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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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Mừng vui ở trời đất hi vọng. 
Nếu cám dỗ đến, bạn làm gì? 
Dầu sao cứ nhơn Danh Chúa Jêsus, 
Làm khiên che lằn tên quân thù; 
Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta,  
(Điều gì đó khiến bạn không tin. Cứ nhớ.) 
Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa. 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
Mừng vui ở trời nơi đất trông, 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
Mừng vui ở trời đất hi vọng. 

95-1 Chúng ta hãy cúi đầu giờ nầy, mọi người hãy cung kính... ? ...  

Nhờ Danh Jêsus ta đến nghiêng mình...  

 [Có người nói tiếng lạ; Một người khác thông giải... - Bt] 

 Bây giờ nếu các bạn hiểu, Thánh Linh Chúa giáng xuống trong buổi 
nhóm trên tiếng mới (nói với người không biết, được thông giải cho những 
người không hiểu.) Lời của Đức Chúa Trời! Các bạn nhớ khi kẻ thù nghịch 
đến họ không biết phải làm gì? Thánh Linh của Chúa ngự trên họ, bày tỏ 
cho họ biết phải làm gì. Ô! Chúa tôi. 

 Chỉ cần cúi đầu cách khiêm nhường. Xin Chúa ban phước cho các 
bạn.  

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta,, 
Chân Chúa chúng ta trùng phùng. 
Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta, 
Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng... 

 

Đấng Christ Là Sự Mầu Nhiệm Của Đức 
Chúa Trời Mặc Khải 

 

1.1 Cám ơn Anh. Xin Chúa chúc phước cho Anh. Chúng ta cứ đứng một 
lát trong khi cúi đầu cầu nguyện.  
1-2 Lạy Cha Thiên Thượng từ ái, một lần nữa chúng con đến với Cha sáng 
hôm nay để được sự thương xót và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hôm 
nay. Khi trời rạng sáng chúng con nhóm lại với nhau học hỏi Lời Ngài để 
biết phải sống như thế nào trong ngày hiện tại nầy và biết chúng con đang 
sống trong thì giờ nào. Cầu xin Cha hướng dẫn ý tưởng, tấm lòng chúng 
con hôm nay để Ngài điều hướng chúng con biết mọi lời nói có ích cho 
mình; Xin Cha cũng mở môi miệng chúng con cách tự do và lòng chúng 
con cũng nhận lãnh qua Tiếng Phán Ngài, và đừng để cho chúng con nói 
điều gì vô ích hầu cho mọi người nhận biết rằng chỉ có một mình Ngài mới 
có thể tỏ bày Lời của Đức Chúa Trời. 

 Hiện giờ con phải rời khỏi Hội thánh nhỏ bé này để tham gia vào các 
nơi khác trên thế giới, con giao phó họ cho Ngài, Chúa ôi, họ là một phần 
của lòng con. Họ là những người được sinh ra cho Ngài bởi Thánh Linh và 
bởi Lời Lẽ thật. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài chúc phước cho họ, giữ gìn họ 
kết chặt với nhau bởi tình yêu thương Đấng Christ. 
1-4 Xin Chúa chúc phước lành cho Mục sư chăn bầy yêu dấu của chúng 
con. Chúng con cầu xin Ngài xức dầu cho ông bằng Đức Thánh Linh của 
Lời Ngài và khải thị để nuôi dưỡng bầy chiên. 

 ...Mới đây Ngài bày tỏ khải tượng rằng Đền tạm nhỏ bé nầy ở đây... 
Nhưng để tích lũy lương thực, và đến một thời điểm sẽ cần dùng đến... Khi 
chúng con thấy Anh Sothmann và Anh Woods sẵn sàng đi ra nước ngoài 
để... Nhưng Ngài lại Phán bảo “Hãy dự trữ lương thực này ở đây chờ đến 
thời điểm.” Lạy Chúa, con cung kính cố gắng làm theo. 

 Chúa ôi! Sáng nay trong bài học mà chúng con suy gẫm nầy, con cầu 
xin Ngài ban phước trội hơn cho những gì mà chúng con suy tưởng để tỏ 
cho thấy Ngài là Đức Chúa Trời, còn đây là Lời Ngài và Lẽ thật của Ngài. 
Chúa ôi, xin nhậm lời cho dân sự Ngài được nuôi dưỡng, tăng trưởng mập 
mạp như Ngài đã thể hiện trong ân điển của Chúa, hầu cho mỗi người 
chúng con nhận thấy ơn thương xót Ngài trong ngày hôm nay. Lạy Cha xin 
Ngài chúc phước ở cùng người có mặt cũng như những người mong muốn 
có mặt, và nhận lấy sự vinh hiển cho chính Ngài. Chúng con cầu xin bấy 
nhiêu điều nhân Danh Chúa Jêsus. A-men! 
2-1 Chúa ban phước cho mỗi một anh chị em giờ nầy. Trước khi bắt đầu 
buổi thờ phượng chúng ta có một con trẻ thuộc gia đình Collins. Trước đây 
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một lát tôi đã gặp cha đứa bé, anh muốn dâng con trẻ này cho Chúa; Giờ 
phút này chúng ta dâng con cho Chúa. Mời Anh hay Chị Collins đem con 
mình tiến lên trước mặt Hội thánh để chúng ta dâng con cho Chúa. 
2-2 Hãy rời khỏi hàng ghế! điều đó khiến cho... Đây là những thành viên 
trung tín... của Thân thể Đấng Christ. Quý vị nên nhớ rằng tôi không bao 
giờ nói về của Đền tạm -- mà là “Chi thể của Đấng Christ.” Các thân thể 
này là một chi thể của Đấng Christ.  

 Ở đây họ có một em bé muốn dâng cho Chúa. Đây là việc làm mà tôi 
nghĩ rằng vợ tôi ganh tị với tôi: Được bồng bế những đứa bé. Anh Neville, 
nếu Anh muốn đến đây hãy đến 
2-2a [Anh Branham hướng dẫn dâng con. - Biên tập] Tên anh là gì? [Người 
cha trả lời “Clyde.”] Đây là Anh và Chị Clyde Collins; Anh của người anh 
em với người anh yêu quí của chúng ta ở đây, Mục sư Collins, Wilbur. Tôi 
thấy gia đình dòng họ Collins đã tăng trưởng nhân số với đứa bé trai xinh 
xắn. 

 Chị Collins, cháu bé được bao nhiêu tuổi? Gần đúng 4 tháng tuổi. Tên 
của bé là gì? Mark David Collins. Đó là một tên rất đẹp. Nó trông rấy xinh 
xắn và cũng khỏe mạnh nữa. 

 Bây giờ tôi biết rằng các bà mẹ có mặt ở đây rất thích em bé nhỏ này. 
Trông giống búp bê quá phải không? Bây giờ, chúng ta cúi đầu cầu 
nguyện...  
2-2b Lạy Cha Thiên Thượng, đôi vợ chồng trẻ này đến đây với con cái bé 
mọn yêu dấu này đã được ban cho bằng sự kết hợp xác thịt của họ, được 
đặt vào bàn tay của gia đình này để họ gìn giữ cho Đức Chúa Trời. Họ 
cung kính đem bé Mark David đến đây dâng cho Chúa Toàn năng, Đấng đã 
ban cho đứa bé quí báu nầy sức khỏe tốt và một cậu bé tốt đẹp trong sự 
chăm sóc của gia đình này được nuôi dưỡng để làm vinh hiển Đức Chúa 
Trời.  

 Chúa ôi, xin ban phước người cha và người mẹ, xin cho bột không hết 
trong vò, dầu không hết trong bình. Nguyện xin Cha của đứa bé được khỏe 
mạnh để làm việc nuôi nấng con trẻ. Nguyện xin người mẹ khỏe mạnh và 
có khả năng để dạy dỗ và nuôi dạy nó theo sự khuyên dạy của Ngài và mỗi 
tấm lòng của gia đình này sửa soạn sẵn để phục vụ Đức Chúa Trời. Xin 
nhậm lời, Chúa ôi. 
2-2c Giờ đây, cháu bé Mark David dễ thương nầy được chuyển từ cánh tay 
của gia đình qua cánh tay của con. Con cùng trưởng lão Hội thánh ở đây 
xin dâng con trẻ này cho Chúa. Nhân Danh Chúa Jêsus con cầu xin Đức 
Chúa Trời ban phước cho bé lớn lên sẽ có đời sống phục vụ Ngài. Xin 
nhậm lời, Chúa ôi. Xin cho cháu có một đời sống làm vinh hiển Danh 
Chúa, sống lâu cho đến ngày Chúa Jêsus tái lâm, nếu điều đó đẹp ý Ngài. 
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93-3 Tôi sẽ nói cho các bạn một bí mật nho nhỏ khi tôi gặp lại các bạn. Hãy 
nhớ điều này khi chúng ta đứng. Hãy nhớ điều này. 

Nhờ Danh Jêsus ta đến nghiêng mình, 
Qùi nơi chơn Ngài dâng tâm thành; 
Giờ lâm chung nguyền hô Danh Chúa luôn,  
(Chúng ta sẽ đội vương miện Ngài.) 
Duy Ngài có vinh Danh độc tôn. 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
Mừng vui ở trời nơi đất trông,  
(Sự khải thị 3 khía cạnh là gì? Hy vọng và sự vui mừng trên 
Thiên đàng đã bày tỏ trong Ngài.) 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
Mừng vui ở trời đất hi vọng. 

93-4 Cái gì? Hy vọng tại trần thế và niềm vui Thiên đàng, mọi việc được 
bày tỏ trong Đấng Christ: Đức Chúa Trời, Hội thánh và mọi việc khác nữa 
đã được bày tỏ trong Đấng Christ. Kinh thánh là Đấng Christ. Kinh thánh 
là Lời được viết ra, mà Ngài là Lời. Sự mặc khải của nó là sự hiển nhiên 
của Sự Sống đến trong xác thịt của Lời để làm sáng tỏ nó. Ô! Nó không kỳ 
diệu sao? 

