đời đời. 
Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; Và 
những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng, như các 
ngôi sao đời đời mãi mãi. 

 Ồ, hỡi anh em có mão triều thiên của anh em, mão triều thiên vinh 
hiểncủa Sự sống Đời đời: Mão triều thiên của Sự sống Đời đời. 
262 Câu thứ 12, thật nhanh trước khi chúng ta... Sau đó tôi nghĩ chúng ta 
sẽ đi sau đó. 

 Kẻ nào thắng Ta sẽ cho làm trụ trong Đền Đức Chúa Trời Ta. 

 Chúng ta sẽ đi qua thật nhanh điều nầy, vì tôi đã trễ năm phút rồi. 
Nhưng anh em có thể ngủ một chút vào buổi sáng, phải không? Anh em 
hãy để anh ấy ngủ. Anh em thức dậy tốt thôi, nhưng người già khó có thể 
thức dậy. Nhưng anh em hãy để ông ấy ngủ chỉ một lát thôi. Kéo ra ngoài 
thật dễ dàng và làm cho ông một tách cà phê, hay bất cứ cái gì; Ông sẽ cảm 
thấy tinh thần rất tốt. 
264 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho làm trụ trong Đền Đức Chúa Trời Ta... 

 Ồ, chúng ta hãy hiểu từng lời từng chữ ở đây trong một phút. Anh em 
vui lòng nghe tôi lâu hơn vì điều đó, chỉ một chút không? Tôi biết trời thì 
nóng, và anh em biết cũng nóng ở trên nầy đây. Nhưng chúng ta hãy xem. 

 Ta sẽ cho làm trụ trong Đền Đức Chúa Trời Ta... 

 “Cột trụ...” Một cột trụ, hay là nền tảng. Nền tảng trong Đền thờ của 
ngôi nhà, hay Nhà của Đức Chúa Trời. “Đền của Đức Chúa Trời Ta,” hay 
là, “Nhà của Đền thờ Đức Chúa Trời Ta.” Nó là một cột trụ, một nền tảng. 
Những điều nầy là những người mà đã nhận lấy Lờimà họ đã nghe trong 
câu 8, và đi trở lại với nền tảng. 
266 Chúng ta hãy lấy Ê-phê-sô 2:19, ở trên Hội thánh Ê-phê-sô. Anh em 
biết đấy, anh em phải đi trở lại Hội thánh Ê-phê-sô; Đó là lúc ban đầu. 
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Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi (số người còn 
lại ít ỏi đó) ... Khỏi giờ thử thách... 

 Hội thánh sẽ đi đến chỗ anh em sẽ phải đi vào trong tổ chức nầy hay 
là... Anh - anh em sẽ có nó, hỡi anh em. Chỉ thế thôi. Anh em cũng sẽ đi 
vào tổ chức hay là nhận lấy dấu của con thú, hay nhận lấy... A cũng sẽ tổ 
chức nó, hay đi vào Giáo phái (mà thực sự là đi đến chỗ đánh dấu của con 
thú), bởi vì nó là sự tẩy chay. Anh em hiểu không? 

 Là giờ sẽ đến khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.  
Ta đến mau kíp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất 
lấy mão triều thiên khỏi ngươi. 

256 Sự thử thách lớn lao nầy, giờ thử thách sẽ đến trên khắp đất, đi vào 
Thời kỳ Đại nạn (Chỉ trong vài phút chúng ta sẽ thấy điều đó.), tiếp tục ở 
trong Thời kỳ Đại nạn, và Thời kỳ Đại nạn không đến trong thời đại của 
Wesley. Vì vậy chúng ta đang sống trong thời đại gì? Cái Cửa đặt phía 
trước nầy là gì? Nó ở giữa thời đại Wesley và Hội thánh ở đâulàm đầu 
ngay bây giờ, và đã đi vào rồi, Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. Nhưng đúng 
nơi nhỏ bé nầy ở đây, điều đó diễn ra 35, 40 năm cuối cùng, là cái cửa rộng 
mở đặt ngay trước mặt mọi người để họ bước vào, và Đức Chúa Trời sẽ lấy 
số ít ngườiđó ra và đóng ấn. Họ sẽ tiếp tục đi vào Hội thánh hâm hẩm, và 
Ngài sẽ mửa họ ra khỏi miệng Ngài. Công việc sẽ không tồn tại lâu, Hội 
thánh cất lên,và ở đây christ giả đến để làm công việc phá hoại. Thật hoàn 
hảo, phù hợp với toàn bộ Kinh thánh đúng trên mọi chỗ. 
257 Đúng thế. Bây giờ, ở đây là sự xuất hiện của người nữ đồng trinh ngủ 
gục. Cũng ở đây chứng minh rằng cuối cùng của các Thời đại Hội thánh di 
chuyển đến phần đầu của lễ Ngũ tuần, vì họ tiếp tục đi vào Thời kỳ Đại nạn 
vĩ đại sẽ đến -- Mà không đến trong thời đại Wesley. 

 Câu thứ 11, đúng thế, “Mão triều thiên của Sự Sống.” Câu thứ 11 
nói,  

Nầy, Ta đến mau kíp... (Điều gì? Thật nhanh sau khi điều nầy. Anh 
em hiểu không?) 
Nầy, Ta đến... Hãy giữ lấy điều ngươi có... (Tiếp tục giữ nó.) ... 
Không ai lấy mão triều thiên của Ngươi.  

 Mão triều thiên là gì? Mão triều thiên là gì? Nó là một -- Nó là một... 
“Mão triều thiên” có ý nghĩa “bạn có một quyền sỡ hữu”. Bạn là vua nếu 
bạn được ban thưởng điều đó. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời khi 
chúng ta được đội mũ miện Sự sống Đời đời, và sở hữu của bạn là trái đất: 
“Làm Thầy Tế lễ và các vua với Đức Chúa Trời.” Đúng thế. Vậy chúng 
ta như thế đấy. 
260 Ở trên thành Giê-ru-sa-lem Mới, các vua của đất mang sự vinh hiển 
của mình vào thành đó như thế nào? Ồ, thật tuyệt vời. Hãy để... Nếu anh 
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ở khắp nơi. Trong thời đại cuối cùng, ồ, tôi có thể nói 150 năm cuối cùng, 
nó là một trong những thời đại nổi bật nhất của lịch sử thế giới về những 
nhà Truyền giáo đang đi vào tất cả các vùng của thế giới với Phúc âm. Nó 
đã... 

 Ở một chừng mực nào đó theo nghĩa đen, chỉ theo nghĩa đen, đang gởi 
Sứ điệp của Phúc âm trên giấy và những bài luận văn và những quyển sách, 
vân vân, Phúc âm đã có cách đây đã lâu đi đến mọi dân tộc dưới bầu trời, 
cách đây đã lâu. Vì vậy, bạn thấy, chứng minh đó không phải là những gì 
Chúa Jêsus đang nói đến. Ngài không bao giờ Phán hãy đi khắp thế gian để 
mở những trường Kinh thánh. Ngài cũng không bao giờ nói hãy đi khắp thế 
gian và thi đậu văn chương. Những việc đó tốt. 
44 Nhưng sự ủy thác của Ngài đối với Hội thánh là, “Hãy đi khắp thế 
gian và giảng Phúc âm.” Phúc âm không hoàn toàn là Lời, nhưng nó đang 
làm cho Lời đi vào Sự Sống. Bởi vì Chúa Jêsus nói ngay lập tức, “Những 
dấu hiệu nầy sẽ theo sau những người tin.” Mác 16, sự ủy thác cuối cùng 
của Ngài đối với Hội thánh là, “Những dấu hiệu nầy sẽ theo sau kẻ tin.” 
Nhiệm vụ đầu tiên của Ngài đối với Hội thánh trong Ma-thi-ơ chương 10 
là, “Chữa lành người đau, khiến người chết sống lại, đuổi các quỉ; Các 
ngươi đã nhận miễn phí, hãy cho cách hào phóng.” Sứ điệp cuối cùng 
của Ngài đối với Hội thánh là, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho 
mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm sẽ được cứu; Ai không tin sẽ bị 
đoán xét; Và những dấu hiệu [phép lạ] nầy sẽ theo những kẻ tin.” 

 Không lạ sao nhiều phần bị cắt mất ở đó? “Và” là một liên từ nối câu 
lại với nhau. Bây giờ, Ngài phán, (Nhiều Mục sư Truyền đạo sẽ nói, “Hãy 
đi giảng Phúc âm”), “Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi, và ai 
chằng tin sẽ bị đoán phạt, Vậy những kẻ tin (họ) sẽ được những dấu lạ 
nầy: Lấy Danh Ta mà trừ quỉ; Dùng tiếng mới mà nói; Bắt rắn trong 
tay; Nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; Hễ đặt tay trên kẻ đau, 
thì kẻ đau sẽ lành.” Những dấu hiệu của Đức Chúa Trời Hằng Sống vận 
hành giữa mọi người... Ồ, bây giờ xa chừng nào? Tới khắp cả thế gian. Anh 
em hiểu điều đó không? Khắp thế gian. 
46 Vì thế, khi tôi nói Sứ điệp Ngũ tuần, không phải là tổ chức Ngũ tuần 
bây giờ, Sứ điệp Ngũ tuần, là Sứ điệp thật duy nhất từ Đức Chúa Trời... 
Bây giờ, hãy xem, Mác 16, nếu anh em đang đọc. Tốt lắm, ngay ở đó Chúa 
Jêsus đã ủy thác cho Hội thánh Ngài, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Phúc 
âm cho mọi người; Những dấu lạ nầy: Nói tiếng lạ, chữa lành người 
đau, thực hiện những phép lạ...” Nó sẽ trải dài bao xa? “Khắp thế gian.” 
Cho bao nhiêu? “Cho thết thảy mọi người.” Đó là tất cả đường lối kéo dài 
cho đến tận ngày cuối cùng ở đây, để hoàn tất. Tốt lắm. Những dấu hiệu 
nầy sẽ theo sau chỉ dành Hội thánh nầy? “Những người tin trên khắp thế 
gian. Trên cả thế gian, với mọi tạo vật, những dấu hiệu nầy sẽ theo sau 
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họ.” Không phải chỉ ở đây, mà cho hết thảy những người tin. Vì vậy đó là 
Giáo hội Ngũ tuần. Đấy, anh em hiểu không? 
47 Chúng ta lấy thời đại nầy ngay đây nơi tối nay chúng ta nói về Hội 
thánh Phi-la-đen-phi, Thời đại Hội thánh Phi-la-đen-phi. Trong thời đại đó, 
truyền bá Phúc âm và truyền giáo trên cả thế giới bằng tài liệu. 

 Chúa Jêsus Phán, “Khi Tin lành nầy được rao giảng (Tin lành nầy 
được rao giảng) ra khắp đất để làm chứng về Ta, thì sự cuối cùng sẽ đến.” 
Thế thì, nếu đó là những gì Ngài đang nói đến, lan rộng văn những tác 
phẩm văn học, được gởi ra cho những nhà Truyền giáo của chúng ta đọc, 
viết, tính toán, và đang vượt qua những vùng đất và khiến cho những dân 
tộc bắt tay nhau và tin rằng có một Đức Chúa Trời, nếu đó là tất cả, thế thì 
còn lâu lắm Ngài mới đếnlại. Vì vậy nó cho thấy rằng Phúc âm... Phao-lô 
nói, “Phúc âm đã không đến chỉ bằng chữ, mà còn qua quyền năng và sự 
biểu lộ của Đức Thánh Linh.” 

 Khi Chúa Jêsus Phán, “Hãy đi khắp thế gian và giảng Tin lành cho 
mọi người,” Ngài Phán, “Hãy đi vào khắp nơi ở thế gian và biểu hiện.” Ồ, 
tôi thích điều đó. Biểu hiện quyền năng của Phúc âm, nắmlấy Lời, đó là 
những gì Ngài muốn nói và tỏ ra cho dân chúng biết đó là gì, rồi biểu lộ Nó 
với họ. Ồ, đó là đường lối. Điều đó chứng minh Nó. 
50 Ồ, khi Morse Reedhead vĩ đại đang đứng trong phòng tôingày đó, chủ 
tịch của Hội Truyền giáo Sudan, lớn nhất thế giới; Khi ông ấy nói, “Anh 
Branham, anh là một người Báp-tít, anh phải biết Lẽ thậtlà gì.” 
51 Tôi đáp, “Kinh thánh là Lẽ thật.” 
 Ông ấy nói, “Thế thì... Những người Ngũ Tuần nầy đã có cái gì?” 
 Tôi đáp, “Đức Thánh Linh.”  
 Vì thế ông ấy nói, “Ồ, tôi thấy họ xé nát đồ đạc và đá văng mọi thứ 
linh tinh.” 
 Tôi nói, “Đúng. Điều duy nhất đó là, những người các anh giữ chính 
mình lại và tự tách mình ra khỏi họ. Họ có nhiều năng lượng; Họ làm cho 
bánh xe lăn và làm điều gì đó, nhưng họ thổi hết thảy ra bằng cuống họng.” 
Anh em hiểu không? Tôi nói, “Nếu họ chỉ đặt nó xuống đây, họ có những 
dấu hiệu, phép lạ, phép lạ, cùng mọi thứ. Nhưng họ không biết làm gì với 
nó; Nó đã đi đến một nơi nào đó, vì thế họ chỉ - chỉ la lớn, thổi nó ra.” 

 Hừm, tốt hơn là tôi thổi nó ra hơn là giữ lại, và không có hơi nào để 
thổi phải không? Như người già thường nói, “Tốt hơn tôi nên sợ một... Thà 
làm một ngọn lửa nhỏ dữ dội còn hơn là không có chút lửa nào cả.” 
53 Sự rắc rối ngày nay, chúng ta cố gắng vẽ một ngọn lửa rồi nói, “Anh 
biết đó, họ đã làm theo đường lối trở lại những ngày của lễ Ngũ tuần.” Bây 
giờ, ích lợi gì để cho một con người đang nguội lạnh (lạnh đến chết) thấy 
một ngọn lửa được vẽ? Nó sẽ không giúp đỡ anh ta chút nào. Không. Anh 
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248 Họ sẽ đi vào lộ trình sự Chữa lành Thiêng liêng cho bạn. Chắc chắn 
vậy, Giu-đa cũng làm vậy. Nhưng khi... Có nhiều sự Chữa lành Thiêng 
liêng đi ra khỏi đường lối ngày nay, thưa anh em, hãy đứng trong 2 giờ và 
nói, “Cây trồng của ông sẽ cháy rụi nếu ông không cho họ 50 đô-la mỗi 
đêm, mỗi người một ít,” và hết thảy các thứ vớ vẩn, đó là ma quỉ. Chắc 
chắn là nó. Tôi tin trong sự Chữa lành Thiêng liêng hết lòng. Nhưng tất cả 
những thứ vớ vẩn kia của ma quỉ; Tuyệt đối, đó là của ma quỉ. Đừng để ý 
bạn có thể làm được chừng nào, hay làm nhiều hơn bao nhiêu nữa; Giu-đa 
cũng đã đuổi quỉ. 

 Chúa Jêsus Phán, “Nhiều người sẽ đến với Ta trong ngày đó 
nói, Lạy Chúa, Lạy Chúa, chẳng phải tôi đã từng nhơn Danh 
Chúa đuổi quỉ và làm nhiều việc quyền phép đó sao?” 
 Ngài Phán, “Ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi 
đến từ đâu; Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta.” 
Chắc chắn vậy. 

 Ồ, hỡi anh em, “Cổng thì hẹp, và đường thì chật, và chỉ ít người 
tìm thấy nó.” Chúng ta đang nói về số ít người nầy, bởi vì chúng ta đang ở 
trong thời đại cuối cùng ở đó nó đã có chỉ một số ít. Hãy vui lòng tiếp nhận 
điều đó, hỡi anh em của tôi. 
253 Đừng nghĩ rằng tôi đang đứng đây... Tốt hơn tôi... Nếu là tôi, Tôi - tôi 
đã... Dành cho tôi, tôi có thể thỏa hiệp với chính mình và nói, “Chúng ta 
hãy lấy Giáo hội Hội chúng của Đức Chúa Trời hay một số phong trào, chỉ 
gia nhập vào với họ và đi với họ.” Nhưng, ồ, hỡi anh em, khổ thân tôi nếu 
tôi làm việc đó. Thật khổ thân tôi. Tôi biết tốt hơn điều đó. Đức Chúa Trời 
sẽ gởi tôi xuống địa ngục vì làm một việc như vậy. Vâng, thưa quý vị. Nếu 
tôi phải - phải đóng ấn giao ước với đời sống mình, tôi sẽ thật sự đóng ấn 
điều đó, chỉ thế thôi. Bởi vì có Thánh Linh trong tôi; Tôi không thể làm 
điều gì nữa trên thế gian. 

 Tôi biết đây là Lẽ thật, và sẵn sàng bênh vực cho những gì thuộc về 
Lẽ thật, Kinh thánh ủng hộ điều đó. 

 Tổ chức chống lại tôi, nhưng Kinh thánh nói điều đó đúng. “Thà 
xưng Đức Chúa Trời là thật, và loài người là giả dối.” Đó là Lẽ thật; 
Chính thế; Hãy ở lại với Điều đó. 

254 Khiến họ... Hội của quỉ Sa-tan... (Đúng thế.) ... Và họ sẽ biết... 
Đến sấp dưới chân ngươi, và biết rằng Ta đã yêu ngươi. Vì ngươi 
đã giữ lời nhịn nhục Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách... 

 Hãy theo dõi, tỏ cho thấy đây không phải là thời đại Giám Lý mà tôi 
đang nói, chưa có sự bao phủ. Hãy nhìn. Anh em có sẵn sàng lắng nghe 
không? Hết thảy mọi người? Bây giờ, hãy nghe cho kỹ. 
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“Vàng bạc tôi không có, nhưng điều tôi có chẳng hạn như: Nhơn Danh 
Đức Chúa Jêsus Christ...” Đó là những gì người có: Sự mặc khải của nó. 
“Ta cho cho ngươi: Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ hãy đứng dậy bước 
đi.” 
242 Tốt lắm. Chúng ta thấy ở đây họ là hội của Sa-tan. Họ có thể như thế 
nào? Giu-đa khi ông đến... Nào, hãy xem. Ngay vào lúc Chúa Jêsus hiện 
diện, Giu-đa cũng có mặt. Anh em để ý điều đó không? Và ngay vào lúc 
Chúa Jêsus không hiện diện, Giu-đa đi mất. Ngay vào lúc Đức Thánh Linh 
trở lại hiện diện, Giu-đa lần nữa có mặt, linh của christ giả, làm việc trong 
các con cái không vâng lời, không để ý đến Kinh thánh, nhưng lưu ý đến 
giáo phái. Anh em hiểu không? Và họ đã lập hội đạo. Chúa Jêsus Phán ở 
đây là hội của quỉ Sa-tan Ở đâu? Đang bố trí đường lối xuống trong thời 
đại nầy đây. Nó đã bắt đầu trở lại đây như thế nào? Bằng một tổ chức. Điều 
đó cũng giống như cách nó trở lại đây. “Hội của quỉ Sa-tan,” Anh em hiểu 
điều đó không? 

 “Hội của quỉ Sa-tan,” Ngài đã Phán, “Mà chúng nói rằng chúng nó 
đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Bây giờ, làm sao họ có thể nói như vậy? 

 Giu-đa, khi ông còn ở trên đất nầy, ông đã đến gần Chúa Jêsus, xưng 
nhận mình là một tín đồ của Chúa Jêsus, và trở nên thủ quỹ, giữ hết thảy 
tiền bạc. Đúng thế không? Anh em biết hết thảy điều đó. Nếu ông tin vào 
Đức Chúa Jêsus Christ, ông đã chấp nhận một cách sai lầm sự xưng công 
bình. Đúng thế không? Trong sách Rô-ma 5:1, “Vậy chúng ta được xưng 
công bình bởi đức tin...” Đúng thế. Tốt lắm. 
245 Thế thì một việc khác, trong Phúc âm Giăng 17:17, Chúa Jêsus khiến 
họ nên thánh qua Lẽ thật, Ngài Phán, “Lời Cha là Lẽ thật,” và Ngài là Lời. 

Ngài ban cho họ quyền năng chống lại tà linh, để đi ra và chữa lành 
người đau, đuổi quỉ, và làm những hết thảy các loại phép lạ. Khi họ trở 
về... (Giu-đa cũng có trong số người đó. Bây giờ, hãy theo dõi, Na-xa-rét, 
Hội Giám lý) ... Quay trở về, vui vẻ, sung sướng gấp bội, và ca ngợi Đức 
Chúa Trời, la lớn vì ma quỷ cũng phục tùng họ. Chúa Jêsus Phán, 
“Dầu vậy, chớ vui mừng vì ma quỉ phục các ngươi; Nhưng hãy vui 
mừng vì tên các ngươi đã ghi trong Sách Sự Sống.” 

 Nên nhớ Giu-đa là một người trong số họ. Đấy, ông ta có thể lừa dối 
Hội thánh ngay trong việc đó. Ông đã làm việc đúng như họ, anh em biết 
đấy, nhưng khi đến ngày lễ Ngũ tuần ông lộ ra chân tướng. 

 Điều đó chính xác với những gì ông đã làm trong Gốc, trong Giáo hội 
Giám Lý, và những gì ông đã làm trong Giáo hội Tin Lành, những gì trong 
Giáo hội Na-xa-rét, Hội Phúc âm Ngũ Tuần, đúng như với sự nên thánh; 
Khi nó đến với phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh để nói tiếng lạ, và có 
những dấu kỳ phép lạ, họ kết án nó. 
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em đã có... Người đó phải có lửa cho chính mình. Nếu có quyền năng của 
Đức Chúa Trời thực hiện những công việc Ngũ tuần cho Chúa, làm những 
công việc và dấu hiệu như họ đã làm; Nếu anh em không chỉ vẽ một bức 
tranh, nhưng mangg bức tranh vào hiện thực với họ, họ sẽ có cùng một 
kinh nghiệm, cùng một sự cứu rỗi, đóng ấn giao ước của riêng họ theo cách 
họ làm. Anh em hiểu không?Nhưng anh em mang điều đó đến với họ. Anh 
em không đặt nó đằng sautrong một số thế hệ khác, nhưng mang nó ra đây. 
54 Chúng ta thấy rằng thời đại tình huynh đệ nầy là Thời đại Truyền giáo 
vĩ đại. Chúa Jêsus Phán, “Hãy đi vào thế gian, đến với mọi người, và 
nhữngdấu hiệu [phép lạ] nầy sẽ theo sau.” 
55 Khi chúng ta đi qua lịch sử chứng minh nó đã xảy ra thật chính xác. 
Đó là lý do tôi đã có nhiều thời giờ nghiên cứu ra những điều nầy -- Những 
người nầy để thấy nơi mà đầy tớ của Đức Chúa Trời thực hiện Sứ điệp đi 
qua chính xác, nhưng người ở đó. Người ở đó, như Kinh thánh nói: Giữ Sứ 
điệp thật giống như từ ban đầu, không bao giờ đùa cợt với nó. 
56 Khi đó chúng ta thấy nó hầu như đã bị bóc tem, và Ngài đã gọi cùng 
một thời đạiđó, một thời đại chết, tối tăm, vân vân. Vậy thì chỉ đi ra ngoài 
ánh sánh nhỏ bé, rồi mạnh mẽ hơn một chút, thế là đi vào Ngũ tuần (kinh 
nghiệm thật) lần nữa ngay thời sau rốt; Rồi Cô Dâu đã cất lên, Nó đi khỏi; 
Sự khốn khổ trở lại lần nữa (đúng thế), sự khốn khó vĩ đại đang đến gần thế 
gian. 
57 Thời đại Truyền giáo vĩ đại, tình anh em, một Thời đại Truyền giáo... 
Cho phép tôi nói rõ với anh em một số người vĩ đại rồi Tôi - tôi chỉ viết tên 
họ dưới đây: John Wesley; George Whitefield; Ông ấy sống vào khoảng 
năm 1739; Charles G. Fnney, Dwight Moody, William Carey, một nhà 
Truyền giáo vĩ đại đó đã đi đến Ấn độ vào năm 1773, David Livingstone ở 
Nam Phi. Đấy, hết thảy con người đó, số người vĩ đại đó. Chỉ... Tôi có tên 
nhiều người vĩ đại ở đây đã sống trong tình huynh đệ; Đó là người da đen, 
da trắng, da nâu, da vàng, hết thảy những bức tường đổ xuống, và những 
người nầy đi vào những cánh đồng truyền giáo. Tình anh em, trải rộng cánh 
tay ra với mọi dân tộc ở khắp nơi, đã mở ra cho họ để họ có thể đi. Thời đại 
cánh cửa rộng mở khác, vì họ không thể... Trước khi họ không thể làm điều 
đó, Giáo hoàng và tổ chức Giáo hoàng của Rô-ma, vân vân, tất cả đóng quá 
chặt đến nỗi họ không thể đi vào. Nhưng vào thời đại đó những cánh cửa 
mở ra, vì Ngài đã Phán nó là thời đại mở cửa. 
58 Người ta đã mở ra nhiều cánh cửa trong suốt thời đại đó: Cánh cửa 
Phúc âm, cánh cửa đối những lãnh vực truyền giáo, cánh cửa đằng sau 
Đấng Christ; Mọi thứ đã được mở rộng trong suốt thời đại đó. Anh em có 
thể thấy những gì họ làm, những anh em đã làmcông việc vĩ đại đó 
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59 Từ John Wesley, ngôi sao sau Thời đại Hội thánh Sạt-đe, sau khi ông 
đã đi qua bước vào từ Thời đại Hội thánh Sat-đe, vì đi qua 150 năm truyền 
giáo vĩ đại (giống như không có thời đại khác và thời đại trước đó) đã bao 
phủ trái đất. Hãy suy nghĩ về điều đó. Mọi dân tộc ở dưới Thiên đàng đã 
nghe Lời. Nó hoàn thành cách đây nhiều, nhiều, nhiều năm, nhưng không 
phải Phúc âm, chỉ có Lời, “Văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh ban 
cho Sự Sống.”  
60 Khi tôi đứng ở Nam Phi, trên bục giảng ngày ấy ở đó, và chứng kiến 
ngàn lần ngàn người đang ở đó, những người Hồi giáo. Tôi đã gặp một 
Giáo sĩ đạo Hồi. Người nầy nói, “Ồ, vì những linh hồn quí giá đó.” Người 
đó đã ở đấy nhiều năm, và đã quay lại với Đấng Christ. Vì người Hồi giáo 
xuất thân từ người Mê-đi Ba-tư, vì luật của họ không thay đổi cũng không 
sửa lại; Một khi họ là người Ba-tư thì họ là người Ba-tư suốt đời. 
61 Vì thế họ đã có một người anh em nầy ở đó đang nói chuyện, nổi bật 
giữa sân ở Pretoria, thủ đô của Nam Phi. Điều đó tùy thuộc vào tình trạng 
tự do, nhà nước tự do, nhà nước Orange và trên Transvaal. 
62 Chúng tôi từ đó đi xuống Capetown và Bloemfontein, đi qua đường 
đó; Rồi trở lạiđi lên qua Granhamstown, Đông Luân-đôn rồi đi vào 
Johannesburg lần nữa sau khi rời Capetown, và đi đến bờ biển. 
63 Vậy đó, thành phố cuối cùng chúng tôi đi đến là Durban, ở đó chúng 
tôi tập họp phần lớn thổ dân, có 150.000 tới 200.000 thổ dân đang ở đó, 
Mohammedans, thổ dân, chúng tôi có... Họ đã phải mất nhiều tuầnđể đi 
qua... Đường đua, to hơn Churchchill Downs, lớn thứ hai trên thế giới; 
Luân-đôn có đường đua lớn nhất, đến Nam Phi, rồi Churchill Downs. Khi 
đó họ có những lá chắn vì có chiến tranh giữa các bộ lạc, và cảnh sát (200 
hay 300 người canh giữ) đang đứng ở ngoài cầm cương cho mỗi bộ lạc đi 
vào hàng rào để họ không tranh chiến với nhau; Lột hết khí giới của họ, với 
gươm cùng những thứ khác mà họ đóng gói. Bố trí họ ngồi trên đất, một 
bên này ngồi nhìn qua hàng rào bên kia, những cuộc chiến tranh bộ lạc. Tù 
trưởng của họ, tụ tập mọi người lại, có một cái quạt to lớn đang quạt cho 
Nữ hoàng của họ. Nữ hoàng của Rhodessia đi xuống với 27 xe hàng, hay 
xe lửa, những chiếc xe chở đầy người từ Rhodessis đến, tham dự buổi 
nhóm. Một chiếc xe lửa đặc biệt đưa họ xuống. 
64 Chúa đang thực hiện những việc vĩ đại, những con người khác thường 
và những dấu hiệu phi thường. Chúng ta đã thấy gì? Sidney Smith, thị 
trưởng ở Durban, đi ra đó ngày ấy, tôi nói, “Cái đuôi thú đeo quanh cổ 
người đó kia làm gì vậy?” Một người da màu, như chúng ta gọi ở đây, 
người da đen... Đó là những gì tôi đã giảng ở đó. Nhiều người không có 
quần áo mặc, đàn ông hay đàn bà, không có gì cả. Vì thế họ... Anh ta có 
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Dầu. Khi họ được đánh thức, ồ, ở đây người ta đến nói với họ, “Ồ, ồ, hãy 
cho tôi ít Dầu, Đức Thánh Linh của chị. Hãy cho tôi một ít.” 

 Họ trả lời. Đúng thế, “Rất tiếc, thưa chị, chỉ đủ dùng cho tôi. Tôi chắc 
không thể chia xẻ cho chị một chút nào.” 
234 Và -- Trong khi... Chúng nói, “Hãy đi cầu nguyện.” Trong khi đi lấy 
một ít, Chàng Rể đến, họ đi vào Tiệc cưới, và bị để ở ngoài, tại đó họ sẽ đi 
qua Thời kỳ Đại nạn của...  