...Dầu sao cứ nhơn Danh Chúa Jêsus, 
Làm khiên (Đừng quên điều đó.) che lằn tên quân thù; 
Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta, (Các bạn phải làm gì?) 
Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa. 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
Mừng vui ở trời nơi đất trông, 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
Mừng vui ở trời đất hi vọng. 

94-1 Không biết -- (Dĩ nhiên, là con người thuộc linh các bạn nhìn mọi vật 
cách thuộc linh) -- Không biết về điều nầy, Đức Chúa Trời biết nó. Nếu 
bạn quay lại nhìn cái đồng hồ, nó chỉ đúng 2 giờ: Cuối cùng của sự Tác 
động Thứ Hai, Sự Tác Động Thứ Ba đã gần rồi. 
94-2 Bạn có để ý Thánh Linh lấy bài hát giống như vậy và đưa âm điệu cao 
hơn như thế không? Sự tác Động kế tiếp đang ở trong tầm tay! A-men! 

Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu, 
Nhờ Danh Jêsus mau kêu cầu. 
Lòng chắc được an ủi thảnh thơi, 
Danh nầy chớ quên trong mọi nơi. 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
Mừng vui ở trời nơi đất trông, 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
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lại và chúng ta hát ca ngợi Ngài lần nữa, “Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài”, hãy 
đưa đôi tay bạn lên để ca ngợi Ngài. 

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài. 
Bởi vì Ngài yêu tôi trước. 
Ngài mua chuộc linh hồn tôi. 
Trên cây thập tự. 

 Ô, Chúa ôi! Chúng con yêu Ngài biết bao! 

Tin vào Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con. 
Tin vào Thánh Linh, cả Ba ‘Vai’ của Một ĐCT  
(these three are One) 
Quỷ sứ sẽ run sợ, tội nhân thức tỉnh. 
Tin nơi Đức Giê-hô-va không điều gì lay chuyển. 

93-1 A-men! Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Chúng ta yêu Ngài biết bao! 
Bây giờ hãy thờ phượng Ngài trong tấm lòng, kính yêu Ngài, việc Ngài 
làm tốt đẹp thay. Nhìn xem Ngài đã làm gì cho chúng ta. Trong những năm 
đầy khải tượng, không một cái nào sai trật. Mọi việc Ngài Phán sẽ ứng 
nghiệm đã xảy đến đúng như Ngài đã Phán. 

 Tôi yêu các bạn. Đừng quên các điều răn của Đức Chúa Trời cho bạn 
là con cái bé mọn của Ngài, “Hãy yêu thương nhau.” Yêu mến mọi người 
đúng hay sai, tội nhân hay thánh nhân, hãy yêu thương họ trong bất cứ 
trường hợp nào. Nếu bạn không thể làm được, hãy cầu nguyện xin Chúa 
giúp bạn, vì Chúa yêu tội nhân. Bản tánh tự nhiên của Đức Chúa Trời ở 
trong...  
93-2 Nếu một người sai lầm, hãy yêu thương họ trong bất cứ trường hợp 
nào. Đừng dự phần vào tội lỗi của người ấy. Nhưng phải êm dịu không cay 
đắng và khuyên răn nhẹ nhàng để bảo cho người đó biết về hy vọng của Sự 
Sống ngự trị trong các bạn qua Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ cho các bạn bởi 
Đức Thánh Linh. 

Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu, 
Nhờ Danh Jêsus mau kêu cầu. 
Lòng chắc được an ủi thảnh thơi, 
Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.  
(Vậy thì đừng quên, mọi nơi các bạn đi.) 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!  
(Danh đó; Chúng ta có Danh Ngài. Chúng ta được kêu gọi bởi 
Danh Ngài.) 
Mừng vui ở trời nơi đất trông, 
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! 
 Mừng vui ở trời đất hi vọng. 
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Và nếu vậy, xin cho cháu đến đóng gói Sứ điệp của Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời trong thời đại sắp đến. Nguyện xin Chúa cũng ban cho bé có sức khỏe, 
sự vui mừng bình an và tâm hồn luôn luôn hướng về việc làm phải lẽ trước 
mặt Đức Chúa Trời. Trong Danh Chúa Jêsus Christ con xin dâng con trẻ 
này cho Ngài. A-men! 

 Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho chị, Chị 
Collins, và Anh Collins, cháu là một cậu bé tốt. Chúa ở cùng gia đình Anh 
chị. Chúng ta hát bài “Dắt về Chúa”:  

Dắt về Chúa, dắt về Chúa, 
Dắt về Chúa, dắt về Chúa, 
Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha. 

 Tôi thích bài hát ấy. Hãy đem con trẻ đến cùng Đấng Christ trước khi 
Ma quỷ có cơ hội để chúng sẵn sàng có một đời sống phục vụ Ngài. 
2-5 Có người nào biết một trong những thành viên gia đình Anh Dauch 
không: Bà Dauch chẳng hạn? Anh Brown, có Anh ở đây không, Anh 
Brown? Vâng, tôi vui mừng có Anh... Anh Dauch vẫn còn ở với chúng ta 
không? Tuyệt diệu! Anh Danch hầu như đã rời khỏi chúng ta. Chúng ta 
không thể nói nhiều và hỏi nhiều về Anh. Anh đã trải qua 21 năm mà Đức 
Chúa Trời bảo cho anh sống như thế, một đời sống bình thường. 
2-6 Nhưng sáng hôm nọ chúng tôi có một cú điện thoại rằng Anh đang 
hấp hối. Chúng tôi vội vã đến đó. Đức Chúa Trời thật sự tốt lành đối với 
Anh và cứu Anh. Tôi nghĩ Anh đang bình an và sẵn sàng đợi Chúa đến. 
Các bạn biết tất cả chúng tôi đã nắm tay nhau, cùng cầu nguyện cho người 
lớn tuổi như người cha già. 

 Tôi còn nhớ Anh ngồi ngay tại đây trong một góc phòng của ngôi Nhà 
thờ cũ kỹ. Khi Ánh Sáng rọi ngay nơi Anh đến hồ nước làm báp-têm trong 
Danh Chúa Jêsus vào lứa tuổi 87 hoặc 88 với cây gậy trong tay. Anh đến 
đây và nói rằng, “Tôi muốn được đến thẳng chỗ đó để được làm báp-têm.” 
Một vài người đã giúp đỡ Anh mặc áo quần. Anh không thể chờ đợi đến 
lần tới, Anh phải làm báp-têm ngay, ngay lúc đó. Tôi thích thế. 

 Một ngày kia tôi có cơ hội nói chuyện với Anh, Anh hỏi, “Anh 
Branham à, Anh nghĩ rằng tôi khỏe mạnh chứ?”  

 Tôi trả lời, “Anh có đi Bác sĩ để kiểm tra sức khỏe chưa?” Anh nói, 
“Vâng có, thưa Anh.” 

 Tôi giải thích, “Bác sĩ sẽ đặt máy móc trên tai, trên ngực để đo điện 
tâm đồ, áp huyết và cũng thử nước tiểu để có thể tìm ra được nơi nào suy 
kém. Rồi sẽ có phương cách giải quyết, nếu cần Bác sĩ nghiên cứu lại cách 
các chuyên gia đã viết về các chuyên đề này. Nếu sự việc này xảy ra sẽ biết 
các bộ phận nào suy yếu.” 
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3-3 Tôi nói: “Còn bây giờ, tôi chỉ có một cái máy đó là Kinh thánh cho 
linh hồn.” Tôi sẽ làm cho Anh một cuộc thí nghiệm. Phúc Âm theo Thánh 
Giăng 5:24, Chúa Jêsus đã nói, “Ai nghe Lời Ta...”, tôi nói, “Không phải 
chỉ ngồi nghe Lời thôi, chưa đủ mà còn phải tiếp nhận và tin lấy. Trong 
lòng Anh cho là anh đúng, là phải. Anh phải tiếp nhận nó, tin lời đó, lời đó 
thuộc về Anh. “Ai nghe lời”, nó thuộc về quyết định của Anh hoàn toàn 
rồi. Anh tin điều đó chăng? 

 Anh đáp, “Tôi tin.” 

 Tôi nói với Anh, “Thế thì tôi nói cho Anh biết Bác sĩ Trưởng nói: 
‘Người ấy sẽ không bị đoán xét đâu, song vượt qua sự chết mà đến Sự 
Sống.’” Tôi nói, “Theo như tôi biết, theo các Sách trong Kinh thánh, Anh 
đã vượt qua cuộc trắc nghiệm.” 

 Cụ già đã gần 100 tuổi, không phải là thành viên Giáo hội chút nào. 
Nhưng đúng ngay lần đầu tiên Sự Sáng chiếu qua bước đường Anh đi, Anh 
đã tiếp nhận Chúa. Thấy Hạt Giống định sẵn đang nằm đấy không? Vâng, 
thưa quí vị. Xem đấy, ngay khi Sự Sáng chiếu vào, họ nhận biết Sự Sống 
nhanh chóng. 
4-1 Tôi biết hôm nay là ngày nóng bức và thật khó cho tôi để mời gọi mọi 
người nhóm thờ phượng trong một nơi chật chội như thế này. Tuy nhiên, 
tôi nghĩ bởi ân điển Chúa, tôi sẽ có một buổi thờ phượng khác trước khi tôi 
phải xa các bạn trong một thời gian ngắn, tôi tin vậy. 