 Hãy theo dõi một chút, hơn 2 câu, sẽ thấy họ đi ngay vào Thời kỳ Đại 
nạn. Anh em hiểu không? 

 Người nữ ngủ gục... Chúng ta sẽ thấy điều đó vào buổi sáng. Vâng, tôi 
tin nó sẽ tốt hơn một chút nếu chúng ta chờ đợi vì điều đó, bởi vì chúng ta 
sẽ đi xuống đây ngay bây giờ về thời gianđã hết. 
236 Chúng ta hãy xem: 

 Nầy, Ta sẽ ban... Và họ thấy chúng là những kẻ nói dối (người 
không có Đức Thánh Linh)... 

 Một việc nhỏ ở đây, trong lúc tất cả chúng ta ở với nhau, Giu-đa Ích-
ca-ri-ốt, như tôi nói tối qua, là đứa con của sự chết. Kinh thánh nói ông là 
đứa con của địa ngục. Thế thì ông... Chúa Jêsus Christ được sanh ra là Con 
Đức Chúa Trời. Thế thì Đức Chúa Trời sống trong Đấng Christ. Đúng thế 
không? Sa-tan đã sống trong Giu-đa. Nếu Ngài là Con Đức Chúa Trời, hiện 
thân Con của Đức Chúa Trời; Thế thì Sa-tan được sanh ra trong đứa con 
của sự chết: Nó là hiện thân của -- Đứa con của địa ngục, Sa-tan, ma quỉ. 
238 Nếu anh em để ý, nó tự gia nhập với Chúa Jêsus và trở nên một người 
trong những môn đồ Ngài. Bây giờ, lý do nó làm điều đó, để sự lừa dối đó 
có thể đi vào Hội thánh ngày nay. Bây giờ, Chúa Jêsus phán, “Hội của 
chúng là thuộc về quỉ Sa-tan.” Ôi chao! Nó đã gây chú ý không? Chúng là 
hội của quỉ Sa-tan. Đó là Giu-đa giả vờ làm Cơ-đốc-nhân. 

 Việc chính của Giu-đa là gì? Là tiền bạc. Sức hút lớn nhất của nhiều 
việc nầy ngày hôm nay là tiền bạc. Hãy xem Hội của Đức Chúa Trời, đang 
xây dựng toàn nhà 6 triệu đô-la ở trên đây, và đang dạy dỗ Chúa sẽ đến 
ngay tức khắc. Ôi, chao! Thế đấy, giàu có và cần... Chúng ta nắm điều đó 
tối mai, nếu Chúa muốn. 
240 Để ý ở đây. Ồ, hãy nhìn những Nhà thờ to lớn, những tổ chức to lớn 
nầy như thế nào. Họ góp tiền với nhau và... Ồ, Chao ôi! Họ có nhiều bởi 
cùng một lúc, ngay cả có tài chính, hội cho vay tiền ở giữa họ cùng mọi 
việc, cho vay tiền cùng mọi thứ, những Giáo hội. Thưa anh chị em, điều đó 
dường như không có tính chất Sứ đồ với tôi. 

 Phi-e-rơ nói, “Vàng bạc ta không có, nhưng điều ta có chẳng 
hạn...” Hãy cho tôi điều đó, và lấy hết thảy tiền bạc của các anh. Đúng thế. 
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của Đức Chúa Trời mà không lấy bớt hoặc thêm vào. Đúng thế, “Hội của 
quỉ Sa-tan...” 
227 Tôi hi vọng không làm tổn thương anh em. Tôi thật ghét nói điều như 
thế, nhưng có - có điều gì đó bên trong thúc đẩy tôi làm điều đó. Tôi không 
biết tại sao mình làm việc ấy. Nhưng tôi... Anh em biết tôi không thích làm 
điều đó. Tôi chỉ thấy thích kinh khủng khi tôi nói điều đó, nhưng cho đến 
giờ tôi phải nói. Có điều gì ở đó khiến tôi nói. Tôi luôn luôn ghét phụ nữ 
cắt tóc ngắn. Tôi cảm thấy như vậy... Một phụ nữ có thể khóc, nhưng tôi 
chỉ cảm thấykinh khủng. Tôi - tôi thật ghét làm phụ nữ đau đớn, nhưng có 
điều gì khiến tôi làm như vậy. Một phụ nữxấu xa (Ôi, người đàn ông.), tôi 
thật không thể chịu đựng được điều đó. Bởi vì có Điều gì bên trong khiến 
tôi làm việc đó, Đức Thánh Linh. 

 Tôi nhìn vào trong Lời ở đây; Tôi nghĩ, “Chúa ôi, nếu con sai, hãy chỉ 
cho con thấy. Đừng để con làm việc giống như thế. Người ta sẽ không... 
Con sẽ không... Con yêu mọi người. Ngài biết con. Đừng để con làm đau 
đớn người nào. Đức Chúa Trời ôi, Ngài biết con không muốn làm điều đó.” 

 Nhưng Đức Thánh Linh dấy lên Phán, “Hãy đứng trên Lời đó. Hãy ở 
lại đó. Hãy ở ngay trên Lời.” 

 Tôi nói, “Vâng, lạy Chúa. Nếu điều đó... Ngài là Người Bạn tốt nhất 
của con. Ngài là Đấng duy nhất con... Ngài là Bạn thật của con -- Đấng duy 
nhất sẽ giúp đỡ con khi cuộc đời nầy đang mờ dần, vì thế con sẽ chịu đựng 
ngay với Ngài, Chúa ôi.” 

 Tôi đến đây. Tôi không có ý định làm tổn thương, nhưng vui lòng 
đừng hiểu tôi sai khi tôi đang làm đau đớn những tổ chức cùng các việc 
khác. Phương cách tôi biết bất cứ việc gì về vấn đề nầy, là suốt đời tôi đã 
đau đớn vì nó, không bao giờ tin điều đó. Đó là nguyên nhân tôi sẽ móc 
vào với nó. Và... Tốt lắm. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã giữ tôi tránh khỏi 
điều đó. 

232 Nầy, Ta ban cho ngươi mấy kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng 
nó xưng mình là... (được đầy dẫy Đức Thánh Linh) ... Mà kỳ thực 
không phải, nhưng... Chúng nó nói dối; Nầy Ta sẽ khiến chúng 
nó đến sấp mình xuống dưới chơn ngươi... 

 Anh em chẳng nhớ người nữ đồng trinhh ngủ gục khi thức dậy sao? 
Nên nhớ, nàng được gọi là gì? Có 10 người nữ đi ra để gặp Chàng Rể. 
Đúng thế không? 5 người khôn ngoan, có Dầu trong đèn. Bao nhiêu người 
biết dầu biểu điều gì trong Kinh thánh? Thánh Linh. Vậy thì, người ta 
không thể nói, “Anh không được thánh hóa, và tôi không...” Hết thảy họ 
đều được nên thánh, mỗi một người, tất cả đều nên thánh; Nhưng năm 
người khá khôn ngoan để có sự mặc khải nắm lấy Cái Cửa đó, để được đầy 
dẫy Thánh Linh. Họ đã có dầu trong đèn, còn người khác thì không có 
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một hình tượng trong tay; Cổ đeo cái đuôi nhỏ. Tôi nói, “Chúng là cái gì, 
cái đuôi họ đeo trên cổ để làm gì?” 
65 “Họ là những Cơ-đốc-nhân.” 
 Tôi hỏi. “Cơ-đốc-nhân à? Với hình tượng trong tay như thế sao?” 
 Anh ta đáp, “Được rồi, bây giờ, Anh Branham, tôi... Anh ta là một 
người Shangai, tôi có thể nói tiếng của anh ấy.” 
 “Chúng ta hãy đi đến đó, anh nói chuyện với anh ta, gọi anh ta là bất 
cứ cái gì anh muốn. Chỉ nói giống như anh đang hỏi vài câu; Tôi sẽ nói với 
anh ta, rồi anh nói lại những gì anh ấy nói.” 
68 Vì thế tôi nói, ‘Chào anh Thomas.” Tôi gọi anh ta là Thomas vì tôi 
nghĩ đó là tên khá thích hợp. Tôi - tôi nói, “Chào anh Thomas?” Anh ta 
nhìn tôi. Tôi nói, “Anh là tín đồ Đấng Christ phải không?” 
 “Vâng,” Anh ta là Cơ-đốc-nhân. 
 Tôi nói... Ồ, dĩ nhiên, anh không biết tôi. Anh ta không bao giờ -- 
Không một ai trong số họ đã từng gặp tôi. Vì thế tôi nói, “Anh làm gì với 
hình tượng đó?” 
 “Ồ, cha anh ấy đã gói nó lại. Đấy, nó là một thần.”  
 Tôi nói, “... Cha anh đã gói nó, thế thì không có lý do gì để anh đóng 
gói nó. Anh là một Cơ-đốc-nhân, anh không được gói kín điều đó lại.” 
 Anh ta nói, “Được rồi, một ngày nọ con sử đuổi theo cha tôi, ông đã 
đốt lên một ngọn lửa nhỏ và cầu nguyện với người phù thủy qua hình 
tượng nầy, nó đã đuổi con sư tử chạy mất.” Những con thú giết nhiều 
người ở đó. Và anh... 
74 Tôi nói, “Hãy xem, không phải lời cầu nguyện như người thầy phù 
phủy nói với anh, chính ngọn lửa đã đuổi sư tử đi vì chúng sợ lửa.” Tôi nói, 
“Là một Cơ-đốc-nhân, Thomas, anh không nên làm điều đó”’ 
 Anh ta nói, “Ồ, thế thì, nếu Amoyah...” Đó là thế lực vô hình, “Đức 
Chúa Trời mà chúng ta không thấy,” Amoyah” có nghĩa là điều gì đó, “Một 
thế lực giống như gió.” “Nếu Amoyah thất bại, thì cái nầy không thất bại.” 
Vì thế anh ta giữ cả 2, “Nếu cái nầy không làm việc, cái kia sẽ làm việc.” 
Bây giờ, đó là sức mạnh của Cơ-đốc giáo. Hừm. Vâng. Chao ôi! 
76 Nhưng rồi chiều đó, khi Đức Thánh Linh giáng xuống tại buổi nhóm 
trong đường đua và bắt đầu mặc khải những điều bí mật trong lòng, sau đó 
tôi lấy Kinh thánh ra... 

 Khoảng một giờ, ở đó chỉ mất của tôi 15 phút, bởi vì họ có 15 người 
thông dịch khác nhau cho hết thảy đều hiểu thông suốt. Vì thế, có thể tôi 
nói, “Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời,” thì người nầy nói, “Ba, 
ba, ba, ba, ba;” Người kia nói, “Glu, glu, lu, glu;” rồi người khác nói, “Um, 
um, um,” đại loại như thế; Hết thảy đều có nghĩa là “Đức Chúa Jêsus Christ 
là Con Đức Chúa Trời”, qua những người thông giải. Cuối cùng tôi có thể 
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ghi xuống những gì tôi nói; Tôi sẽ không biết người đó ở đâu, rồi chờ đợi 
cho tới khi họ thông suốt. 
78 Rồi khi trở lại điều đó, tôi nói, “Bây giờ, nhà Truyền giáo bảo các bạn 
về một Chúa Jêsus đã đến để cứu bạn.” Anh em thấy họ nhìn nhau, những 
bộ lạc khác nhau, và tất cả những đường lối lên xuống ở đó như thế. “Nhà 
Truyền giáo đã bảo các bạn điều đó. Nhưng nhà Truyền giáo đó... Trong 
khi đọc Sách nầy, các bạn có thấy nơi nào nói Ngài là Đấng Chữa lành và 
Ngài sẽ sống qua các thời đại cho đến khi Ngài trở lại không? “Công việc 
Ta làm các ngươi cũng sẽ làm”? Các bạn đã từng tiếp nhận Đấng Christ là 
Đấng Cứu Thế của mình, với những cái đuôi kia trên người, các bạn có 
muốn thấy Chúa Jêsus trở lại ở đây ngày nay bước đi qua mọi người và làm 
một việc như Ngài đã làm khi Ngài còn sống trên đất nầy không?” 

 Ồ, tất cả đều nói, “Đương nhiên.” Họ muốn thấy điều đó. Anh em hiểu 
không? Họ muốn thấy điều đó. 
 Tôi nói, “Thế thì nếu Ngài sẽ thi hành điều đó, sử dụng chúng ta ở đây 
làm cùng một việc như Ngài đã làm khi Ngài còn sống trên đất nầy, các 
bạn sẽ tin Lời Ngài không?” 
 “Ồ, chắn chắn rồi.” Anh em thấy đó, những người đạo Hồi đang ngồi 
đó... 
82 Người thứ hai ở trên bục giảng là một phụ nữ Hồi giáo. Đức Thánh 
Linh đang Phán, tôi nói với chính người phụ nữ đó, “Bây giờ, bà biết tôi 
không biết bà; Thậm chí tôi không thể nói tiếng của bà..” Và người phụ nữ 
đó thú nhận đúng. 
 Bà ta có một chấm nhỏ màu đỏ giữa 2 con mắt ở đây, có nghĩa là bà là 
một người đạo Hồi chính cống. Vì vậy tôi nói, “Thế thì, bây giờ để chữa 
lành cho bà, tôi không thể làm được. Bà hiểu những gì tôi nói qua Sứ điệp 
chiều nay không?” 
 Bà ta nói lại với người thông dịch Hồi giáo đó... Bà là một người Ấn-
độ.  
 Bà nói, “Vâng, tôi hiểu. Tôi đã đọc Tân Ứơc.” Ồ, vâng. Ừm. 
 Đấy, họ cũng tin Đức Chúa Trời. Họ cũng là dòng dõi của Áp-ra-ham. 
Nhưng đã nói... Thế thì bà ta tin vào Đức Chúa Trời nhưng tin Mohamed là 
Vị Tiên tri của Ngài. Chúng ta tin Chúa Jêsus là Con Ngài. Vì thế bà nói, 
“Ồ, bà ấy tin Đức Chúa Trời.” 
86 Tôi nói, “Thế thì nếu bà đọc Cựu Ước và biết rằng những gì Đức Chúa 
Trời ở trong con người đã qua rồi, trong thời đại đã qua, vậy thì Chúa 
Jêsus, Đấng mà chúng ta gọi là Đấng Christ, là Tiên tri của Đức Chúa Trời. 
Đúng thế, họ đã giết Ngài. Anh em nghĩ không phải, bởi vì anh em nói 
Ngài cỡi ngựa trắng và đi mất. Đó là những gì Thầy Tế lễ dạy cho anh em, 
Ngài đã không bao giờ bị giết. Bây giờ... Ngài chết một cái chết bình 
thường nơi nào khác, những năm sau đó.” 
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 Thời đại Hội thánh đầu tiênđược ai dạy dỗ? Phao-lô. Bây giờ, chúng ta 
hãy mở ra Rô-ma 2:29 thấy một người Giu-đa là gì, và để bạn chắc chắn về 
điều đó -- Không phải ý riêng của tôi về điều đó. Rô-ma chương thứ 2 câu 
thứ 29. Tốt lắm, đây rồi. 

 Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi 
trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép 
cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài 
người, bèn là Đức Chúa Trời. 