 Tối mai tôi phải đi đến Chicago để bắt đầu chương trình vào ngày thứ 
Tư. Tôi nghĩ rằng cần phải đến đó sớm hơn một chút, nếu có thể được sẽ 
nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu một loạt buổi nhóm. Tôi tin rằng 
họ đã có... Ngay tại đây, tôi đã thấy công việc ấy. Họ thông báo khắp nơi. 
Nó được gọi là Vùng Marigold... Đúng thế, Marigold, vâng, Vùng 
Marigold. Khu vực Marigold là nơi được tổ chức kéo dài từ đêm thứ Tư 
đến Chúa nhật. Các Thương Gia thuộc Hội Phúc âm Toàn Vẹn cũng dùng 
điểm tâm vào sáng thứ Bảy. Tôi không biết chính xác họ nhận thông báo ở 
đâu. Không. Rồi tối thứ Bảy được tổ chức tại Lane Tech. Tôi thấy điều đó 
được thông báo ở đây. 
4-3 Giờ đây, nếu bạn ở gần khu vực ở trên đó... Nó chỉ là một loạt buổi 
nhóm rao giảng Phúc Âm thông thường như chúng ta thường tổ chức; Hầu 
hết các Sứ điệp rao giảng đều là vấn đề căn bản đã được dạy dỗ tại đây, bởi 
vì các bạn biết đây là nơi những cuộn băng cũng được sản xuất ra.  

 Bên ngoài người ta có thể làm ồn, nhưng họ mua những cuộn băng ở 
đây, điều đó tùy họ nếu họ muốn nghe bất cứ cuộn băng nào. Những cuộn 
băng phát hành từ nơi đây chính là tòa giảng riêng của chúng ta. 

 Vì thế ở bên ngoài tôi thường cố gắng đi loanh quanh một số điều 
không sâu sắc lắm, bởi vì nhiều trong số đó ít kinh nghiệm và... Nhưng ở 
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Bởi Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta gặp họ tại buổi họp mặt nơi 
không trung. 
(Họ là Kinh thánh.) Và tôi... (Họ được bày tỏ trong Ngài. Không 
có Ngài, hết thảy sẽ biến mất. Tôi phải trở nên một phần của 
Ngài. A-men! ) 
Tôi mong ước gặp họ biết bao, (Đúng thế.) 
Tôi tuyên bố chắc chắn như vậy.  
Nhưng Con Một của Đức Chúa Trời,  
Ngài là Đấng lãnh đạo buổi nhóm nơi không trung. 

91-4 Hê-bơ-rơ 11:40 nói, “Hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự 
trọn vẹn được.” Tứ chi không thể nào trọn vẹn nếu không có bộ não, không 
có đầu, không có kiến thức và vân vân. Thấy không? Chúng ta hoàn toàn 
trọn trọn vẹn trong Ngài. “Vì bởi cùng một Thần Linh mà chúng ta được 
báp-têm vào cùng một Thân Thể,” vượt khỏi sự phán xét, vượt qua khỏi 
tội, vượt qua sự chết. A-men! Con Một của Đức Chúa Trời sẽ đứng đầu 
hàng trong cuộc gặp gỡ trong không trung. Bạn có yêu Ngài không. [Hội 
chúng nói, “A-men!”] 

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài. Bởi vì...  

 Laỵ Chúa Jêsus, Đấng xức dầu Thánh Linh cho những chiếc khăn tay 
này, và chữa lành cho những người bệnh... Cầu xin được như vậy... ? ... 
Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ... ? ...  

...Trên cây thập tự... [Anh Branham ngân nga. - Bt] 

 Đấng Christ đã mặc khải, ngay trong chúng ta giờ nầy, ngay bây giờ 
trong chúng ta. Ngài bày tỏ bằng cách nào? Bởi vì Ngài đã yêu tôi trước. 
Ngài đã làm gì?  

Ngài đã mua chuộc linh hồn tôi 
Trên... (Vinh hiển thay!) 

92-1 Thiên sứ lớn ấy của Giao ước, Đấng ở với Môi-se trong đồng vắng, 
Đấng đến với Phao-lô trên đường tới thành Đa-mách, cũng là Đấng cho 
phép chúng ta chụp hình của Ngài; Cũng là Đấng trong bức hình ở tạp chí 
Life ngày nọ, cùng với Lời ấy bởi Đức Chúa Trời không thay đổi, qua 
những ống dẫn giống như vậy, cùng đường lối như vậy, cùng Lời Hứa 
giống như vậy: “Nơi nào có 2, 3 người nhóm nhau lại nhân Danh Ta, Ta 
ở giữa họ.” Vậy Ngài đang ở đây. “Thiên sứ của Đức Chúa Trời đang cắm 
trại chung quanh kẻ kính sợ Ngài”, là kẻ chỉ chú tâm theo Lời Ngài. Không 
một người có thể tôn trọng Lời đó mà không kính sợ Đức Chúa Trời. Phải 
không?  
92-2 Vậy sáng hôm nay Ngài đang ở đây với chúng ta khi chúng ta thờ 
phượng Ngài trong Thánh Linh. Vì lẽ một Sứ điệp khó hiểu như vậy. Tôi 
nghĩ chúng ta phải thờ phượng Ngài trong Thánh Linh. Thấy đó, nhắm mắt 
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Những tiếng hát như vậy, chẳng bao giờ được nghe bởi tai loài 
người. 
Thật là vinh hiển, tôi mạnh mẽ tuyên bố thế đó. 
Con Một của Đức Chúa Trời,  
Ngài sẽ là Đấng Lãnh đạo,  
Trong cuộc gặp gỡ tại nơi không trung. 

 Ô! Ô! Thật là tuyệt diệu, thấy chưa? Thấy những gì sẽ xảy ra chứ? 
Bây giờ hãy nhìn. 

 Thưa các bạn, chúng ta thật sự phải kết thúc. Gần 2 giờ đúng rồi. Và 
chúng tôi -- chờ đợi các bạn ăn tối. Tôi đã đi qua từ trang này đến trang 
khác về điều nầy. Các bạn biết đấy, chúng ta sẽ phải chấm dứt về điều nầy. 
Chưa hết bài được. Đó là sự khải thị. Nó là vĩnh hằng như Lời Đức Chúa 
Trời là vĩnh hằng.  
91-1 Hãy xem. Nhưng mục đích gấp 3 lần về sự mầu nhiệm vĩ đại của Đức 
Chúa Trời được bày tỏ: Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Đấng Christ, Đấng 
Christ bày tỏ trong Hội thánh để mua chuộc Ê-va hư mất trở về tình trạng 
nguyên thủy trong vườn địa đàng. Ô! Chao ôi! 

 Ô! Sẽ là những giờ phút trọng đại trong ngày đó! Đúng lắm! Chúng ta 
tin điều đó. Sao bạn không tin nó?  
91-2 Tôi đang suy nghĩ về bài hát đó mọi lúc... Ngài đã bày tỏ chính Ngài 
trong Đa-ni-ên, trong Môi-se và trong Giê-rê-mi. Họ là ai? Họ là những 
Tiên tri mà Lời Đức Chúa Trời đã đến cùng họ, những con người vĩ đại. 
“Bạn đã nghe về câu chuyện giấc mộng của Giô-sép,” Đa-ni-ên trong hang 
sư tử hoặc nhiều chuyện khác nữa mà các bạn đã biết. Vậy họ là ai? Những 
Tiên tri. Thấy không?  

 Nhưng Đấng quan trọng nhất là Đức Chúa Trời... Đức Chúa Trời chỉ 
tạm thời làm hình bóng trong họ. Ngài làm hình bóng chính mình trong A-
đam để biết cái gì là đúng, nhưng đã bước ra để cứu chuộc người vợ vì 
nàng đã sai lầm. Đấng Christ không có tội, nhưng Ngài đã bước ra gánh lấy 
tội lỗi để mua chuộc đứa con bị hư mất của Ngài. Thấy không? Ngài tự đặt 
để chính thân xác Ngài. 

Các bạn có nghe câu chuyện kể về Môi-se trong bụi lau. 
Các bạn đã nghe về sự can đảm của Đa-vit và chiếc trành ném đá 
của ông. 
Bạn đã nghe về câu chuyện của giấc chiêm bao Giô-sép. 
Hoặc Đa-ni-ên và những con sư tử mà chúng ta thường hát. 
Ô! Còn có rất nhiều chuyện khác nữa đã được xác nhận trong 
Kinh thánh. 
Tôi mong ước gặp họ biết bao! Tôi tuyên bố chắc chắn vậy. 
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đây, tôi cảm thấy mình có quyền để nói bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đặt 
để trong lòng tôi để rao giảng ngay từ nơi đây. Vì vậy những cuộn băng 
của chúng ta được sản xuất từ nơi đây. Bạn hiểu không? Những thính giả 
trong phòng này cảm thấy thỏa mái, bạn có thể thấy những chiếc đầu tựa 
vào tấm kính mờ đang ngồi đấy với những máy ghi âm. 
4-4 Giờ đây, nếu bạn muốn đến với buổi nhóm này, mọi người chúng tôi 
vui mừng đón tiếp các bạn. Cứ... Nếu bạn đến đó, không biết đâu để đi, chỉ 
liên hệ với nhân viên Giáo hội Phúc âm Toàn Vẹn hoặc Anh Carlson, anh 
ấy sẽ hướng dẫn bạn... Anh có thể báo cho bạn biết hoặc là Nhà thờ 
Philadelphia hoặc một nơi nào khác, họ chỉ vẽ tỏ tường hầu bạn có thể đi 
đến đúng chỗ. 
5-1 Sau đó tôi trở lại đây vào tối thứ Hai tới, có thể là buổi chiều hay buổi 
tối. Rồi thứ Ba chúng tôi trở lại Arizona đưa các con vào trường học và cứ 
thế. Tôi không biết đích xác khi nào có thể trở lại đây lần nữa bởi vì 
Chúa... Tôi muốn Ngài hướng dẫn tôi làm gì. 

 Một việc kỳ lạ đã xảy ra... Tôi có thể như... Tôi biết rằng điều nầy 
được ghi âm, tôi vẫn để máy móc tại đây. Ngay khi những khải tượng và 
những sự dẫn dắt của Thánh Linh đang tác động, tôi thích tác động đúng 
lúc Thánh Linh đang vận hành... Trong năm vừa rồi sự việc đã xảy ra trong 
lúc cao điểm nhất của những khải tượng mà tôi đã từng trải trong chức vụ 
của mình -- Sự việc đã xảy ra năm rồi mà các bạn đã biết, việc này đã được 
tiên đoán trước khi nó xảy ra đúng như lời tiên đoán. 
5-3 Bây giờ, chúng tôi trở lại đây để thăm viếng. Tôi chắc không thích khí 
hậu nơi này... Vừa tới đây tôi đã bị suy yếu ngay... Tôi có thể vượt qua 
đỉnh của các gò cao kia và đi xuống thung lũng này và rồi ở đây trong vòng 
10 phút, tôi phát nóng lạnh và bị đau (vì thời tiết), khiến đầu óc tôi choáng 
váng, mọi vật như quay cuồng tối tăm. Tôi phải ra khỏi điều đó. 
5-4 Ngày nọ tôi đang trò chuyện với vợ... Nhưng trước tiên điều gì khiến 
tôi đến đây? Phải chăng vì Anh chị em, Hội thánh này? Tôi kể cho quý vị 
về những nơi chúng tôi đã từng đến trong đời. Đây là nơi tôi thích đến để 
giảng Phúc âm. Giống như chúng ta có thể thực hiện cuộn băng ở đây dễ 
hơn nơi khác 10 lần. Vì lý do đó tôi nói rằng, “Nơi nào Đức Chúa Trời 
đang làm việc hãy ở lại nơi ấy.” Nhưng tôi suy nghĩ việc lớn thì ở đâu, việc 
ấy đã làm cho tôi không thành công khi Ngài kêu gọi tôi bước vào chức vụ 
lần đầu tiên. Vì vậy Ngài tạo ra việc nhọc nhằn vất vả khi tôi bước vào 
công việc. Sự vâng lời tốt hơn của lễ. 
5-5 Đoạn tôi sẽ đi đi lại lại đây luôn để giảng dạy trong Đền tạm nầy. Các 
tín hữu từ ngoại ô thành phố sẽ được thông báo. Bill Paul. Anh Bill Paul sẽ 
ở trong văn phòng này hầu có thể đi bất cứ lúc nào qua cậu ấy. Chúng ta sẽ 
trở lại đây để nhóm họp... Đẹp ý Chúa, [Sứ điệp] 7 Tiếng Kèn (Seven 
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Trumpets), cũng như 7 Tai vạ và 7 Dịch lệ cuối cùng (Seven Last Plagues 
and the Vials) sẽ được giảng ở đây ngay khi thời tiết mát mẻ hơn một chút, 
dầu vậy Chúa dắt dẫn...  
6-1 Một ngày kia, có một vấn đề nảy sinh, về người nào đó đã đưa cho tôi 
một chi phiếu và nói một cách chính xác cá nhân tôi, chỉ với tôi và không 
phải trả thuế hoặc nộp thuế gì khác, dầu vậy vẫn có một thắc mắc về vấn đề 
này. thế đấy, chúng tôi đã đi... Billy biết rằng tôi cần tấm chi phiếu đó, và 
tôi... Bill đi hỏi luật sư xem thử chúng tôi có thể lãnh được tiền mặt không. 
Ông ấy đáp: “Tại sao, Anh là công dân Mỹ mà. Tại sao Anh không thể lĩnh 
tiền mặt được? Đã đóng thuế và mọi thứ khác -- miễn thuế. Bất cứ người 
công dân nào cũng có thể làm điều đó.” 
6-2 Sau đó cậu ấy cũng chưa thỏa mãn về vấn đề đó, vì vậy Billy đi đến 
nhân viên kế toán nhà nước và người đó nói, “Chắc chắn anh có thể lĩnh 
tiền mặt vì anh là công dân Mỹ.” 

 Vậy cậu ấy không còn suy nghĩ đến vấn đề đó nữa. Anh gọi điện thoại 
cho Merle Miller (trưởng cơ quan thuế vụ tại Indianapolis cũng là luật sư 
của chúng tôi ấy là Anh Issen và Miller). Họ cũng nói vậy, “Tất nhiên rồi, 
được chứ. Chắc chắn Anh ấy có thể có loại chi phiếu đó. Anh ấy chỉ được 
chuyển nhượng.” Tôi có thể chỉ là người được chuyển nhượng nó, và nó 
không được đóng dấu từ chúng tôi. 
6-3 Đấy, tôi không lãnh một chi phiếu nào cả. Những gì họ đã cho tôi lần 
nọ. Một người nào đó đem một mớ chi phiếu và nói, “Đây này, Anh 
Branham...” ở buổi nhóm. Tôi nói, “William Branham, William 
Branham...” Thế đấy, chính quyền luôn quan tâm đến tất cả điều đó. Chính 
tôi đã ký các chi phiếu ấy để trả các món nợ tại đó. Nhưng họ bảo dù sao đi 
nữa tôi đã mắc nợ 300.000 đô-la trong việc lơ là thuế. Thế là sự om xòm 
xảy ra. 

 Cho nên ngay khi tôi lấy chi phiếu vào, ôi chao, người đại diện đến 
ngay sau lưng và nói, “Chúng tôi sẽ lại tiếp tục trường hợp anh.” Vì thế 
sinh ra lôi thôi. 
6-4 Anh Lee Vayle ngồi ở đây (Tôi nghĩ những gì tôi nói đều chính xác,) 
chúng ta chỉ... Anh đã đi xuống, và người tín đồ Báp- tít uyên thâm cao quí 
nầy ở đây (Tôi đã làm phép Báp-têm cho anh ấy nhơn Danh Đức Chúa 
Jêsus Christ trong hồ ở đây ngày nọ) -- Anh Lee Vayle. Ông thật là một 
người tử tế, một người anh em trong Đấng Christ; Anh đã từng giảng cho 
chúng ta ở đây trước kia, Anh có trình độ học vấn cao, thông minh, ngoài 
ra còn là người được Thánh Linh dẫn dắt. Khi Sự Sáng chiếu qua Anh, Anh 
cố gắng khước từ nhưng cũng không thể nào làm được. Vì vậy tôi đã làm 
phép Báp-têm cho Anh vào buổi sáng kia. Không thể nào đứng lâu hơn 
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quan trọng, Đấng duy nhất. Ô! Chúa tôi! Chúng ta hãy hát điều đó. Tôi 
không thể giảng nữa. Tôi cảm thấy rất thỏa lòng. 

Ô! Chẳng bao lâu sẽ có một cuộc gặp gỡ trên không trung, 
Thật là êm đềm hạnh phúc. 
Tôi sẽ đi gặp các bạn, gặp các bạn ở nơi ấy,  
Trong Nhà trên trời cao. 
Những tiếng hát như vậy, chẳng bao giờ được nghe bởi tai loài 
người. 
Thật là vinh hiển, tôi mạnh mẽ tuyên bố thế đó. 
Con Một của Đức Chúa Trời,  
Ngài sẽ là Đấng Lãnh đạo,  
Trong cuộc gặp gỡ tại nơi không trung.  
(Các bạn đi không? Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi ân điển 
của Đức Chúa Trời! Thấy không! Ô!) 
Các bạn đã nghe câu chuyện kể về Môi-se ở trong bụi lau. 
Các bạn đã nghe về sự can đảm của Đa-vít và... 
 (Hết thảy là hình bóng.). 
Bạn đã nghe về câu chuyện của giấc chiêm bao Giô-sép. 
Hoặc Đa-ni-ên và những con sư tử mà chúng ta thường hát. 
Ô! Còn có rất nhiều chuyện khác nữa đã được xác nhận trong 
Kinh thánh, (Là Ngài.) 
Tôi ước ao gặp hết thảy họ biết bao! Tôi tuyên bố chắc chắn vậy. 
Chẳng bao lâu Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta gặp họ 
Tại buổi nhóm nơi không trung... (Nhưng có một Đấng chủ yếu.) 
Ô! Vì sẽ có một buổi họp mặt trên không trung trong không khí 
ngọt ngào và phước hạnh. 
Tôi sẽ gặp bạn, chào mừng các bạn tại đó, 
Trong Nhà ở trên trời cao. 
Những tiếng hát như vậy chẳng bao giờ được nghe bởi tai loài 
người. 
Thật là vinh hiển, tôi mạnh mẽ tuyên bố thế đó. 
Con Một của Đức Chúa Trời,  
Ngài sẽ là Đấng lãnh đạo trong cuộc gặp gỡ tại nơi không trung. 

90-1 Bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ nhau tại nơi đó. Tất cả các hệ phái Giám 
Lý, Báp-tít hoặc bất cứ hệ phái nào, được sanh lại bởi Thánh Linh của Đức 
Chúa Trời, chúng ta hãy được bắt tay nhau hát. 

Ô! Chẳng bao lâu sẽ có một cuộc gặp gỡ trên không trung, 
Thật là êm đềm hạnh phúc. 
Tôi sẽ đi gặp các bạn, gặp các bạn ở nơi ấy,  
Trong Nhà ở trên trời cao. 
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thưa quí vị. Để có thể gặp được Đấng Làm Đầu Hội thánh, Đấng Mua 
Chuộc, Chồng, Vua, Chúa của Hội thánh, Đấng Cứu Thế của Hội thánh 
trong nơi đã được sắm sẵn... Ngài phải có một nơi để gặp họ. Anh em biết 
Chú Rể không bỏ lại điều gì. Chàng có nhẫn, giấy chứng minh. Chàng có 
áo cưới để Nàng Dâu mặc. Ngài phải sắm sẵn nơi để gặp Nàng; Đó là trên 
không trung. Mọi sự đều đã được định sẵn. Ngài tổ chức Tiệc cưới sẵn 
sàng rồi, khách đã được mời và cũng đã lựa chọn sẵn rồi. Tất cả các Thiên 
sứ đứng chung quanh các đầy tớ Ngài rất quan tâm. Ô!  