 Một người Giu-đa là gì? Một Cơ-đốc-nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh. 
Tôi biết rằng anh em ở dưới đây sau khi thời đại thánh hóa đó nói họ đã có 
Đức Thánh Linh, nhưng... Ngài đã Phán điều đó; Tôi không bao giờ. Họ 
nói họ đã có Đức Thánh Linh không có dấu hiệu theo sau, nhưng Ngài 
Phán họ là những kẻ nói dối. “Những dấu hiệu nầy sẽ theo sau những kẻ 
tin.” Ngài không thể nói dối. Ồ, hỡi anh em. Điều đó làm mù anh em khắp 
nơi, khắp nơi. Hiểu không? Ôi chao! 

... Ta sẽ... Nầy, Ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc hội của 
quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa... (“Mà xưng chúng là 
những Cơ-đốc-nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh, xưng hội đạo, tổ chức, Ta sẽ 
làm chochúng nói chúng đã có Đức Thánh Linh, thiết lập tất cả nhữngtổ 
chức lên trên đó. Chúng chưa có cả sự mặc khải.” Hiểu không? Tốt lắm.) ... 
Ta sẽ khiến chúng nói mình là người Giu-đa... (hay Cơ-đốc-nhân) ... mà 
không phải, nhưng chúng nó nói dối; Nầy, Ta sẽ khiến chúng nó đến 
sấp mình xuống dưới chân Ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng Ta đã 
yêu ngươi. 

 Ngay ở đây tôi có thể phải cắt ngang Sứ điệp sáng nay. Chính người 
nữ đồng trinh ngủ gục ngay ở đó. Anh em có thể thấy điều đó không? Khi 
nào nó xảy ra? Thời sau rốt. Ồ, khi họ đi ra... Ở đây là... Thấy không? Họ 
được xưng công bình bởi đức tin, thánh hóa: Xưng công bình qua Sứ điệp 
của Luther, thánh hóa qua nơi nầy, nhưng bỏ lỡ cánh cửa mở rộng. Anh em 
hiểu điều đó không? Được biện minh bởi đức tin qua Luther; Thánh hóa 
qua thời đại của Wesley... 

 Nhiều người trong số họ là những người Na-xi-rê quí báu, những Nhà 
Lữ Hành Thánh khiết, thành viên của Nhà thờ Giám Lý Wesley, và vân 
vân, hết thảy họ sống một đời tốt đẹp, trong sạch, nên thánh, nghĩ đã có 
Đức Thánh Linh; Nghe một người nói tiếng lạ, hay điều gì đó, họ sẽ cười 
vào mặt, lấy họ ra làm trò cười, nói đó là ma quỉ. Hỡi anh em, anh em đã 
được đóng dấu sự phán quyết cuối cùng mình khi làm điều đó. Anh em 
báng bổ Đức Thánh Linh, mà điều đó không thể được tha thứ. 

 Thế đấy, anh em nói, “Chúng tôi thuộc ‘Giáo hội Đầu tiên’.” Tôi 
không quan tâm anh em thuộc Giáo hội gì bao nhiêu, không làm gì với Lời 
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213 Chúng ta có thể đứng ở đây hàng giờ, và chúng ta có hơn 15 phút nữa, 
khoảng 35 lời chú giải khác nhau về việc nầy ở đây. Vì thế chúng ta sẽ hiểu 
được những lời đó vào sáng mai nếu chúng ta không nắm được tối nay. 
Được lắm. 

Tốt lắm. 

... Và không ai đóng được nó; Vì ngươi có ít năng lực, và đã giữ Đạo 
Ta... (Tốt không?) ... Và không chối Danh Ta. 

 Tại đó chúng ta hiểu điều đó: “Đã không chối Danh Ta.” Danh đã 
được mặc khải, đi ra khỏi giáo phái Sạt-đe già cỗi đã chết, đi vào Hội thánh 
hằng sống. 

 Chúng ta hãy lấy câu thứ 9. Bây giờ, chúng ta sẽ theo dõi; Chúng ta 
đang đi vào một điều gì đó rất nguy hiểm. 

Nầy, Ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ 
Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không 
phải, nhưng chúng nó nói dối; Nầy, Ta sẽ khiến chúng nó đến 
sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng 
Ta đã yêu ngươi. 

 Có một đêm tốt đẹp trọn vẹn ngay ở đó. Hãy theo dõi. Bây giờ, chúng 
là ai? Chúng mà Ngài đã nói đến, rốt cuộc đã tìm thấy Danh Ngài lần nầy ở 
đây, đi vào Cái Cửa rộng mở Đức Chúa Jêsus Christ, hiểu được Lời của Sự 
Sống, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và bây giờ Ngài Phán, “Ta ban cho 
ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội của quỉ Sa-tan.” 
218 Anh em của tôi, nếu anh em thật muốn đi trở lại với Hội thánh Bẹt-
găm, ở Khải huyền 32:13, chỉ một phút, và cho phép tôi chỉ ra ngay cho 
anh em ở đây điều đó thật sự là gì: Giáo phái. 

 Ta biết công việc ngươi, và nơi ngươi ở; Thậm chí đó là ngôi 
của quỉ Sa-tan... 

 Anh em đấy. Hội thánh Lao-đi-xê đó -- Hay là, tôi muốn nói Thời đại 
Hội thánh Ni-cô-la nơi đó họ đã thành lập giáo phái... Hãy theo dõi, chỉ ra 
rằng họ là một Giáo hội, một hội đạo Do-thái, một Nhà hội, một Giáo hội 
của một Giáo phái (Ồ, các anh em.), hội của quỉ Sa-tan. Vậy thì công việc 
của Giáo phái là của ma quỷ. Không phải là những Cơ-đốc-nhân bây giờ, 
nên nhớ, họ là những Cơ-đốc-nhân. Nhưng chính Giáo phái... Đúng thế. 

 Bạn có để ý Ngài Phán, “Ngươi có những người ở giữa mình 
họ nói mình là người Giu-đa, nhưng kỳ thực không phải, chúng 
nó là những kẻ nói dối.” 

221 Nên nhớ, Thiên sứ vĩ đại... Người đang nói gì? Hội thánh cuối cùng 
nầy, cánh cửa rộng mở nầy ở giữa 2 Hội thánh. 
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 Tôi nói, “Bà tin điều đó, nhưng Jêsus nầy, theo đường lối Tân Ước, 
Ngài đã chết và sống lại, và ban Đức Thánh Linh xuống cho Hội thánh 
Ngài.” Bây giờ, bà đã nhận lấy. Điều đó thật chính xác những gì 
Mohammed đã nghi ngờ về Billy Granham, cùng một sự việc, một nguyên 
tắc.  

 Tôi nói, “Bây giờ, nếu... Mohammed không bao giờ thực hiện hết thảy 
những Lời hứa. Nhưng Chúa Jêsus ban cho chúng ta một Lời hứa, những 
công việc Ngài đã làm, chúng ta cũng sẽ làm. Bây giờ, bà nên nhớ Ngài đã 
phán trong Giăng 5:19, “Ta không làm việc gì cho đến khi Cha Ta chỉ 
cho Ta.” Tôi nói, “Vậy, nếu Chúa Jêsus đến bày tỏ cho tôi những khó khăn 
của bà là gì, hay bà ở đây vì điều gì, nói lợi tức của bà là gì, quá khứ của bà 
ra sao, tương lai sẽ như thế nào, nếu Ngài có thể nói tương lai, quá khứ của 
bà, chắc chắn bà tin tương lai sẽ như thế nào.” 
 Bà ấy nói, “Đúng thế.” Đấy, qua người thông dịch. 
 Tôi nói, “Được rồi, cầu xin Ngài làm điều đó.” 
89 Tất cả những người Hồi giáo đứng lên ngay, chăm chú theo dõi, bạn 
biết đấy. Khi Đức Thánh Linh phán, “Chồng ngươi, lùn, to chắc nịch, có bộ 
râu quai nón đen... Ngươi đã tới chỗ một bác sĩ, cách đây khoảng 2 năm. 
Ngươi có 2 con. Ông ta đã cho ngươi xét nghiệm nữ tính và nói ngươi bị u 
nang tử cung.” 
 Bà ta nhìn xuống cúi đầu nói, “Đúng vậy.” 
 Tôi nói, “Bây giờ, nếu bà đọc Tân Ước, chắc bà biết câu chuyện như 
Đức Chúa Jêsus Christ đã nói chuyện với người đàn bà bên giếng?” 
 “Vâng.” 
 Tôi nói, “Thế tại sao bàđến với tôi như một Cơ-đốc-nhân? Tại sao bà 
không đi đến Vị Tiên tri Mohamed của bà?” 
 Bà ấy nói, “Tôi nghĩ ông có thể giúp tôi.” 
 Tôi nói, “Tôi không thể giúp đỡ bà. Nhưng nếu bà tin nhận Chúa Jêsus 
nầy là Đấng ở đây giờ nầy, Đấng biết về tất cả đời sống bà. Ngài sẽ giúp 
bà.” 
 Bà ấy nói, “Tôi tin nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi tôi.” 
 Chính điều đó. Chính là nó. 10.000 người Hồi giáo đến với Đấng 
Christ chiều hôm đó. Thấy không? Khoảng 30 năm trên đồng ruộng chức 
vụ, và nó lật lại từ văn tự, ở đó trong thời gian 5 phútcó 10.000 người đến 
với Phúc âm được làm cho biểu lộ. 
98 Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta xây dựng Nhà thờ, không 
bao giờ bảo chúng ta làm trường học. Chúng được lắm. Bệnh viện, vân 
vân, Đức Chúa Trời biết chúng ta cần chúng; Đó là chương trình của Ngài; 
Nhưng nhiệm vụ của Hội thánh là giảng Phúc âm. Nhưng chúng ta vượt 
qua những vùng đó, văn chương từ Asbury, nơi nhỏ bé tốt đẹp ở trên đây 
mà... Đức Chúa Trời ban phước cho họ, Đại học Giám lý nhỏ bé ở trên 
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Wilmore, Kentucky, là một trong những nơi nhỏ bé thiêng liêng, tốt đẹp 
nhất thế giới, tôi cho là vậy, vào lúc nầy. Họ là những người tốt. 
99 Tôi đã đi xuống... Tôi quên... Nó là Rhodesia, nhưng tôi không biết 
tên của thành phố. Billy, anh có nhớ không? Salisbury, đúng thế, New 
Salisbury. Anh ấy là trí nhớ của tôi. New Salisbury, Rhodesia... Chúng tôi 
đi ra ngoài Rhodesia, tôi thấy những hộ chiếu Mỹ khi chúng tôi đáp máy 
bay, 1 chàng trai và 3 cô gái. Tôi đi đến gần họ nói, “Xin chào. Tôi thấy 
các bạn có hộ chiếu Mỹ.” 
 Anh thanh niên đáp, “Ông biết tiếng Anh.” 
 “Vâng, tôi là người Mỹ.” 
 “Thế thì tốt.” 
 “Các bạn đang đi du lịch à?” 
 “Không, chúng tôi là những nhà Truyền giáo.” 
 Tôi đáp, “Ồ, tốt quá. Rất vui mừng được gặp các bạn. Các bạn từ đâu 
tới? Hội thánh gì, các bạn thuộc một tổ chức hay tự do?” 
 “Không, chúng tôi là những người của Giáo hội Giám Lý. Chúng tôi 
từ Wilmore, Kentucky.” 
 Tôi nói, “Tôi hầu như cũng ở trong nội bộ ở quê nhà.” 
 “Anh ấy nói, “Có phải ngẫu nhiên ông là Anh Branham lên đây 
không?” 
 Tôi nói, “Vâng. Đúng thế.” Và điều đó là phương thuốc cho anh ta 
ngay lúc đó (Anh em hiểu không?); Anh em sẽ không nói nữa. Tôi thấy 
thái độ anh ta liếc sang mấy cô gái, họ nhìn nhau như thế. Tôi nói, “Chờ 
một chút, anh bạn.” Anh ta chẳng là gì ngoài một con người hồn nhiên... 
Và các cô gái. Tôi nói, “Tôi muốn nói với các bạn một chút về nguyên tắc 
của Cơ-đốc-nhân, chúng ta ở đây có cùng một lý do vĩ đại. Tôi muốn hỏi 3 
cô gái và anh bạn đây, các bạn có thể nhơn Danh Chúa Jêsus... Các bạn nói 
đã ở đây 2 năm. Các bạn có thể kể ra trên ngón tay một linh hồn mà các 
bạn đã chiến thắng cho Đức Chúa Trời không: Một linh hồn?” Họ không 
thể làm điều đó: Một linh hồn. 

 Tôi nói, “Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của các bạn chút 
nào. Tôi đánh giá cao những gì các bạn đang làm; Nhưng các bạn gái nên 
về nhà giúp mẹ rửa chén thì hơn. Điều đó hoàn toàn đúng. Các cô chẳng có 
việc gì phải làm ở đây. Đúng như vậy.” 
106 Không ai có phận sự đi vào đồng ruộng trừ những người đã nhận được 
Đức Thánh Linh và giảng dạy với quyền năng biểu hiện, bởi vì đó là điều 
duy nhất sẽ làm lay động những con người kia. Hãy xem những sự nổi loạn 
bây giờ của bạn cùng mọi thứ; Đó là vì Phúc âm thật đã không được giảng 
dạy cho họ. Được ban cho họ từ hình thức lời, thế đấy, và thấy đó là gì? Đó 
là phần tiếp thêm của một người đào tẩu trong thời đại Luther, ở đó nó cho 
thế gian in ấn tự do. (Đúng thế.) -- Hay Kinh thánh khỏi trả tiền.  
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200 Những anh em Thầy Trợ Tế Công giáo, hãy chỉ cho tôi thấy sự tha thứ 
tội lỗi của anh em. Một lần nọ có Thầy Tế lễ Công giáo nói với tôi, “Chúa 
Jêsus há chẳng Phán, ‘Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được 
tha.’?”  
 Tôi nói, “Ngài đã Phán điều đó.” 
 “Kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.” 
 “Đúng thế.” 
 “Điều đó là kẻ nào mà các ngươi tha thứ thì họ được tha thứ; Còn kẻ 
nào các ngươi không tha thứ thì không được tha thứ.” 
 Tôi nói, “Điều đó hoàn toàn đúng như những gì Chúa đã nói.” 
 Ông ấy nói, “Thế thì Đấng Christ đã không ban cho Hội thánh Ngài, 
mà chúng ta là Hội thánh Ngài, quyền năng tha tội trên đất sao?” 
 “Đúng thế.” Tôi nói, “Bây giờ, nếu anh em sẽ tha thứ cho họ cũng một 
cách họ đã tha thứ cho họ, tôi sẽ đi với anh.” Đúng, tôi nói, “Làm sao họ có 
thể tha thứ cho mình? Người ta bảo họ, hãy đi đến buổi cầu nguyện đặc 
biệt hay điều gì đó, hay theo cách anh làm?” Không, thưa anh em. 
205 Phi-e-rơ nói, “Hãy hối cải.” A-men! Có chìa khóa, “Hãy hối cải, ai 
nấy hãy ăn năn và làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ để 
tội được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” Chìa 
khóa kêu “tách” một cái trên đất, và kêu cái “tách” trên Thiên đàng. Chính 
nó đấy. 