Ô! Chẳng bao lâu sẽ có một cuộc gặp gỡ trên không trung, 
Thật là êm đềm hạnh phúc. 
Tôi sẽ đi gặp các bạn, gặp các bạn ở nơi ấy,  
Trong Nhà ở trên trời cao. 
Những tiếng hát như vậy, chẳng bao giờ được nghe bởi tai loài 
người. 
Thật là vinh hiển, tôi mạnh mẽ tuyên bố thế đó. 
Con Một của Đức Chúa Trời,  
Ngài sẽ là Đấng Lãnh đạo,  
(Sự biểu lộ trọn vẹn của Đức Chúa Trời.) 
Trong cuộc gặp gỡ tại nơi không trung.  
(Ô! Hãy xem những sự chứng thực của Ngài giờ nầy.) 
Các bạn đã nghe câu chuyện kể về Môi-se ở trong bụi lau. 
Các bạn đã nghe về sự can đảm của Đa-vít và chiếc trành ném đá 
của ông. 
Bạn đã nghe về câu chuyện của giấc chiêm bao Giô-sép. 
Hoặc Đa-ni-ên và những con sư tử mà chúng ta thường hát. 
Ô! Còn có rất nhiều chuyện khác nữa đã được xác nhận trong 
Kinh thánh. 
Tôi ước ao gặp hết thảy họ biết bao! Tôi tuyên bố chắc chắn vậy. 
Chẳng bao lâu Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta gặp họ tại buổi 
nhóm nơi không trung. 
Ô! Vì sẽ có một buổi họp mặt trên không trung trong không khí 
êm dịu phước hạnh. 
Tôi sẽ gặp bạn, chào mừng các bạn tại đó, 
Trong Nhà ở trên trời cao. 
Những tiếng hát như vậy chẳng bao giờ được nghe bởi tai loài 
người. 
Thật là vinh hiển, tôi mạnh mẽ tuyên bố thế đó. 
Con Một của Đức Chúa Trời,  
Ngài sẽ là Đấng lãnh đạo trong cuộc gặp gỡ tại nơi không trung.  

89-1 Ôi chao! Các bạn thích điều đó chứ? Bây giờ mục đích 3 khía cạnh về 
sự mầu nhiệm to lớn của sự khải thị Ngài đã được bày tỏ ra. Ngài là Đấng 
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được, chúng tôi bước xuống đấy mặc áo quần, bước vào và làm báp-têm 
trong Danh Chúa Jêsus Christ. 
7-1 Tốt lắm, tôi nghĩ anh sẽ nhận thức ăn thuộc linh để chuyện trò một tí, 
chúng ta nên nhận thức ăn thuộc thể, rồi chúng ta đến quán Blue Boar ngồi 
xuống trò chuyện. Đề tài đến ngay, “Làm sao Anh để quần chúng nói về 
Anh như thế?” 

 Lúc ấy, Anh Vayle là người tốt nhất tôi đã từng biết nhưng là người 
hiểu nhanh, tôi luôn nói cho anh biết. Vì thế anh ấy -- Tôi nói... (Tôi hy 
vọng rằng mọi việc tốt đẹp Anh Vayle à.) Rồi nói thêm, “Đừng nổi giận; 
Cứ yên lặng. Đức Chúa Trời là Đấng đang làm mọi sự đó.”  

 Anh trả lời rằng, “A! Mọi việc có lẽ tốt cho Anh thôi, nhưng anh ta...” 
Tôi nghĩ anh ấy là người rất khôn ngoan đến nỗi đó là điều anh thường gặp 
( những người thông minh khôn ngoan), vì vậy anh biết chắc làm cách nào 
để thổ lộ ý tưởng vào trong đó và họ không có chỗ đứng. Chỉ thế thôi. 
7-3 Vậy tôi nói, “Anh Vayle, hãy nhìn...” Chúng ta đang ngồi tại quán 
Blue Boar. Tôi kể lại chuyện một ngày kia vua Đa-vít sau khi bị truất ngai 
vàng bởi sự nổi loại của chính đứa con của mình, Y-sơ-ra-ên chia làm 2 
phe, Đa-vít phải lìa ngôi mình chạy ra khỏi thành phố và khóc lóc bởi 
chính đứa con mình... Và một kẻ không thích Sứ điệp ngày cuối cùng của 
ông, chẳng quan tâm đến ông, hầu như bị què quặt, đi trên đường, đã làm 
trò hề và đã phỉ nhổ trên Đa-vít. Người lính hầu rút gươm ra nói rằng, “Tôi 
sẽ lấy cái đầu chó của nó vì dám phỉ nhổ vua tôi.” Đa-vít nói, “Hãy để mặc 
hắn vì Đức Chúa Trời khiến hắn làm điều đó.” Thấy không? Nhổ vào mặt 
ông, chế nhạo ông và rồi nhổ vào mặt ông. Đa-vít nói, “Đức Chúa Trời 
khiến hắn làm điều ấy.” Vâng, chúng ta đã biết câu chuyện ấy, nó đáp lại 
như thế nào.” Anh Vayle nghĩ rằng mất nhiều ân điển để làm việc ấy. 
7-4 Cho nên không lâu sau tôi bước vào văn phòng, người kế toán nhà 
nước đã gọi Billy Paul nói chuyện cùng anh về điều nầy. Anh Vayle trở về 
nhà với tôi khi tôi bước vào nhà; Tôi nói với vợ (Kéo dài vào buổi chiều)... 
Khi chúng tôi bước vào phòng. Tôi nói, “Em ơi! Anh có việc muốn nói 
cùng em.” 

 Chúng tôi vừa nói chuyện trước khi ra đi. Nàng bảo rằng, “Bill, em 
biết Chúa sai Anh ra đó, chúng ta cùng biết điều đó, nhưng Ngài không bao 
giờ bảo Anh trở về. Anh thấy, đó là điều khiến em lo âu.”  

 Tôi nói, “Tốt lắm, anh nghĩ đó là cho em và cho con. Đừng lo cho 
anh. Anh sẽ phục sự Đức Chúa Trời, ý muốn Ngài ở nơi nào, anh sẽ đến 
nơi ấy.”  
7-6 Vì vậy tôi trở về nhà và nói cùng vợ về những điều ấy. Rồi tôi đội mũ 
lên đi vòng quanh. 
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 Một người bảo rằng, “Ôi! Người thâu thuế này... ? ...” Thật hầu như 
nổi điên vì điều đó, điều gì giống như thế...  

 Không suy nghĩ đến những gì tôi đã nói cùng Anh Vayle, “Thôi hãy 
để mặc hắn. Có thể Đức Chúa Trời bảo hắn làm thế.” 

 Tôi không nói nhiều hơn thế cho đến khi Ánh Sáng chiếu trên tường 
và viết trên ấy “Hãy tiếp tục trở lại Arizona”, (Anh Vayle và vợ tôi đang 
ngồi chỗ đó). Với những chữ viết trên tường “Hãy tiếp tục trở lại Arizona.” 
Đúng thế. Vì vậy tôi đi (A-men!) trở lại Arizona. 
8-1 Hiện giờ tuần lễ này là tuần lễ của những ơn phước lớn. Chúng tôi có 
những cuộc gặp gỡ riêng tuần nầy của dân sự đã chờ đợi kể từ khi nghe 7 
Ấn (Seven Seals). Tôi không nghi ngại gì, nhưng một vài người trong bọn 
họ trên đường đi đã được mời gọi từ ngoại ô thành phố -- khắp lãnh thổ. 
Buổi sáng ấy họ ngồi trong phòng trước khi cuộc hội kiến bắt đầu, Thánh 
Linh đã cho tôi viết ra cách chính xác những vấn đề họ muốn biết và xoay 
quanh các câu hỏi mà họ muốn biết, đồng thời nói cho họ các giấc mộng 
cùng sự thông giải trước khi họ hỏi tôi. 

 Lúc ấy mọi người có mặt ở phòng này phòng kia. Tôi bắt đầu để họ 
chuyện trò. Họ tham gia ý kiến “Anh Branham, tôi đến đây như vậy, như 
vậy...” 
8-3 Tôi bảo, “Hãy nhớ rằng chúng ta đã tụ tập nơi đây không phải để 
thông công với nhau; Chúng ta không đến đây để thông công với nhau. Có 
một câu hỏi trong tâm trí, trong lòng quý vị đã đi loạng choạng trong đó mà 
không biết nó là điều gì. Tôi sẽ cậy ơn Chúa giúp đỡ cho quý vị. 

 Tôi nói, “Hãy nhớ rằng Nữ hoàng Nam phương cũng có những câu 
hỏi khi bà đến với vua Sa-lô-môn. Kinh thánh bày tỏ nếu không có sự khải 
thị và ảnh hưởng từ Chúa vua Sa-lô-môn không thể nào trả lời được.” Tôi 
nói, “Có một Đấng cao trọng hơn vua Sa-lô-môn đang ngự ở đây. (Đúng 
vậy.) Chúa Jêsus hứa, ‘Nơi nào có 2, 3 người nhơn Danh Ta nhóm nhau 
lại thì Ta ở giữa họ. Bất cứ điều gì họ nghĩ về hay ao ước, sẽ được ban 
cho họ.’” 

 Bây giờ, câu hỏi của các bạn là điều gì đó mà bạn không biết về, 
không biết cách tiếp cận, điều gì đó mà bạn không biết thực hiện.” 
8-4 Tôi nói, “Một lần nữa Thánh Kinh nói điều nầy, rằng ‘các Thiên sứ 
của Đức Chúa Trời cắm trại chung quanh kẻ kính sợ Ngài.’ Vì vậy trong 
thế giới khác, nơi 5 giác quan (ngũ quan) không công bố... Ngũ quan chỉ 
tiếp xúc được với thế giới này. Nếu bạn không có cảm xúc, bạn sẽ không 
cảm thấy gì. Cảm xúc không có nghĩa gì đối với bạn, nó thuộc từ bên ngoài 
tác động vào bạn. Nếu bạn không có thị giác, bạn chẳng thấy gì trong thế 
gian, không biết gì cả. Vậy ngũ quan là vật duy nhất Đức Chúa Trời cho 
chúng ta khai phóng.” 
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87-3 Đó là ở trong Đấng Christ, là Lời. Ngài đã là Lời, Ngài hiện là Lời. 
Hội thánh trở thành Lời bởi Ngài khiến cho Hội thánh là một phần của 
Ngài. Một lần nữa Ngài là Lời, Mỗi cá nhân được Ngài xác nhận là tài sản 
thuộc một mình Ngài mà thôi! Nó là tài sản của một mình Ngài! Hội thánh 
được mua chuộc bởi Ngài, qua Ngài, vì Ngài và chỉ vì Ngài thôi. Điều ấy 
đúng.  
87-4 Thế thì điều mà ma quỷ đang la lên, đó là điều đang được khải thị. 
Chúng ta đang ở trong thời kỳ nguy biến! Hãy nhớ Lời Thánh kinh nói khi 
những việc này bắt đầu xảy ra, thì giờ không còn nữa; Nó đang biến mất. 
Khi chúng ta thấy sự biểu lộ: Những trận động đất -- thấy cả ngàn người bị 
chết ngày nọ không? Những cơn động đất xảy ra nhiều chỗ khác nhau. 

 Người ta nói, những dấu hiệu kinh sợ trên trời -- giống như Trụ Lửa, 
trôi chung quanh giống như đĩa bay. Họ không biết đó là gì. Họ không có ý 
kiến. 
87-5 Các bạn còn nhớ những Thiên sứ đã giáng xuống điều tra Sô-đôm 
trước khi Sô-đôm được phá hủy không? Các bạn nhớ điều đó chớ? [Hội 
chúng nói, “A-men!”] Có một nhóm Thiên sứ đã đến, 3 người. Một Thiên 
sứ ở với Áp-ra-ham. Các bạn nhớ không? (A-men!) Họ là Sự Sáng từ trời 
xuống trần thế để điều tra phán xét. 

 Hãy nhìn xem người ta tìm thấy Thiên sứ ở đâu. Chung quanh Ngũ 
giác đài, họ đã thấy Thiên sứ. Đó là sự phán xét thế gian: Sô-đôm. Và đã 
chỉ có một Đấng đại diện sẽ biểu hiện giữa Hội thánh -- ấy là Đấng Christ. 
Thấy không? Những cảnh trên trời cao kia và dấu hiệu ở đất thấp nầy. Chắc 
chắn rồi. Được nhận diện...  
88-1 Ô! Ma quỷ đang gào rú lên về vấn đề này. Lẽ thật được bày tỏ về Lời 
Hứa của Lời ở trong một mình Hội thánh... Họ không có câu trả lời. Khi 
Chúa Jêsus đến, tại sao những người Pha-ri-si không... ? ... Ngài Phán “Nếu 
Ta đuổi quỷ bởi bàn tay của Đức Chúa Trời, còn các ngươi đuổi quỷ bởi 
ai?” Thấy không?  

 Ngài đứng một mình, và Hội thánh Ngài đứng một mình. Nó không bị 
móc câu bằng điều gì. Nhưng Ngài được Đức Chúa Trời nhận diện, bằng 
thân thể mà Đức Chúa Trời ngự vào, và Hội thánh được xác nhận bởi Thân 
thể Ngài, cùng làm việc giống nhau. Hội thánh là Thân thể Ngài, bày tỏ Lẽ 
thật Lời Hứa của Đức Chúa Trời cho những ngày cuối cùng. Hội thánh 
đứng vững một mình. Đó là lý do ma quỷ đang kêu la, các tổ chức to lớn 
này thiết lập một cái gì đó để gần với Hội thánh. Họ sẽ chẳng làm được 
điều đó. Hội thánh sẽ được cất lên, không thể gần được.  
88-2 Bây giờ Hội thánh được chỗi dậy bởi quyền năng của Lời Phán Hứa 
cùng Hội thánh. A-men! Làm thế nào Hội thánh nắm Lời Hứa đó! “Ngài 
Phán với ta Ngài sẽ trở lại với ta. Ta sẽ tin điều đó.” Thấy không! Vâng, 



84  ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI MẶC KHẢI  

Linh... Khi Ngài chết, Ngài chỉ chết trong xác thịt. Linh của Ngài đi vào âm 
phủ và giảng dạy cho linh hồn sống ở trong tù. Đúng thế không? Chỉ xác 
thịt chết, rồi Ngài nâng thân xác lên trở lại, và làm cho thân xác ấy sống 
động (“quicken” có nghĩa là “làm cho sống động.”), xác thịt của Ngài là 
Hội thánh và cũng là Lời Ngài. Nó là Lời trong văn tự, nằm chết từ năm 
này qua năm khác nhưng Nó đã dần dần bắt đầu bước vào sự cải chánh và 
ngày nay Hội thánh đang đứng trên đôi chân mình! 
86-3 Ô! Tôi ước gì có thì giờ để đi trở lại sách Ê-xê-chi-ên và gọi những bộ 
“hài cốt khô” sống lại, và chỉ cho các bạn thấy. Ngài Phán, “Hỡi con 
người, những hài cốt nầy có thể sống chăng?” Ngài Phán, “Hãy nói tiên 
tri về hài cốt ấy.” 

 Làm thế nào lời Tiên tri đến được? Chỉ qua nhà Tiên tri. Nó là Lời của 
Đức Chúa Trời,“ Hỡi hài cốt khô, khá nghe Lời Đức Giê-hô-va.” Và này, 
da mọc lên trên chúng nó, chúng đứng dậy trở nên một đạo quân mạnh mẽ 
tiến về Si-ôn. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời. Đó là Ngài -- sự đắc thắng 
của Ngài. 

Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn, sự 
vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, sự 
buồn bực than vãn sẽ trốn đi. 

 Ngài đã chứng tỏ Sự Sống phục sinh của Ngài khi Ngài chứng thực 
chính Ngài ra.  
87-1 Cô Dâu, Hội thánh không phụ thuộc vào tất cả cái gì khác, như một 
người đàn bà tự do, như một con chim to lớn có đốm khác xa các loại chim 
khác. Bạn còn nhớ Kinh thánh có đề cập đến loài chim lớn có đốm này, 
nhưng nó có Danh của Ngài. Nó có Sự Sống vì...  

 Làm thế nào họ làm cho chim có lốm đốm? Tất cả đều có màu trắng, 
chúng quay đầu vào nhau rửa, mổ, hút máu lẫn nhau và rảy máu lên con 
khác. Con khác bị lốm đốm vì màu đỏ của huyết, nó vỗ cánh như thế này, 
huyết đã kêu lên “Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!” và huyết đã tắm 
cho đất. 

 Vậy Đấng Christ, Bạn đời đã chết, bôi Huyết Ngài (Huyết từ Sự Sống 
Ngài) vào chúng ta, rảy -- Huyết Ngài kêu lên, “Thánh thay! Thánh thay! 
Thánh thay là Đức Chúa Trời.” Nó là một con chim trông kỳ quặc. Chắc 
chắn vậy. Nhưng Cô Dâu, Hội thánh đã được Ngài xác nhận và không lệ 
thuộc vào ai khác. “Hãy giữ mình chừng nào cả hai ngươi còn sống.” Hãy 
giữ mình cho Ngài, là Lời: Không phạm tội tà dâm, không có một dấu hiệu 
nào về giáo phái, không có dấu hiệu nào của tín ngưỡng, không phạm tội tà 
dâm chút nào. Chỉ một mình Ngài, Lời! 

 Eddie Perronet đã nói, “Nương trên Christ như Tảng Đá khối, các chỗ 
đứng khác dường như cát lún thôi”  
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 Có một giác quan khác gọi là đức tin. Nhưng bởi đức tin bạn leo lên 
một cái thang, leo thật cao cho đến khi bạn bước vào thế giới khác, ấy là 
những khải tượng tượng. Ở đó bạn có thể thấy; Giống y như bạn chưa bao 
giờ biết hoặc thấy điều gì qua cảm xúc hoặc với giác quan cảm xúc rồi mắt 
bạn tự nhiên mở ra thấy nó. Ấy là sự mầu nhiệm đối với con người mà 
trước đó chẳng bao giờ thấy. Đó sẽ là sự mầu nhiệm đối với người ấy. Tuy 
nhiên, chính là thế.” 
9-1 Và ở trong đó, Chúa... Trước khi chúng ta đến đó, đến với những 
người từ các vùng đất nước, ở mọi nơi, miền Nam, Bắc, Tây cho những 
cuộc hội kiến này. Chẳng bao lâu họ đã thông suốt những vấn đề họ cần 
biết và những câu hỏi muốn được giải thích cũng đã thông suốt, tôi nói, 
“Hãy xem đây,” có một mảnh giấy với các câu hỏi sẽ được hỏi, xoay quanh 
vấn đề quý vị đang hỏi nó, hoàn toàn chính xác cách họ hỏi (sẽ hỏi điều 
đó), sự trả lời của họ ở đây hiện lên câu hỏi, đó là cách giải quyết câu hỏi 
rồi. Đức Chúa Trời thật là vĩ đại. Ngài biết mọi việc. Dầu vậy tôi đã mất 3 
ngày đến chiều hôm đó, nó có nghĩa gì? Những giọt nước mắt chảy xuống 
như vậy.  
9-2 Bây giờ tôi nghĩ mặc dù đã hiểu điều đó, trước khi rời khỏi đây... Có 
con đường chính đáng con đường thật cho những cá nhân. 