 Đó là lý do khi Phao-lô đã gặp một số người đã làm phép Báp tem bởi 
cùng một người đã làm phép báp-têm cho Chúa Jêsus, ông nói, “Từ khi anh 
em tin Các anh em đã nhận Đức Thánh Linh chưa?” 

 Họ trả lời, “Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào..” 

 Người nói, “Đối với những... Anh em nói tiếng Hi-lạp, anh em đã chịu 
phép báp-têm nào?” 

 Họ nói, “Làm phép báp-têm của Giăng.” 

 Phao-lô bèn nói rằng, “Đừng làm việc đó nữa. Thiên đàng đã chấm 
dứt việc đó rồi. Anh em phải đến và chịu phép báp-têm trong Danh [Tên 
của] Chúa Jêsus Christ.” 

 Vì vậy họ nghe điều nầy; Họ được làm phép báp-têm lại lần nữa nhơn 
Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Sau khi Phao-lô đặt tay trên; Đức Thánh 
Linh giáng trên họ, họ nói tiếng lạ và nói Tiên tri. 

 Ồ, hỡi anh em, đó là cách trở lại với thuở ban đầu. Hoàn toàn chính 
xác. Đó là cánh cửa rộng mở đã được đặt ngay ở đây. Về phương diện địa 
lý nó đúng, Ánh Sáng buổi chiều tối, và mọi lời trong Kinh thánh dẫn dắt 
ngay vào đó. 
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biết rằng Phi-e-rơ có ân tứ về sự mặc khải. Ông biết, vì điều đó đã được 
mặc khải cho ông rồi bởi Thánh Linh ở trên. Khi Đức Chúa Trời thấy một 
người có thể tiếp nhận sự mặc khải từ trên cao, Ngài có thể tin cậy người 
đó, làm điều gì đó với người ấy; Khi nó được bày tỏ cho ông, vì Ngài đã 
phán, “Không ai có thể tỏ điều nầy ngoài ra Cha Ngài.” Đức Chúa Trời là 
Đấng duy nhất có thể bày tỏ điều đó, Ngài biết Phi-e-rơ và -- Trong sựtiếp 
xúc với Thánh Linh. Vì thế ông... 

 Phi-e-rơ biết sự mặc khải, vậy thì ông đi lên đó và nói, “Hãy hối cải, 
và chịu phép báp-têm trong Tên của Đức Chúa Jêsus Christ để được 
tha tội lỗi mình.” 
195 Chỉ vài ngày trước đó, Chúa Jêsus đã bảo với Phi-e-rơ (đồng thời khi 
Ngài bảo ông Đấng mặc khải là Ai, “Trên Tảng Đá nầy Ta sẽ xây dựng 
Hội thánh Ta, và những cửa địa ngục sẽ không thắng được Hội đó.”), 
“Ta phán cùng ngươi là Phi-e-rơ, và Ta sẽ ban cho ngươi chìa khóa 
nầy (Ồ.), những chìa khóa của Nước Trời. Ta sẽ cho ngươi những chìa 
khóa nầy. Hễ điều gì ngươi buộc ở dưới đất, Ta cũng sẽ buộc ở trên 
trời. Điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.” 

 Thế rồi vào ngày lễ Ngũ tuần, ngày thành lập Hội thánh, 10 ngày sau 
khi Chúa Jêsus Phán, “Hãy đi làm phép báp-têm nhơn Danh [Tên của] 
Cha, Con, Đức Thánh Linh.” Thế đấy, không ai khác nghĩ điều đó cho tới 
Thời đại Hội thánh Công giáo. Mội người đã được làm phép báp-têm nhơn 
Danh Cha, Con, Đức Thánh Linh trên thực tế là làm phép báp-tem của 
niềm tin Công giáo. Đúng thế, không phải là phép báp-têm Cơ-đốc giáo, 
không bao giờ là... ? ...  
197 Vào ngày lễ Ngũ tuần, hết thảy họ đều đầy dẫy Đức Thánh Linh, và 
nói tiếng lạ, hành động giống như người say. Họ đã say; Họ đã say Rượu 
mới, và Rượu mới đó đến từ Thiên đàng của xứ Ca-na-an ở trên trời. Khi 
hết thảy họ đều la lớn, thét lên, hành động giống như người say rượu và 
vân vân. Phi-e-rơ đã đứng lên giữa họ và nói rằng họ không say, nhưng họ 
-- Họ... Đây là điều mà Vị Tiên tri đã nói được ứng nghiệm, Ngài đã đổ 
Thần Ngài ra. 

 Họ nói, “Hỡi mọi người cùng các anh em, điều nầy có nghĩa làm sao? 
Hỡi mọi người và các anh em, chúng ta có thể làm gì bây giờ?” Đó là vấn 
đề. “Làm sao chúng ta sẽ nhận được Nó? Ai đã có chìa khóa?” 

 “Hãy đến đây, Si-môn.” Anh đã có những chìa khóa; “Hãy đưa nó ra 
ngoài.” Anh định nói gì? 

 Nên nhớ, Chúa Jêsus Christ đã Phán, “Hể ngươi buộc điều gì ởdưới 
đất, Ta sẽ buộc điều đó ở trên trời. Điều gì mà các ngươi mở ở dưới 
đất, Ta sẽ mở nó ở trên trời.” Nếu Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài phải giữ 
Lời Ngài. 
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107 Thời đại vĩ đại... Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bây giờ. Tôi tin chúng 
ta... Đó là lời chào mừng, câu thứ 7. Qua... 

Ngươi cũng hãy viết cho Thiên sứ [Sứ giả] của Hội thánh Phi-la-
đen-phi rằng: “Nầy là Lời phán của Đấng Thánh chơn thật, là 
Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng 
thì không ai mở được;” 

 Đúng là một lời tuyên bố, phải không? Tôi - tôi sẽ trở lại điều đó chỉ 
trong một phút, vì nó ứng dụng xa hơn trong câu Kinh thánh ở đây. 

“Ta biết công việc ngươi; Nầy, Ta đã mở trước mặt ngươi một 
cái cửa không ai đóng được; Vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ 
Đạo Ta, và chẳng chối Danh Ta.” 

 Nào, bây giờ, hãy theo dõi thời giờ sắp đến, sau khi nhà Truyền giáo 
vĩ đạo đã di chuyển lan rộng qua các dân tộc của tình anh em, để nhận 
những gì họ có. Không điều gì chống lại nó được, văn chương hay bất cứ 
cái gì, nó đi vào những vùng khác nhau trên khắp thế giới. Bây giờ, giáo 
phái Giáo hội đã trở lại với giáo dục, làm lại, đi trở lui. 

 Sau khi giáo phái vĩ đại được thiết lập, Chúa Jêsus mở ra một cánh 
cửa mở rộng. Sau khi thời đại Wesley đã đi vào, Giáo hội Giám Lý được 
thành lập trên đất, bắt rễ và phát triển, trở nên một Giáo hội vĩ đại ngày 
nay, một trong những Giáo hội Tin Lành vĩ đại nhất, và lúc đó, sự việc đã 
xảy ra là Chúa Jêsus để một cánh cửa rộng mở cho Hội thánh trước khi họ 
đi vào Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. 
111 Nguyên nhân tôi nói cách nầy, để anh em có thể thấy những gì tôi 
muốn nói bởi sự bao trùm. Nó bắt đầu từ thời đại Truyền giáo mở cửa. 
Nhưng anh em thấy, Ngài - Ngài đã bảo họ Ngài có chìa khóa của Đa-vít, 
vân vân. Nhưng ở đây Ngài Phán Ngài đã đặt trước Hội thánh bây giờ, sau 
Thời đại Truyền giáo đó, Whitfield, và hết thảy những người kia, Finney, 
Sankey, xuống tới Moody (Moody là người cuối cùng), xuống tới bây giờ 
Ngài đã mở cánh cửa trước Hội thánh. Ồ, đây là chỗ anh em phải theo dõi 
bây giờ. Nó ở ngay giữa Thời đại Hội thánh Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê, 
sự bao phủ. 
112 Chúa Jêsus là Cửa. Bây giờ, nếu anh em lật với tôi Giăng 10:17... 
Chúng ta hãy trở lại điều nầy bây giờ và chắc chắn nhiều bạn sẽ tin. Rồi 
một ai đó sẽ nói, “Thôi được, tôi sẽ không bao giờ... Ông ấy vừa nói điều 
đó.” Tôi chỉ muốn đọc điều đó. Giăng chương thứ 10:17. Được lắm, chúng 
ta đọc những Lời nầy. Tôi xin lỗi, Giăng 10:7, không phải câu 17: 

Đức Chúa Jêsus lại Phán cùng họ rằng: “Qủa thật, quả thật, Ta 
nói cùng các ngươi, Ta là Cửa của chiên.” 
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 Điều đó ở phía sau với sự phước hạnh. Làm thế nào chúng ta đi vào 
Đấng Christ? Ngài là gì? Cửa của chiên. Tôi thường tự hỏi về điều đó, “Cái 
gì? Ngài có thể là Cái Cửa, lại là Một Người không?” Bây giờ, qua các 
nước phương Đông đó, ngày nọ tôi khám phá khi để ý người chăn chiên, 
vào ban đêm người đó mang tất cả chiên vào trong ràn, lùa chúng qua một 
cánh cửa. Sau đó khi hết thảy chiên đều ở trong đó, anh ta đếm xem thử tất 
cả đã ở trong ràn chưa. Rồi người đó nằm xuống trong chính cánh cửa. 
Không gì có thể vào với chiên, hay bất cứ con chiên nào có thể ra ngoài mà 
không vượt qua người chăn. Vì thế Chúa Jêsus là Cái Cửa của chiên. 
114 Tôi đang ở trong một chiếc xe Jeep nhỏ của Anh, tôi nói với người đó; 
“Những người kia là...” những người chăn chiên đi vào thành phố, và huýt 
gió, mọi người dừng lại, tôi nghĩ, “Có việc gì vậy?” Đó là một người chăn 
chiên đang đi qua thành phố với chiên mình. 

 Ở khắp phương Đông, không giống như ở đây. Họ đặt tất cả hàng hóa 
ra -- Dọc theo nhà trong nơi phố chợ. Có các thứ táo, lê cùng tất cả các loại 
trái cây, nho chất đống rất đẹp, chất đống lên trên cái giá như thế nầy, chạy 
dài xuống. Mỗi người bán đứng đó cố gắng lôi kéo bạn vào mua trái cây 
cùng các thứ khác. 
116 Ồ, người chăn chiên nầy bắt đầu đi xuống ngay phố chính. Tôi nói, 
“Người anh em đây là nơi đi vào chỗ ồn ào; Tôi sẽ đứng lên xem.” 

 Anh em đó nói với tôi, “Anh sẽ ngạc nhiên, Anh Branham. Xem đi.” 
Mọi vật ngừng hẳn. Người chăn chiên bước dọc đường, không để ý, mọi 
con chiên đi theo người đúng hàng, theo sau người. Nếu người chăn quay 
lại một chút, mọi con chiên ở ngay phía sau quay một chút, con nầy kế tiếp 
con khác theo sau người chăn, thẳng ở phía ngoài và quay lại. 

 Ồ, đó là cách chúng ta đi theo Đấng Chăn Chiên. Đúng thế. Đi thẳng 
xuống qua chính giữa đường phố để lấy cái gì đó ở cuối con đường, và 
chiên đi theo ngườichăn thật giống như chó. Chúng nhìn lên thấy hàng hóa 
kia, nhưng chúng đi theo người chăn. Ồ, tôi thích thế. Tôi nói, “Ồ, anh em. 
Tôi muốn có thể nói thứ ngôn ngữ nầy. Tôi có thể giảng ngay bây giờ.” 
Thưa anh em. Đúng thế, nó không quay qua phải hay trái, nhưng đi theo 
sau ngay người chăn. 
119 Đó là những gì Hội thánh đã làm qua tất cả các thời đại; Ở lại ngay 
sau Đấng Chăn Chiên, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào Sự sống Đời 
đời; Không quay lại vì đây là Hội thánh đầy hoa quan trọng, và đây là Hội 
thánh có quá nhiều Tiến sĩ nầy nọ và A hay B gì đó, nhưng hãy ở lại ngay 
sau Đấng Chăn Chiên. Khi nào Đấng Chăn Chiên đi, chiên theo sau, 
“Chiên Ta nghe Tiếng Ta, một người lạ chúng sẽ không theo.” Đúng 
thế. Người chăn chiên biết tiếng chiên cùng những việc khác làm cho 
những chiên đó thích ứng. 
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 Anh em có đọc theo với tôi không? Hãy nghe cho kỹ: 

Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, 
thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. 

 Đọc điều đó thấy như thế nào? Thấy có một con thuộc về điều gì? 
[Hội chúng đáp, “Đức Thánh Linh.” - Bt] Vậy thì tôi nghĩ người nào đó đã 
nói đây là Cha Ngài. Bây giờ, nếu Đức Thánh Linh là một người, và Cha là 
một người khác, thế thì Ngài có 2 ‘Cha’. Anh em đã hiểu gì rồi chứ?” Một 
đứa con bất hợp pháp. Anh em nói, “Ồ, họ chỉ mắc lỗi và in sai chỗ đó.” 
Được rồi: 

Giô-sép, chồng nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang 
xấu, bèn toan đem để nhẹm. 

Song đang ngẩm nghĩ về việc ấy, thì Thiên sứ của Chúa hiện đến cùng 
Giô-sép trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, ngươi chớ 
ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi... [Hội chúng 
đáp, “Đức Thánh Linh.” - Bt] 
190 “Lời 2 hay 3 người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.” Hử? 
Đức Thánh Linh là Cha Ngài. Thế thì, Ngài phán Đức Chúa Trời là Cha 
Ngài. Bây giờ, nếu họ là 2 người khác nhau, người nào là Cha Ngài? Ừm-
m. Thấy chỗ anh em tự hiểu được. Anh em chỉ treo chính mình ra ngoài 
giữa không trung. Thấy không? Bây giờ, anh em có thể nói Đức Thánh 
Linh là chính Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. 
(Bây giờ, anh em nắm 2 điều nầy, thay vì 3.) Tốt lắm. Tốt lắm, câu thứ 21: 

... Vì con mà người đã chịu thai... (Ai đã đặt... Ai là Đấng đã chịu thai 
trong nàng? Đức Thánh Linh. Đúng rồi.) 

Nàng sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt Tên (Danh) là JÊSUS, vì chính 
Con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 

Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng 
Tiên tri mà phán rằng, “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh 
một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên... 
(Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta).” 
192 Danh của Ngài là gì? Bây giờ, Giăng và Mari đã sống hạnh phúc với 
nhau sau đó là ai? Danh Cha, Con, và Đức Thánh Linh là gì? Khi Chúa 
Jêsus được sanh ra trên đất, Ngài là Đấng Christ là Chúa. Ngài là lễ cắt bì 
vào ngày thứ 8 sau đó, cha Ngài cho Ngài Tên và mẹ Ngài cho Ngài Tên là 
Danh của Jêsus. Ngài là Jêsus Christ, Đức Chúa Jêsus Christ sau đó. 

 Ngài là Chúa. Khi Ngài được sanh ra, Ngài là Christ là Chúa. Điều đó 
đúng như những gì đã mặc khải với Phi-e-rơ; Ông biết Giăng và Ma-ri là ai 
khi Ngài phán, “Hãy đi, làm phép báp-têm trong ‘Tên’ của Cha, Con, 
và Đức Thánh Linh.” Vì vậy nó có thể được mặc khải bởi vì Chúa Jêsus 
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vớ được một câu chuyện tình, một số phụ nữ các bà... Tôi biết các bạn 
không làm thế; Chắc chắn các bạn sẽ không làm làm điều đó; Không; 
Không. Các bạn hiểu không? Nhưng nếu các bạn làm điều đó khi còn là 
một tội nhân, bạn vớ được câu chuyện dưới đây trong... Bạn biết đấy, khi 
bạn là cô gái già nhỏ bé; Và các bạn tình cờ đọc câu chuyện nầy, và nói, 
“Giăng và Mary đã sống hạnh phúc với nhau sau đó.” Hừm. Giăng và 
Mary là ai? Bây giờ, chỉ có một cách cho các bạn biết Giăng và Mary là ai; 
Đó là đi trở lại với phần đầu của Sách và đọc. Đúng thế không? 

 Thế đấy, thế thì trong phần cuối của sách Ma-thi-ơ, câu cuối cùng, 
Chúa Jêsus Phán, “Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn Danh (Tên 
của) Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho 
họ, và dạy họ tuân giữ hết cả những điều mà Ta đã truyền cho các 
ngươi.” Bây giờ, nếu Cha không phải là tên, Con không phải là tên, và Đức 
Thánh Linh không phải là tên, tốt hơn hết là đi trở lại phần đầu của Sách. 
Bây giờ, nếu chúng ta đi trở lại với phần đầu của Sách, Ma-thi-ơ chương 1, 
anh em sẽ tìm thấy điều nầy. 
185 Tôi thật sự thích cho minh họa ngắn nầy vì lý do ở đó có thể là một ai 
đó ở đây mà chưa chưa bao giờ thấy điều đó. Hãy theo dõi điều nầy, đây là 
Cha; Đây là Con, và đây là Đức Thánh Linh. Bây giờ, hãy xem cho kỹ. 
Cha, Con, Đức Thánh Linh. Đó là những gì Chúa Jêsus đã Phán trong Ma-
thi-ơ 28:19. Đúng thế không? Cha, Con, Đức Thánh Linh. Bây giờ, đây là 
Ai? Cha. Tất cả hãy nghe. Cha, Con, Đức Thánh Linh. Đây là Ai? Đức 
Thánh Linh. Đây là Ai? [Hội chúng nói, “Cha.” - Bt] Đây là ai? [Hội chúng 
nói, “Con” - Bt] Con. Đúng thế. Bây giờ, đây là Cha của Ai? Đức Chúa 
Jêsus Christ. Đúng thế không? 

 Ma-thi-ơ chương 1 câu 28, chúng ta hãy đọc. Chúng ta sẽ lấy câu 
chuyện tình lúc nầy và đọc nó thấy giống cái gì. Chúng ta sẽ thấy Ai -- Con 
Người nầy là Ai mà Ngài đã Phán, “Hãy đi làm phép báp-têm cho họ 
trong Danh [Tên của] Cha, Con, và Đức Thánh Linh.” Đúng thế. Bây 
giờ, chương 1 sách Ma-thi-ơ bắt đầu bằng phả hệ: 

Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-
ham. 

Áp-ra-ham sanh Y-sác... Y-sác sanh Gia-cốp... 

 Và tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục như thế cho đến câu thứ 18. Bây giờ, anh 
em đi tiếp cho đến cây thứ 17 ở dưới đây: 

 Như vậy từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có 14 đời; Từ Đa-
vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lô, cũng có 14 đời; Và từ khi bị 
đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có 14 đời. 
Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi 
Ma-ri mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép... 
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 Rồi khi chúng tôi đi ra khỏi thành phố, thật là một việc kinh ngạc; Tôi 
thấy cánh đồng ở đó và một số người đang nằm chung quanh; Họ có những 
con lừa, bò cái, heo, và chiên, dê, cùng những thứ khác ở đó. Tôi nói, “Lạ 
quá, những người ở ngoài đó là gì?” 
 Anh ấy nói, “Những người chăn chiên.” 
 Tôi hỏi, “Người chăn chiên đi chăn lừa à?” 
 “Vâng, thưa ông.” 
 Thế đấy, tôi nói, “Tôi - tôi nghĩ người chăn chiên chỉ chăn chiên thôi 
chứ.” 
 Anh ấy nói, “Không. ‘Người chăn chiên’ là một người ‘chăn giữ súc 
vật, trâu bò.’ Khắp đất nước của ông người ta gọi họ là cao-bồi hay cái 
giống như vậy.” 
 Tôi nói, “Ồ, tôi hiểu rồi, người chăn chiên là người giữ súc vật.” 
 ‘Vâng.” 
 “Người ấy canh giữ bầy.” 
 “Đúng thế.” Anh ấy nói, “Điều lạ là vào ban đêm, ở đó, nó gây sự chú 
ý... Ông là một Mục sư, tôi có thể nói cho ông điều nầy. Khi đêm đến... 
Thật đúng người đó là kẻ chăn bầy tất cả bọn chúng, dẫn chúng đi chung 
quanh, giúp đỡ và tìm thức ăn tốt suốt ngày. Nhưng khi đêm đến -- Tất cả 
con la -- Con lừa, cùng những con lạc đà, bất cứ cái gì người ấy kiếm được 
đều để lại ngoài đồng. Nhưng người chăn bao quanh chiên và mang chúng 
vào ràn.” 
123 “Ồ, lạy Chúa, xin khiến con là một con chiên theo ý Ngài.” Khi đêm 
đến, tôi muốn đi vào cổng. Bước vào Cửa; Đến bên Cửa. Giăng 17, ở đây, 
hay là Ngài Phán, “Ta là...” Hay đúng hơn là 10:7, Ngài Phán, 

... Ta là cái Cửa của chiên.. Hết thảy những kẻ đã đến trước Ta 
đều là quân trộm cướp; Nhưng chiên không nghe chúng nó. 
Ta là cái Cửa; Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ 
vào ra và gặp đồng cỏ. 

 “Bây giờ, Ta mở trước Hội thánh nầy, Thời đại Hội thánh Phi-la-đen-
phi và Hội thánh Lao-đi-xê, một cái cửa rộng mở.” Ồ, anh em hiểu điều đó 
không? Anh em có suy nghĩ kỹ lưỡng về sự sắp xếp sít sao thật tốt không? 
Bây giờ, hãy nghe, điều nầy tốt.Tôi nói với anh em; Nó là Mật Ong trên 
Đá, chỉ lấy những thỏi vàng ra và để chúng chiếu sáng. 
125 “Ta là Cửa của chiên.” Cái Cửa đã mở đó là gì bây giờ? Chúng ta 
hãy trở lại với tâm trí mình. Từ Thời đại Truyền giáo vĩ đại đó của Giáo 
hội Giám lý, đã lan tràn qua đất nước với Sứ điệp của sự thánh hóa, Luther 
với sự xưng công nghĩa; Wesley đi theo sự thánh hóa. Cuối cùng của Thời 
đại Hội thánh Giám lý, kết cuộc, khi nó bắt rễ và bắt đầu trở thànhmột tổ 
chức vĩ đại... Khi bất cứ Hội thánh nào... 
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126 Hãy nghe, điều đó mạnh mẽ. Nhưng tôi muốn ai đó chỉ cho tôi bất cứ 
nơi đâu qua sự lượm lặt của lịch sử. Bất cứ Hội thánhnào mà Đức Chúa 
Trời đã từng dấy lên, đến gần đường lối của Giáo hội Ngũ tuần mà không 
có bất cứ tổ chức nào; Và ngay khi nó được thành lập tổ chức, nó chết và 
không bao giờ sống lại nữa. Ồ, những thành viên tiếp tục, nhưng họ không 
bao giờ có một sự phục hưng. Sự phục hưng của Luther không bao giờ 
sống lại. Không, thưa quý vị. Họ đã tổ chức, mà Đức Chúa Trời đã nói 
trong các Thời đại Hội thánh Ngài ghét việc đó, giáo lý của Ni-cô-la. 
127 Nên nhớ, chúng ta không nói chống lại bất cứ ai. Những người tốt bị 
phân tán khắp nơi. Chiên của Đức Chúa Trời thì ở trong tất cả các nơi 
ngoài đó. Đúng vậy. Đó là sự thật. Giám Lý, Báp-tít, bất cứ họ là gì, họ vẫn 
là dân sự của Đức Chúa Trời nếu họ được tái sanh bởi Thánh Linh của Đức 
Chúa Trời, họ là dân sự Ngài; Nhưng những tổ chức ép chặt họ xuống. Và 
đóng gói lại bằng văn tự từ Giám Lý cho đến Báp-tít tới người theo 
Campbell (Campbellite), vân vân, cho đến khi họ thật sự xé những chữ 
đóng gói họ ra từ nơi nầy đến nơi khác. 
128 Tốt lắm, bây giờ Chúa đã Phán như thế nào trong sự kết liễu của thời 
đại đó, “Ta là cái Cửa của chiên.” Bây giờ, cái cửa gì được mở ra nói về 
Chúa Jêsus, giữa 2 thời đại nầy? Bây giờ, 1906, gần như khi Thời đại Giám 
lý và Dwight Moody và họ phai mờ từ hiện thực, ở đó phát sinh ra những 
ngườitiếp nhận Đức Thánh Linh, nói tiếng lạ và những việc trở lại với Hội 
thánh. Đó là gần như trong khoảng năm 1906, dựa theo đó. 

 Được rồi, sau đó điều gì xảy ra? Sau đó bắt đầu tiến tới, điều đầu tiên 
anh em biết, họ đã tổ chức Hội đồng Chung xưa mà nó đã đi vào, bây giờ 
gọi là Hội thánh Đức Chúa Trời, có nguồn gốc từ Hội thánh đó đã được 
bao phủ. Rồi điều gì đã xảy ra? Ngài đã mở một cái cửa rộng mở, một cánh 
cửa mở rộng. 
130 Chúng ta hãy đọc điều đó, tôi sẽ bắt lấy từng lời ngay như cách Ngài 
mang nóđến. Đấy, “Nầy...” Chúng ta hãy xem: 

... Không ai đóng được... 

... Mở trước ngươi một cái cửa rộng mở... (Ở phía khác.) 
Ta biết công việc ngươi: Nầy, Ta đã mở trước ngươi một cái cửa 
rộng mở, không ai đóng được... 

 “Một cái cửa rộng mở,” nó là gì? Chính là sự mặc khải Thần tánh 
của Đức Chúa Jêsus Christ, không phải là Đấng thứ Hai của ‘Ba Ngôi’, 
nhưng là sự hiện hữu của chính Đức Chúa Trời trở nên xác thịt ở giữa 
chúng ta. Và sự mặc khải... 

 Nếu anh em để ý, chỉ trong một phút, chúng ta hãy chỉ đọc xa hơn một 
chút. 

 ... Đóng lại... Vì ngươi có ít năng lực... Và chẳng chối Danh Ta... 
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tại đây nó được miêu tả đúng ngay ở đây trong Kinh thánh, và đúng ngay ở 
đây, chúng ta đã hiểu... Đó là lịch sử. Điều đó đúng hoàn toàn ở chỗ Giáo 
hội Ngũ tuần khởi đầu, có tên của nó; Khoảng ngày 10 tháng 12 năm 1908, 
dựa theo nơi nào đó, nó bắt đầu sa sút. 
178 Nào, được lắm. 

 ... Và không chối Danh... Và chẳng chối Danh Ta... 

 Tôi thích điều đó. Đã - đã có chìa khóa của Đa-vít lúc nầy; Ngài có thể 
giữ Lời Ngài và để anh em vào Nước Trời. Danh Ngài đã được bày tỏ. Họ 
đi ra khỏi Hội thánh đã có tên chết, và bây giờ họ đi vào Hội thánh có Tên, 
đó là tên có Sự Sống. Đi ra khỏi sự chết, Cha, Con, và Đức Thánh Linh: 
“Danh của Cha, Con, và Đức Thánh Linh,” thậm chí điều đó làm cho hiểu 
biết. Đấy, nó được ban cho ở đó cho sự mặc khải. Cả Sách của Ngài được 
viết trên sự mặc khải. Đó là những gì của nó; Ngài mặc khải chính Ngài. 
180 Ngài Phán, “Hãy đi làm phép báp-têm nhơn Danh [Tên của] Cha, 
Con, và Đức Thánh Linh,” Ma-thi-ơ 28:19. Một trong những tên mà anh 
em đang sử dụng là gì? Phần lớn những người theo giáo lý ‘Ba Ngôi’ đã 
làm phép báp-têm, “Nhơn Danh [Tước] Cha, Con, và Thánh Linh.” Điều 
đó thậm chí không có trong Kinh thánh. Hãy hỏi bất cứ ai, thấy nếu nó 
không... Đó là nhơn Danh (Name), số ít, không phải số nhiều, những Danh 
Tước: Danh, Tước của Cha và Con cùng Đức Thánh Linh. Hiểu không? 
Đúng thế. Cha thì không phải là một cái ‘Tên’; Con không phải là một cái 
‘Tên’; Đức Thánh Linh cũng không phải là một cái ‘Tên’. Vì thế nó là gì? 
Một cái gì chết. Không có “Tên” đối với nó. Nhưng qua những ‘Tước hiệu’ 
chết... 
181 Nhưng Sự sống trong Đấng Christ, nó bày tỏ. Phi-e-rơ phải có... Ông 
đang đứng ngay ở đó với những chìa khóa của Nước Trời trong tay, Nước 
Trời là Đức Thánh Linh đang treo bên cạnh ông những chìa khóa để mở 
Nước Trời. Nói cách khác, sự mặc khải, vì Chúa Jêsus đã bảo ông. Ồ, hỡi 
anh em, anh em không thấy điều đó sao? Phi-e-rơ là một người được ơn 
với sự mặc khải Lẽ thật. Ông đang ngay ở đó, và nghe Chúa Jêsus nói, 
“Các ngươi hãy đi khắp thế gian và dạy dỗ muôn dân, làm phép báp-
têm cho họ nhơn Danh [Tên của] Cha, Con, và Thánh Linh.” 

 Phi-e-rơ quay quanh và nói, “Lạy Chúa, tôi chắc đã có chìa khóa ở 
đây. Tôi có sự mặc khải điều đó nghĩa là gì, bởi vì tôi biết Cha không phải 
là cái ‘Tên’, Con không phải là cái ‘Tên’, và Thánh Linh cũng không phải 
là cái ‘Tên’, nhưng tôi biết Danh [Tên] đó là gì. Vì vậy tôi làm phép báp-
têm cho anh nhơn ‘Danh’ [‘Tên’ của Chúa] là ‘Jêsus Christ.’” A-men! 
Chao ôi! Đúng thế. 
183 Thật giống như nếu bạn đang đọc một câu chuyện tình. Và bạn... Đó là 
quyển sách mới nhất của Ma-thi-ơ, phần cuối cùng của Ma-thi-ơ, nếu bạn 
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“Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng...” 