 Chúng là những điều có thể được nói, và nếu có người ở đây biết rằng 
sự bí ẩn của lòng người được khải thị, bày tỏ hoàn toàn... Có thể là kinh 
khiếp; Gây ra tội phạm, nguyên nhân khiến cho một người nào đó bắn 
người khác hoặc một điều gì, nếu có được khải thị tại nơi đây, nơi diễn đàn 
như thế này hoặc trước nơi công cộng. Nó tạo ra những tội phạm trong 
khám đường hoặc những gì khác nữa mà sẽ...  
9-3 Nhưng khi các bạn ngồi chung với nhau thế đó, qua Đức Thánh Linh 
chỉ cần 2 người chung với nhau... Chúng ta hiểu điều này, điều kia những 
gì hỏi tôi có tánh cách riêng tư. Tôi không nói gì về điều ấy. Và cái gì tôi 
nói cùng họ, tùy thuộc họ muốn nói điều đó hoặc không nói. Nhưng nó sẽ 
được biết giữa chúng tôi trong cuộc hội kiến qua Thánh Linh, từng người 
một ngồi đó cho đến khi mọi việc được giải quyết. 
10-1 Còn về ân điển của Thánh Linh đã ban cho tôi biết mọi điều đó, với 
từng người (cả hàng dài) trước khi họ đến đây; Họ từ các miền đất nước mà 
tôi chưa bao giờ từng thấy trong đời. Tôi đã viết những điều đó ra, một 
công việc thường ngày dựa trên những câu hỏi hầu họ có thể biết và đó 
cũng là một phương cách trả lời các thắc mắc đó. 
10-2 Một người anh em đã có câu hỏi về dòng giống của rắn tôi đã không 
có được câu trả lời hoàn toàn chính xác, bởi vì chỉ có nửa tiếng đồng hồ ít 
ỏi. Tôi hy vọng sẽ trả lời những câu hỏi trên giấy tờ. Tôi...  
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 Anh ta đã viết ra nhưng y không nhận được hết câu trả lời vì vậy tôi 
lại cho anh ta tài liệu về những câu hỏi trên giấy. Nếu anh ta không nhận 
được, Billy Paul có tài liệu ấy. Tôi biết người đàn ông ấy đang ngồi ở đây, 
tôi vừa nhìn thấy anh ta cách đây vài phút. Vậy nếu anh ấy muốn tìm tài 
liệu đó, nó đã được viết ra trên giấy tất cả những giải đáp cho các câu hỏi 
của anh bạn rồi. 
10-3 Ôi! Đức Chúa Trời tốt lành biết bao, các bạn biết đấy! Tôi hy vọng 
mọi người đang cảm thấy dễ chịu. 

 Bây giờ chúng ta hãy nhớ đến... Còn bây giờ, khi tôi cầu nguyện cho 
những chiếc khăn tay này, hãy nhớ đến Anh Dauch; Anh ấy là một người 
anh đáng quý, chúng tôi luôn nhớ đến Anh trong khi cầu nguyện. 
10-4 Tôi thấy Anh Ungren nhưng không thấy chị Ungren ở đâu cả, có lẽ chị 
khỏe mạnh bình yên trong giờ này... Vâng, đang ngồi bên ngoài cách xa 
anh ta. Tôi cảm thấy vui mừng, bởi vì đêm trước, tôi được gọi đến trong 
một trường hợp khẩn cấp của chị và đứa con gái chị, Chị Downing, chạy ra 
đường, và thật bởi ân điển của Chúa nếu không cả hai mẹ con đều bị 
nghiền nát ngay tại đó. Hiện nay 2 mẹ con thường đến Nhà thờ bằng xe 
lửa. 

 Tôi chẳng bao giờ quên các bạn, tôi yêu mến quý bạn. Đức Chúa Trời 
biết điều đó, tôi yêu mến các bạn.  
10-5 Làm thế nào vượt qua các miền đất nước khi thời tiết trơn trợt... Khi 
tôi nhìn thấy một số anh em ở đây từ Georgia, Alabama, Tennessee hoặc từ 
các nơi khác, họ đã lái xe băng qua các con đường đầy tuyết, trơn trợt đến 
đây khó khăn như vậy, để đến đây nhóm lại...  
10-6 Ngày nọ tôi đã khẩn cấp đến Anh Dauch, tôi không nhận ra rằng 
Lima, Ohio xa như vậy. Tôi thấy đường thật xấu để chạy xe phải nhảy 
chồm lên. Nhưng tôi phải rời đây thật sớm sáng hôm đó, nhưng một giờ 
chiều vẫn chưa tới, xe chạy chậm, tốc độ hoàn toàn giới hạn mặc dầu xa lộ 
2 chiều. Tôi con đường chạy xuống phía Nam thật gần làm sao so với miền 
Bắc, miền Tây nơi mà anh em đã đến dự những buổi nhóm. 

 Vì lý do đó tôi yêu mến anh em. Đó là lý do tôi cố gắng hết sức đến 
đây. 
11-1 Những người kỳ cựu... Tôi đã thấy Anh Creech và những người khác 
đang ngồi phía sau đó lúc nầy, những người mà đã ở với tôi suốt nhiều năm 
này, chúng tôi đến đó với nhau như thế nào. Tôi nhìn vào bức tranh Mary 
Jo (Tôi tin rằng nó được treo ở đó 2 đêm trước.) Khi chúng tôi gặp chị lần 
đầu tiên, chị thật nhỏ bé, nay đã lập gia đình, tôi đoán đã có con cái. Anh 
Chị Creech còn trẻ, tóc đen, tôi và Mela tóc đã hoa râm và lưng cũng muốn 
còng.  
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Đấng Được Xức Dầu. Chính là Thân thể Được Xức Dầu của Đấng Christ 
đang chứng minh, bày tỏ Đức Chúa Trời như Thân thể đó. Thân thể đã 
được mua chuộc -- những thân thể.  
85-4 Qua đó Đức Chúa Trời đã thực hiện sự biểu lộ 3 khía cạnh của Ngài. 
Đang đi vào Nước Thiên đàng, sống lại, trả giá, chúng ta được mua chuộc. 
Đức Chúa Trời đã chứng minh và chứng thực nó. Thấy không? Chúng ta 
đứng hợp pháp trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài 
không thể bỏ qua sự phán xét Ngài đã phải xét Hội thánh Ngài rồi, trong đó 
tôi là một phần của chi thể Ngài. Cái gì? Làm thế nào là một chi thể trong 
Hội thánh? Nó là đây, tôi là chi thể trong Thân thể Ngài tức là ở trong Hội 
thánh Ngài. “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong 
các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn trong Danh Ta, thì sẽ 
được điều đó.” Được xưng công bình... Vinh thay Đức Chúa Trời! 
85-5 Ô! Ước gì tôi có thể cho thế gian thấy được điều đó... Tại sao? Các 
bạn đấy. Đó là Thân thể của Đấng Christ hằng sống, đang đứng mua chuộc 
các bạn. Ôi! Được xưng công bình trước mắt Ngài. Tại sao chúng ta được 
xưng công bình? Chúng ta là sự chiến thắng của Ngài. Hội thánh là sự đắc 
thắng của Ngài. 

 Chúng ta bước vào những ngày cuối cùng với Phúc Âm vinh hiển nầy 
đang bày tỏ sự đắc thắng của Ngài. Ngài chết cho mục đích nầy và chúng 
ta là chứng cớ sự chiến thắng của Ngài. A-men! Khi chúng ta thấy Ngài 
đến ngự ở giữa Hội thánh, ấy là sự chiến thắng của Ngài. Ma quỷ không 
thể giữ Ngài trong huyệt mộ hoặc là giữ chúng ta trong... Chúng ta đã có 
khả năng chỗi dậy rồi vì chúng ta đã sống lại từ kẻ chết, những kẻ chết là 
kẻ tin vào các tín điều của giáo phái mà không tin vào Lời Đức Chúa Trời, 
Lời đời đời của Đức Chúa Trời Hằng Sống, chính Ngài đang làm việc qua 
chúng ta để bày tỏ chính mình Ngài, Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và 
cho đến đời đời không hề thay đổi. 
86-1 Và rồi Lời của Đức Chúa Trời đã chuyển dịch từ Đầu xuống Thân. Nó 
là gì? Cũng chính Lời này. Không gì có thể thêm hoặc bớt ra. Vì thế điều 
đó cũng giống như Lời di chuyển từ Đầu xuống Thân khi ngày ấy đến gần, 
chứng thực chúng là Một. Chúng là Chồng và Vợ. Chúng là thịt của thịt 
Ngài, Lời của Lời Ngài, Sự Sống của Sự sống Ngài, Thánh Linh của Linh 
Ngài. Thấy không? A-men! Làm thế nào các bạn biết điều đó? Cùng một 
lời chứng, cùng quả, cùng Lời Ngài, hiển lộ Đấng Christ: Cùng một Sự 
Sống, cùng một Đức Chúa Trời, cùng một Thánh Linh, cùng một Lời, cùng 
một Sách! A-men! Cùng dấu hiệu “Những việc Ta làm các ngươi cũng sẽ 
làm.” Ô! Ha-lê-lu-gia!...  
86-2 Lưu ý Lời được chứng thực ở trong Thân Ngài là chính sự đắc thắng 
và lý do về sự chết của Ngài. Chúng ta thấy, sự chết không ở trong phần 
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năng Ngài. Không là ý tôi; Mà chính là Lời Ngài. Ngài đã Hứa và nó đây 
nầy. Ngài đã nói nó sẽ ở đây và đây nầy. Chúng ta có câu trả lời cho ma 
quỷ. 