 “Ta biết công việc của ngươi.” Cho thấy họ đi trở lại với việc ban đầu 
lần nữa, trở lại với sức mạnh của họ và đi lại với những giáo phái Ngũ 
tuần, câu thứ 15 của cùng một chương. Đúng thế. 
173 Giữa 2 Thời đại Hội thánh có đã có một ít năng lực, giữa 2 thời đại 
Giáo lý giáo phái Ni-cô-la. Bây giờ, khi Thời đại Hội thánh Luther hình 
thành, đi trở lại vào Ni-cô-la, những Giám mục vĩ đại và vân vân, rồi đi đến 
Wesley, họ đã hình thành Tổng Giám mục của Canterbury, cùng hết thảy 
những cái vĩ đại khác, “Ồ, chúng ta là cái đó...” trong những Nhà thờ và 
vân vân, trong thời đại đó. Rồi đối với Ngũ Tuần ở đây, người ta đi ngay 
trở lại cùngmột việc, tất cả những Giáo phái vĩ đại của họ, giáo lý Ni-cô-la. 
Nhưng giữa 2 thời đại nầy Ngài đã mở ra cái cửa và ban cho Hội thánh một 
năng lực nhỏ bé đủ để phục hưng cho đến khi nó lắc đầu, nhìn ra bên xa 
kia, thấy nó đã đang ở đâu, hiểu sự mặc khải. Vặn và thấy bật ra, anh em 
biết đấy điều trước tiên, nó bắt đầu lắc đầu và nhìn chung quanh rồi lại lắc 
đầu. 
174 Nhân đây, tối hôm qua tôi đã mơ. Charlie, tôi nghĩ mình bắn một con 
sóc, nó văng ra ngoài khúc gỗ. Tôi thấy một bà già ở trên đó. Ồ, bà thật 
giận dữ với tôi, bà đi đến nắm lấy tôi. Con sóc nầy có một vầng trắng nhỏ 
chung quanh cổ. Nó nằm đó lắc đầu 2, 3 lần, lắc đầu nhìn tôi, nó giậm nhảy 
hầu như khó có thể đi, ngay phía sau những cánh rừng 

 Anh em biết đấy, bà già kia có thể có nghĩa là Giáo hội. Có thể thế 
không? Bà cố gắng di chuyển về phía tôi; Không biết vì lý do gì tôi bỏ 
chạy khỏi bà. Và... Nhưng ồ, chỉ một ánh sáng ngắn ngủi, nhưng đủ để 
biết... Tôi biết mình đã đi xuống phố, bà sẽ giết tôi ở đó, tôi quay lại với 
chiếc xe Ford chạy quanh thật nhanh; Họ có người lần dò theo ở phía sau, 
đánh hết mọi vật chung quanh để lấy đường khác, giữ cho bà ta không bắt 
được tôi. Thật sự gần đến bên cạnh...  
176 “Ngươi có ít năng lực còn lại, vì vậy ngươi cần sử dụng năng lực nầy 
để quay lại đối mặt thật sự giữa 2 Giáo phái.” Anh em để ý không,”Giữ Lời 
Ngài” không? Hãy theo dõi câu tiếp theo ở đây. 

 ... Ngươi có ít năng lực, và đã giữ Đạo (Lời) Ta...  

 “Giữ Lời Ta.” Đó là cách họ có được năng lực như thế nào. Đó là cách 
họ đã nhận được sự mặc khải. Sự mặc khải để nắm giữ Kinh thánh khi 
Luther ấn hành Kinh thánh, nó đi đến thời đại Wesley và vân vân, họ đã 
giữ Nó và giữ Lời; Thấy sự mặc khải của Đức Chúa Jêsus Christ là Đức 
Chúa Trời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, và phép báp-têm bằng nước 
nhơn Danh Chúa Jêsus, vì vậy họ đi ngay vào Hội thánh. Chính anh em 
đấy. Rồi người ta nhân Danh Ngài. Thế nào, nó dễ hiểu như đang đọc báo. 
Anh em thấy không? Thật... Anh em không thể phủ nhận điều đó, vì ngay 
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 Lần đầu tiên Danh được nói đến bây giờ từ khi trở lại Hội thánh nầy ở 
đây, mất Tên mình; Và Luther bước ra với một tên sống động và đã chết 
(Đúng thế không?), Cha, Con, Đức Thánh Linh. Ở đây xuất hiện Danh 
Chúa Jêsus lần nữa ở giữa 2 thời đại nầy ở đây, trong giữa: Cánh cửa rộng 
mở. Bây giờ, nó là sự mặc khải Ngài là gì, Thần tánh, sự mặc khải về Thần 
tánh Ngài. 
135 Đó là những gì Ngài đã bày tỏ cho chính Thời đại Hội thánh đầu tiên. 
Nào, hãy xem. Như Giăng thấy Ngàiđứng đó, với 7 chân đèn vàng, Ngài 
đang đứng với tay Ngài đưa ra. Ở đây là chân đèn đầu tiên, thứ nhì, thứ ba, 
thứ tư, thứ 5, thứ 6, thứ 7, với 2 tay Ngài dang ra như hình dạng trên thập 
tự giá. Ngài phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.” Nói cách khác, “Ta là tối 
cao lúc đầu tiên; Ta là tối trọng lúc cuối cùng.” 

 Sự Sáng mọc lên ở phương Đông và lặn ở phương Tây. Nó sẽ là lúc 
ảm đạm, tối tăm, nhưng “Nó sẽ là Sự Sáng vào lúc chiều tối.” Cũng một 
quyền năng Phúc âm đó đã dấy lên ở đây trên một mặt ở phương đông, đã 
chiếu trên và bây giờ trên một cánh tay khác ở phương tây, “An-pha và Ô-
mê-ga, Ta là A và Z.” Trong tay Ngài... Anh em hiểu điều đó không? 
136 Ngài đã làm gì trong chương 1 sách Khải huyền? Ngài đã mặc khải 
Thần tánh tối cao của mình với Hội thánh đầu tiên: Hội thánh Ê-phê-sô. 
Đúng thế không? Nhưng bây giờ để ý. Mọi người của những Hội thánh nầy 
đi tới tận lúc nầy, Ngài đã mặc khải Chính Ngài trong Thần tánh duy nhất 
của hình thức vinh hiển; Nhưng trong điều cuối cùng nầy, Ngài trở thánh Z, 
trở lại với sự ban đầu lần nữa, “Đầu Tiên và Cuối Cùng.” Thời đại Hội 
thánh đầu tiên, bây giờ là Thời đại Hội thánh cuối cùng, vì Ngài đã Phán, 
“Ta là Đấng Trước hết và là Đấng Sau cùng.” Và... 

 Nhưng anh em nói, “Điều đó đã xảy ra như thế nào? Người đó đã 
truyền bá điều gì?” Đó là sự mặc khải. Nhiều người trong anh em ở đây đã 
nhận nó, vì... Tôi sẽ nói một điều gì đó ở đây lúc nầy. Hãy xem. Toàn thể 
Hội thánh Ngài được xây dựng trên sự mặc khải Thiên thượng của chính 
Ngài Đúng thế không? Nếu anh em không tin điều đó, chúng ta hãy lật ra 
Ma-thi-ơ 16:18; Anh em sẽ thấy chỉ trong một phút toàn bộ sự mặc khải đã 
được xây dựng trên chính Ngài; Toàn thể Hội thánh Ngài được xây dựng 
trên sự mặc khải của chính Ngài. 

 Chúng ta hãy bắt đầu ở đây... Chúng ta hãy bắt đầu, tôi có thể nói câu 
thứ 14. 

Khi đó họ nói, Một số người nói, “Ngài là Giăng Báp-tít... (Câu 
hỏi là...) 
... Chúa Jêsus phán trên... Địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn 
hỏi môn đồ mà rằng: Theo lời người ta nói... Thì Con Người là 
ai? ... (Câu thứ 13, và đó là 16:13, bây giờ.) 
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Và họ thưa rằng... 
138 Hãy xem, đây là nơi đầu tiên với Hội thánh Chúa Jêsus từng nói, và 
trong sách Khải huyền là cuối cùng.  

Môn đồ thưa rằng: Người nói Ngài là Giăng Báp-tít; Kẻ nói là Ê-li; 
Kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng Tiên tri nào khác. 
Ngài Phán cùng họ (cả nhóm) rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 
Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa 
Trời Hằng Sống. (Ồ, Chao ôi!) 
Bấy giờ Đức Chúa Jêsus trả lời cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con 
Giô-na, ngươi có phước đó; Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho 
ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha Ta ở trên trời vậy. 

 Ôi chao! “Ngươi sẽ không bao giờ có điều nầy từ một Thần học viện. 
Không có đường lối khác cho ngươi có Hội nầy, hỡi Si-môn, con Giô-na; 
Cách duy nhất ngươi đã có, là sự mặc khải thiêng liêng đã được bày tỏ cho 
ngươi từ Thiên đàng mà Ta chính là Đấng ấy.”  

Chúa Jêsus Phán, “Nếu ngươi không tin Ta là Ngài, ngươi sẽ chết trong 
tội lỗi mình. (Điều đó hoàn toàn chính xác.) Ta là Đấng ấy.” 

Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng... Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội 
thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được Hội đó. 

 Nó là gì? Thiêng liêng, thiêng liêng, Lẽ thật thiêng liêng, Lời của Đức 
Chúa Trời. 
141 Chúng ta thấy rằng trong sự mặc khải vĩ đại nầy Đức Chúa Trời đã 
ban cho ở đây với Hội thánh trong những ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời 
gởi và bày tỏ chính Ngài là Cánh Cửa rộng mở giữa 2 thời đại. Không phải 
trong thời đại Lao-đi-xê; Cũng không phải trong thời đại khác nầy, Thời 
đại Hội thánh Phi-la-đen-phi; Nhưng nó ở giữa, sự bao phủ, bởi vì... Tôi sẽ 
chứng minh điều đó chỉ trong xa hơn một chút ở dưới, và anh em sẽ hiểu 
điều đó. Anh emhiểu không? Chúng ta sẽ làm cho nó phong phú, vì vậy 
chắc chắn anh em không thể không thất nó, nếu anh em thật sự muốn thấy. 
Tốt lắm. 
142 Sự bày tỏ chính Ngài là ở chỗ Ngài đã xây dựng Hội thánh Ngài. Bây 
giờ,bao nhiêu người biết điều đó đúng? Ngài đã xây Hội thánh Ngài trên sự 
mặc khải của chính mình. 
143 Tốt lắm. Bây giờ, Ngài đã Phán gì? “Không ai có thể đóng nó được.” 

 Ta biết công việc Ngươi; Nầy, Ta đã mở trước mặt ngươi một 
cái cửa rộng mở... 

 Cái Cửa rộng mở là gì? Sự mặc khải Thần tánh tối cao của Đức Chúa 
Jêsus Christ. Ngài đã Phán gì với Hội thánh phía sau Ngài ở đây, sau Thời 
đại Hội thánh nầy? Ngài phán, “Ta là Đấng đã có, hiện có, và sẽ đến. Ta 
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 Ồ, nói với nhóm người nhỏ ở dưới đây, “Ngươi chỉ có một ít năng 
lực lúc nầy.” Điều đó có nghĩa gì? Thật giống như một người đã chết, loại 
tự bắt tay, đang sống lại, phục sinh một chút, đi đến sự sống. Anh em đi ra 
khỏi những tín điều xưa cũ đã chết của họ cùng mọi thứ; Anh em bắt đầu 
đến với sự sống một chút, tự bắt tay mình, tự đứng lên. “Ngươi đã có một 
chút năng lực, nhưng ta đã đặt một cái cửa trước ngươi lúc nầy.” Ngay khi 
họ đi ra khỏi giáo lý Luther, chủ nghĩa ngoại giáo, cùng tất cả những giáo 
lý khác, và - và giáo lý Giám lý, cùng mọi thứ. Ngài Phán, “Ta đã đặt một 
cái cửa trước ngươi; Bây giờ ngươi có một ít năng lực, ngươi sẽ làm gì với 
nó? Nó được đặt trước ngươi, ngươi có thể bước vào hay bước ra, hay một 
cái khác ngươi muốn. Cái cửa được đặt trước ngươi. Ngươi đã có một ít 
năng lực, chỉ đến với Sự Sống, ngươi chỉ bắt đầu...” 
167 Vì vậy nó đã ở với Hội thánh đầu tiên. Để ý lúc chấm dứt của Thời đại 
Hội thánh Lao-đi-xê, đi trở lại với công việc lần nữa. Nếu anh em để ý bên 
trên ở đây, chỉ ra Hội thánh nầy thì ở giữa cả 2 thời đại nầy, nếu bỏ qua để 
đi vào Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, hay Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, 
“Ta biết công việc của ngươi,” ngay ở cuối Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê. 
Đó là gì? “Công việc của ngươi, đó là ngôi của quỉ Sa-tan.” Chỗ ngồi của 
Sa-tan là gì? Đấy, đi ngay lại vào Giáo phái lần nữa. 

 Anh em thuộc Hội Phúc âm Ngũ Tuần, và Giáo hội Ngũ tuần Một 
Ngôi, cùng Hội Phúc âm Ngũ Tuần, ồ, anh em không thấy sao, hỡi anh em, 
anh em đã làm gì? Anh em đi ngay trở lại với việc Đức Chúa Trời ghét, 
phá vỡ tình huynh đệ. Hãy xem Hội Phúc âm Ngũ Tuần. Bởi vì những tổ 
chức nầy, họ làm ồn ào, la ré, nổi đình nổi đám với nhau, gọi người khác là 
“Chuồng chim ó” và “hang chuột.” Thế nào, thật là xấu hổ. 

 Một việc Đức Chúa Trời ghét là gieo sự bất hòa giữa anh em. Đúng 
thế. Những tổ chức họ làm điều đó: Gieo sự bất hòa giữa anh em. Chúng ta 
sẽ đứng trong mối bất hòa và nói,“Chúng ta là anh em.” 

 Chúng ta không phân rẽ, 
 Hết thảy chúng ta là một thân; 

 Là trong một hi vọng và một Giáo lý, (Giáo lý của Kinh thánh) 
 Một tình yêu thương. 

 Tôi thích bài hát cổ, “Chiến sĩ Thập tự, Tiến lên.” Vâng, thưa quý vị. 
171 Chấm dứt Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, họ đi trở lại công việc lần 
nữa, hay những giáo phái Ngũ Tuần trở lại với giáo phái. Chúng ta hãy lấy 
câu thứ 15. Tôi đã có ở đây, “Câu 15 của Khải huyền chương 3.” Và thấy 
điều đó đúng không. Khải huyền chương 3 -- Hay là chúng ta hãy xem nếu 
tôi viết điều đó xuống ngay. Khải huyền... Ồ, không, không, Tôi - tôi sai, 
câu 15 Chính là câu của cùng chương nầy, cho thấy cùng một việc dưới 
đây, Đúng thế, ừm. 
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mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” Chỉ thế thôi. “Tức bao 
nhiêu người mà Chúa chúng ta sẽ gọi.” Lời hứa đó dành cho hết thảy mọi 
người, nếu sẽ đến cùng một cách qui định. Đúng thế. 
159 Đừng nói, “Thế thì, tôi sẽ lầm lỗi vì đường lối nầy.” 

 Có lần một người trượt dài, anh em biết không, và đi vào đường khác. 
Anh em biết điều đó không? Anh em đã từng đọc chuyện ngụ ngôn đó 
chưa? Có một người lầm đường và đi đường khác. 

 Ở Đông phương, khi người ta dự Tiệc cưới... Chúng ta sẽ hiểu điều đó 
vào buổi sáng, tại Tiệc cưới, người đó đi vào đó như thế nào. Chúng ta cố 
gắng hiểu vào buổi sáng. Tôi định nói bây giờ, nhưng hãy bỏ qua. Vào buổi 
sáng người ấy đi vào nơi đó bằng cách nào từ Tiệc cưới... Hay là; Vì Tiệc 
cưới...  

 Tốt lắm, “Cổng thì hẹp, đường thì chật.” Nước là cổng, lối vào đến 
với Đức Chúa Trời. 
162 “Ta đã đặt một cái cửa mở rộng. Ta có những chìa khóa. Ta là Đấng 
duy nhất có thể mở nó; Ta là Đấng duy nhất có thể bày tỏ nó; Ta có những 
chìa khóa.” Đúng thế không? “Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo 
đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta.” Không ai có thể được cứu, chỉ 
có qua Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài có chìa khóa; Ngài là Đấng duy nhất 
có thể... Chìa khóa là gì? Đa-vít, tương lai Thiên niên kỷ sắp đến nơi đó 
Ngài sẽ ngồi trên ngai của Đa-vít. “Ta có chìa khóa của Đa-vít; Ta mở 
cửa nầy và không ai có thể đóng nó. Không ai có thể mở nó ngoài Ta, 
và không ai có thể đóng nó được với Ta.” 
163 Làm sao có thể như vậy? Làm sao người nào có thể biết Ngài là Đấng 
Christ cho đến khi Ngài đã mặc khải chính Ngài cho người đó? Ngài bày tỏ 
chính Ngài. Ngài có chìa khóa. Ngài có thể mở nó và bỏ nó lại một mình. 
“Ta có chìa khóa để mở cửa. Ta là Cái Cửa. Ta là Đường đi. Ta là Chân lý. 
Ta là Sự Sáng. (Ồ!) Ta là Alpha. Ta là Omega. Ta là Đấng Trước hết và là 
Đấng Sau cùng. Ta là Cha. Ta là Con. Ta là Đức Thánh Linh. TA LÀ. 
Không phải Ta đã là hay sẽ là. TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU, đó 
là... ? ... Toàn bộ sự việc. TA LÀ, không phải Ta đã là hay sẽ là. TA LÀ, 
điều đó có nghĩa sự hiện diện hằng sống đời đời. TA LÀ. Luôn luôn đã là, 
luôn luôn sẽ là; Ta là bây giờ như Ta luôn luôn đã là và luôn luôn sẽ là.” 
Ngài - Ngài thật sự là Đấng TA LÀ. 
164 Có những chìa khóa đến Nước Trời; Không ai có thể đóng nó. Câu thứ 
7 chứng minh điều đó (Đúng thế.), Ngài có những chìa khóa của Đa-vít, 
“Không ai có thể đóng.” 

 Chúng ta hãy xem điều tiếp theo là: 

 “... Vì ngươi có ít năng lực...” 
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là Đấng trước hết và Đấng sau cùng. Ta là Đấng Toàn Năng.” Ngài 
phán điều đó 3 lần khác nhau, bày tỏ Thần tánh của chính Ngài với Hội 
thánh đầu tiên nầy đây; Trước khi Ngài đi vào Thời đại Hội thánh Cuối 
cùng, Ngài Phán, “Ta đã mở trước mặt các ngươi một cái cửa mở 
rộng.” Nếu bạn thấy sự mặc khải nầy, thì nó đây, nơi Ngài đã xây dựng 
Hội thánh Ngài. Cách duy nhất Ngài đã lấy Hội thánh Ngài, là trở lại với sự 
mặc khải về những gì thuộc về Ngài. Thật vậy. 
144 Hãy xem. Khi Áp-ra-ham kết ước với Đức Chúa Trời -- Hay là Đức 
Chúa Trời làm giao ước với Áp-ra-ham ngày ấy, ông đã nói, “Làm sao điều 
nầy có thể xảy ra, tôi là một người già, kẻ kế nghiệp duy nhất của tôi là - là 
đầy tớ người Đa-mách tôi có ở đây, là Ê-li-ê-se?” Ông nói, “Tôi đã già, 
Ngài đã hứa sẽ cho tôi một con trai. Ngài sẽ thực hiện điều đó bằng cách 
nào? Nó sẽ được thực hiện như thế nào?” 

 Nên nhớ ông đã đi ngủ: Một giấc ngủ sâu giáng trên ông giống như 
mọi người: Cái chết. Khi đó ông để ý, trước khi ông đi đến lò lửa; Mọi tội 
nhân xứng đáng đi vào hỏa ngục. Ông đã giết một con thú, một con bò cái 
tơ, một con dê cái, một con cừu đực, một chim cu gáy, và một chim bồ câu. 
Ông không bao giờ tách rời chim cu gáy và chim bồ câu ra. Sau đó Ánh 
Sáng trắng ngắn ngủi đi ở trước đó, và đi lui đi tới giữa những của lễ sinh 
vật nầy, chứng thực giao ước với Áp-ra-ham. 
146 Ở Nhật bản, nếu tình cờ có một người Nhật ở đây, anh em biết người 
ta làm giao ước như thế nào ở nước Nhật không? Họ ném muối vào người 
khác. Hãy lấy một bình đất nung đựng muối, để xuống đó, họ nói, “Anh sẽ 
làm như thế nầy thế kia không?” 

 “Vâng, tôi sẽ làm thế nầy thế nọ.” Rồi họ làm giao ước, và ném nó vào 
nhau, bởi vì muối là vật bảo quản. Tốt lắm. Họ ném muối vào nhau; Đó là 
một giao ước. 

 Ở Mỹ, chúng ta làm một giao ước ở đây như thế nào, chúng ta nói, 
“Vậy thì, anh sẽ làm điều nào đó không?” 

 “Tôi sẽ làm.” Anh em biết điều trước tiên, chúng ta bắt tay nhau, “Bắt 
tay nào.” Đó là một giao ước. 
148 Ở các nước phương Đông, cách người ta giao ước với nhau, họ viết ra 
điều gì đó. Họ viết ra một bản hợp đồng, họ giết một con thú vào thờ Áp-
ra-ham. Họ xẻ con thú mở ra để 2 bên và đứng vào ở giữa, để viết hợp 
đồng nầy, xé nó ra như thế nầy. Một người lấy mảnh nầy, người kia lấy 
mảnh kia. Rồi họ lấy lời thề đó, để thân thể họ giống như con thú bị giết 
nếu họ không giữ được hợp đồng nầy. Bây giờ, cách duy nhất mà hợp đồng 
có thể từng là... Bạn có thể không bao giờ sao lục nó. Nó phải trở lại thật 
khớp hoàn toàn chính xác với cùng vật kết hợp với nhau. 
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149 Đức Chúa Trời đang tỏ cho Áp-ra-ham Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ lấy 
Dòng Dõi Áp-ra-ham, qua Y-sác cho đến Chúa Jêsus, và Ngài sẽ đem Ngài 
lên đồi Calvary, ở đó Ngài xé Chúa Jêsus ra từng mảnh. Ngài xé Thánh 
Linh của Ngài ra, đem ra khỏi thân thể; Ngài sống lại và được đặt ngồi bên 
hữu Đấng Rất Cao, ban Đức Thánh Linh trở lại cho Hội thánh. Đó là giao 
ướccủa Đức Chúa Trời, xé ra từng mảnh: Chúng ta đã nhận được Thánh 
Linh; Ngài đã có thân thể. Và khi Nó trở lại với nhau, Thánh Linh ở trong 
chúng ta kết hợp chúng ta với Ngài như Nàng Dâu. A-men! Không chút 
Giáo phái nào móc vào Nó được. Không, thưa quý vị. Nó hoàn toàn thuần 
khiết, sự ra đời của Đức Thánh Linh. Chỉ thế thôi. Đó là sự giao ước. 
150 Chúng ta thấy Ngài đã Phán, “Ta đã mở trước mặt các ngươi một 
cái cửa rộng mở.” Tôi không quan tâm tổ chức của con người lên tới bao 
nhiêu, hay là những Giáo phái, ngay cả những cánh cổng của địa ngục 
không thể không thể đóng nó lại. Chỉ một cách duy nhất để đánh bại nó, 
chắp nối với nó. Chỉ thế thôi. Bạn không thể kết hợp với nó vì thế bạn phải 
sanh lại ở trong điều đó. Đúng. Do đó không ai có thể ngăn lại Sứ điệp đó 
của Thượng đế tối cao và làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus 
Christ. Các cửa của địa ngục sẽ không bao giờ thắng được nó. 

 Anh em nói, “Làm sao anh biết điều đó đúng?” Nó hoàn toàn đúng với 
Lời, không ai khác có thể nói gì về nó. Đúng như vậy. Nó là Lời. Không 
nơi nào ở đó có chép có người nào làm phép báp-têm nhơn Danh Cha, Con, 
và Đức Thánh Linh. 
152 Thánh Phao-lô vĩ đại nầy, Thiên sứ [Sứ giả] của Hội thánh Ê-phê-sô, 
có trách nhiệm với mọi người chưa chịu phép báp-têm, cho dù anh em đã 
được làm phép báp-têm, nếu anh em chưa làm phép báp-têm nhơn Danh 
Đức Chúa Jêsus Christ, ông ủy thác anh em đến để và được làm phép báp-
têm trở lại nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Ông nói, “Nếu Thiên sứ 
trên trời truyền cho anh em một Tin lành nào khác với Tin Lành 
chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị nguyền rủa.” 

 Vì thế anh em có thể thấy điều gì khi Thiên sứ đến trong ngày Sau rốt 
nầy, loại Sứ điệp gìgì người sẽ giảng khi người đến. Chúng ta có thể qua đó 
được dẫn dắt đến với người. Nhưng tôi đang nói với anh em, khi người 
đến, người sẽ giảng phép báp-têmnhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu 
không tin điều đó, hãy đến đây vào tối mai cho phép tôi chỉ ra cho anh em 
thấy qua lời Kinh thánh. Người chắc chắn sẽ giảng như vậy. Sự cắt bì tấm 
lòng, những phép lạ Thiên thượng, cùng những công việc quyền năng 
giống y như họ đã có trong ngày lễ Ngũ tuần, phước ơn của chính lễ Ngũ 
tuần ban đầu sẽ đến trở lại với số người còn lại ít ỏi nhận lấy nó từ đằng xa. 
Khế ước nầy sẽ hoàn toàn giống như của nó khi bị xé ra theo cách đầu tiên. 
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154 Ồ, tôi yêu Ngài.Tôi thấy rất vui mừng, quá vui mừng, Tôi - tôi không 
thể diễn tả điều đó khá mạnh mẽ. Tôi quá vui mừng đến nỗi có thể nói tôi 
là một trong số những người đó. Tôi quá vui mừng. 

 Tôi thật sự mong ước hết thảy anh chị em cũng giống như thế. Tôi thật 
ước ao có thể có những anh chị em hoàn toàn ở đây, những người bạn yêu 
quí của tôi trên khắp thế giới, để hiểu được điều vĩ đại nầy. Tôi - tôi sẽ sẵn 
lòng giúp đỡ tối nay, Đức Chúa Trời biết điều nầy. Tôi có một cậu con trai 
nhỏ, và 2 bé gái Sa-ra và Rebekah; Một người vợ đáng yêu mà tôi không 
thích rời ra; Nhưng nếu tôi biết anh em của tôi vượt qua -- Mọi người mà 
tôi biết trên thế giới, có thể chấp nhận điều đó và tin, được đầy dẫy Đức 
Thánh Linh; Tôi có thể sẵn sàng đi ngay lúc nầy. Điều đó hoàn toàn đúng. 
Ồ, nếu tôi có thể thật sự... Và anh em không thể... Nếu anh em nói chuyện 
lịch sự, người ta nghĩ anh em đang cố gắng hoàn thành điều gì đó nhờ khéo 
léo. Có một điều duy nhất để làm; Là ở lại ngay với Lời và đóng đinh nó 
xuống đây. Hoàn toàn chính xác; Ở lại ngay với nó. Ồ, tôi yêu Ngài biết 
bao. 
155 Một sự mặc khải của chính Ngài, Thần tánh tối cao của Ngài. Ngài đã 
làm gì? Không biết vì lý do gì tôi thật không thể lìa bỏ điều đó. Ngài đã 
mặc khải nó trong Hội thánh tại thành Ê-phê-sô. Đúng thế không? Đó là 
khi Ánh Sáng đầu tiên bật ra chiếu sáng, Ánh Sáng Cơ-đốc giáo. Đúng thế 
không? Thời đại Đức Thánh Linh bắt đầu ở ngay đây tại thành Ê-phê-sô. 

 Vị Tiên tri đã nói ở đó sẽ đến một ngày không phải đêm cũng không 
phải ngày, nhưng vào buổi chiều Sự Sáng sẽ trở lại lần nữa. Anh em hiểu 
điều đó không? Hiểu không? Nhưng hãy thấy, ngày nầy ảm đạm, qua các 
thời đại đó, tất cả điều nầy ở đây là những tổ chức ảm đạm cùng mọi việc 
như thế; Nhưng trong ngày cuối cùng ngược lại ở đây, phương cách ở đây 
Ngài đã đặt một cái cửa rộng mở. Chúa Jêsus Phán, “Ta là Cái Cửa đó.” 
157 Anh em đã từng Ngài Phán, “Ta là Cái Cổng. Ta là Đường đi, Chân 
lý, và Sự Sáng”? Anh em đã bao giờ nghe Ngài Phán, “Cổng thì hẹp, 
đường thì chật” không? Anh em có bao giờ để ý chữ “hẹp” (straight) được 
đánh vần như thế nào không? “Hẹp” có nghĩa là “nước”, đánh vần giống 
như thế. S-t-r-a-i-g-h-t. Hẹp, “Nước là đường lối. Và nước là cái cổng, và 
đường thì chật.” Nước là gì? Cánh cổng, cái cửa. Đấy, mở rộng... “Nhơn 
Danh Chúa Jêsus là đường lối, qua nước. Cổng thì hẹp, đường thì chật...” 
Chúa Jêsus... “Nước là cái cổng, nhơn Danh Chúa Jêsus mà vào.” 

 “Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ mà 
chịu phép báp-têm để được tha tội mình rồi sẽ được lãnh sự ban cho 
Đức Thánh Linh. Vì Lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi. 
(Một số người nói, ‘Chỉ dành cho các Sứ đồ.’) Cho các ngươi, con cái các 
ngươi và thuộc về hết thảy những người ở xa, tức là bao nhiêu người 