 Đấng Christ đã sống lại và đã trả giá cho sự cứu chuộc chúng ta. 
Những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ gì trong Đấng Christ, Ngài đã ban cho 
xác thịt và Huyết, mà trong Huyết ấy có thể đến với Sự Sống và thể xác 
được mua chuộc; Mà trong xác thịt được mua chuộc nầy có thể bày tỏ Lời 
Ngài cho thời đại như Ngài đã thực hiện trong thời đó. Lạ lùng thay! Vinh 
hiển thay! Các bạn hiểu không? Ôi, chà. Khi nào tôi có thể chấm dứt. [Hội 
chúng nói, “Cứ tiếp tục.”] 
84-6 Vậy chúng ta có lý do chính đáng đứng trước Sự Hiện Diện của Đức 
Chúa Trời như một giọt mực rơi vào trong một ống đầy chất tẩy trắng. Các 
bạn không thể tìm được vết bẩn của giọt mực nữa. Nó biến đâu đó rồi. Nó 
sẽ không hề trở lại giọt mực đen nữa. Và khi một người được thực sự mua 
chuộc (ấy là hạt giống được định trước để thấy và tin nhận điều đó), tội lỗi 
của người ấy được phá hủy. Nó biến mất. Nó bị phân cách. Nó đã rơi vào 
dòng Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ và chẳng bao giờ còn nhớ đến. Đức 
Chúa Trời quên điều đó, và người ấy có thể đứng như một con trai hay con 
gái của Đức Chúa Trời trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời. A-men! A-
men!  
85-1 Bây giờ, chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời, không phải 
chúng ta sẽ là, mà chúng ta hiện là. Vậy thì, chúng ta đã được mua chuộc. 
Chúng ta có câu trả lời cho Sa-tan. Đức Chúa Trời có sự xác nhận chính 
Ngài. Ngài chứng tỏ chính Ngài trong Lời Hứa Ngài trong ngày hôm nay. 
Ha-lê-lu-gia! Đấng làm Đầu là ở đây (A-men!) Đấng Christ, một Chúa 
Sống Lại đang ở đây trong cùng một quyền năng của sự sống lại của Ngài 
rằng Ngài đã từng, đang bày tỏ chính Ngài. Đó là câu trả lời cho Sa-tan. 
85-2 Ấy là lý do khi người nầy ngồi ở đây ngã xuống chết ngày nọ đang 
ngồi ở đây, chúng ta có thể nói, “Hãy quay lại với sự sống.” Bởi vì Đức 
Thánh Linh đã Phán vậy. Đó là lý do Ngài có thể làm cho một em bé ở Mê-
xi-cô đã chết trong vòng 15 giờ. Khi khải tượng đến Ngài bảo, “Hãy gọi nó 
trở lại với sự sống.” Và nói rằng, “Hãy để đứa bé sống.” Bác sĩ đã viết giấy 
chứng nhận đứa bé đã chết lúc 9 giờ sáng, và 11 giờ đêm ấy nó đã sống lại 
từ kẻ chết và hiện nay đang sống. 
85-3 Đó là gì? Không phải con người; Đầu và Thân đã hiệp làm Một đơn 
vị. Đó là Đức Chúa Trời bày tỏ cho dân sự Ngài. Đó là lý do Chồng và Vợ 
không còn là một đôi nữa; Họ là một. Đức Chúa Trời và Hội thánh Ngài là 
Một: Đấng Christ ở trong bạn, đó là sự khải thị lớn lao của Đức Chúa Trời 
(Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời!) Ngài vẫn còn mang Danh Ngài. Danh 
Ngài là Jêsus, Đấng Được Xức Dầu. Lý do Ngài được gọi là Jêsus, Ngài là 
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 Các bạn thấy đó, có việc gì liên hệ đến, nó sẽ thu hút bạn. Các bạn 
muốn ở lại với chúng. Rồi có những việc khác nữa nó luôn làm cho tâm trí 
bạn thối lui. Chỉ đưa ra những tấm gương cho những người khác ở đây, trẻ 
cùng già; Chúng ta hãy hướng đến sự tái lâm của Chúa. 
11-2 Vì vậy buổi sáng hôm nay, tôi đã... Tôi tin Đức Chúa Trời đã đặt điều 
đó vào trong lòng tôi để dạy bài học trường Chúa nhật ở đây sáng nay, ý 
Chúa, trong một thời gian dài... Đây là buổi hầu việc cuối cùng của tôi, 
theo như tôi biết...  

 Tôi muốn bạn nhớ rằng Anh Venille đã phụ trách [Hội thánh] Đền thờ 
này dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Từ hồi đó đền nay anh tin Sứ 
điệp nầy và dạy dỗ giống như tôi. Đúng vậy.  
11-3 Bất cứ lúc nào bạn muốn -- bạn có thể thấy thích hợp có thể đến nghe 
Anh Neville, tôi tin chắc Anh chắc chắn đáp ứng nhu cầu của bạn. Anh là 
một đầy tớ lớn của Chúa Jêsus Christ.Tôi đã biết Anh Orman Neville từ khi 
còn trẻ, anh không thay đổi chút nào, duy chỉ có khác là Anh gần gũi Chúa 
hơn. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi thấy anh tại... Tôi được mời đến giảng tại 
bục giảng Giám Lý của anh. 

 Khi tôi trở lại Đến tạm này tôi nhủ rằng, “Tôi sẽ làm báp-têm cho Anh 
trong Danh Chúa Jêsus Christ một ngày nào đó.” Giờ đây Anh ấy vẫn đang 
rao truyền Sứ điệp, một đầy tớ thật sự dũng cảm. 
11-4 Anh Neville trải qua sự căng thẳng và bệnh tim mà... Anh chẳng tỏ ra 
trong Nhà thờ này, nhưng là tôi tớ Chúa, Ngài khải thị cho tôi biết một ít về 
đời sống dân sự, tôi biết những gì Anh trải qua. Anh đã chịu vất vả căng 
thẳng và nhiều điều khác nữa. Anh chị em là người ở đây hãy nâng đỡ Anh 
như Giô-suê và Ca-lép nâng đôi bàn tay của Môi-se khi Anh phục vụ Lời. 
12-1 Trên hết mọi sự hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau. Đừng... 
Không... Cho dù ma quỷ cố nói gì đi nữa... Bây giờ, anh chị em là một 
đoàn thể lớn lao nhưng phải nhớ lời cảnh giác của tôi. Sa-tan sẽ không 
muốn để cho chúng ta phát triển như vậy. Không, thưa quí vị. Nó sẽ tiêu 
diệt mọi sự, nếu có thể được nó đưa một số người vào đoàn thể (Giáo hội) 
làm mục tiêu của chúng. Sa-tan sẽ đưa một số người hay phê bình, chỉ trích 
hoặc không tin vào Hội thánh, đặt để họ, tạo cho họ thông công với các bạn 
trong sự yên lặng. Rồi thì nó sẽ giết hại người đó với loại thuốc độc hại mà 
nó sẽ bắt đầu qua Giáo hội với chất độc hại đó. Đừng chấp nhận phương 
diện nào của nó. Đừng liên quan bất cứ điều gì với nó. Hãy ở với nhau 
đúng tình yêu thương ngọt ngào tử tế. Cầu nguyện cho người đó hầu cho 
họ cũng được cứu dầu cho họ là đàn ông hay đàn bà hoặc là ai đi nữa. Hãy 
cầu nguyện cho họ và gắn bó lẫn nhau và hợp tác với Mục sư của các bạn.  

 Hãy kính trọng Anh vì Anh là người chăn bầy của anh chị em và lãnh 
đạo Hội thánh, và bởi vì Anh được xức dầu của Chúa để làm việc ấy.  
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12-2 Bạn nhớ điều đó không? Kẻ thù nghịch sẽ đến và khi nó ra tay, cứ gắn 
bó nhau và gần nhau hơn. Kẻ mà ma quỷ lợi dụng như kẻ thù nghịch sẽ 
phải rút lui hoặc trở thành con cái Chúa như chúng ta. Chỉ thế thôi. 

 Không nên có bè đảng trong Hội thánh, không nên lập bè đảng. Chúng 
ta là một.  

 Tôi không thể nói, “Tay trái, tôi nổi xung về bạn; Tôi sẽ loại bạn ra vì 
bạn không phải là tay phải của tôi.” Nó là tay trái của tôi. Tôi cần nó ở đó, 
ngay cả ngón tay út của tôi, tôi cần giữ lại, mỗi phần trong cơ thể chúng ta 
đều cần thiết cả. Đức Chúa Trời muốn chúng ta như là một Thân thể của 
những người tin, cư xử phải lẽ với nhau, đúng đắn với nhau. 
12-4 Bạn đã có những cuốn băng nói về vấn đề đó. Bạn có những cuốn 
băng nói về những gì chúng ta tin. Bạn đã có những cuộn băng về ‘Trật Tự 
Hội thánh’: Cách chúng ta cư xử cho phải phép trong Hội thánh của Đức 
Chúa Trời, chúng ta đến đây để thờ phượng và đồng ngồi với nhau ở các 
nơi trên Thiên đàng như thế nào. Đừng ở nhà. Nếu Đức Chúa Trời ở trong 
lòng bạn, bạn không thể chờ đợi họ mở cửa ngoài kia để bước vào thông 
công với anh em của mình. Nếu bạn không cảm thấy như vậy, thế thì tôi 
khuyên bạn hãy dành thời gian đó cầu nguyện, bởi vì chúng ta ở trong 
những ngày cuối cùng mà Kinh thánh khích lệ chúng ta và thúc đẩy chúng 
ta nhiều hơn khi chúng ta thấy ngày ấy hầu gần, hãy yêu thương nhau trong 
tình yêu Đấng Christ và trong tình yêu Thiêng liêng, nhóm lại với nhau 
trong các nơi trên trời trong Chúa Jêsus Christ và hãy yêu thương nhau. “Vì 
chính điều này mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta khi các 
ngươi yêu mến nhau.”  
13-1 Đúng thế. Hãy cư xử phải lẽ với nhau. Nếu người anh em, anh em 
nghĩ anh ấy, chị ấy có sai lầm nhỏ, hãy cầu nguyện “Lạy Chúa, đừng để rễ 
đắng mọc lên, nó sẽ ảnh hưởng đến anh chị ấy và họ sẽ tách Chúa ra khỏi 
đời con.” Những chất acid độc hại của ác tâm, ganh tị và thù hằn sẽ khiến 
cho Đức Thánh Linh lìa khỏi bạn. Những chất độc hại đó sẽ xua đuổi 
Thánh Linh ra khỏi Đền tạm tại đây. Nó sẽ giết chết Thánh Linh của Đức 
Chúa Trời hay làm làm cho Ngài lìa khỏi đây, làm đau lòng Mục sư của 
bạn; Và còn làm mọi thứ khác nữa. Đừng làm thế.  

 Các bạn phải trở nên gần gũi hơn với nhau. Như bài làm chứng (một 
Mục sư ở đây đêm qua) về có cái thắt lưng (thấy trong khải tượng). Cứ... 
Cái thắt lưng đó trong toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời; Chỉ mặc vào, 
thắt chặt lại, di chuyển qua lại gần gũi nhau. Yêu thương nhau dù thế nào 
đi nữa. Nói chuyện tử tế với nhau. Nói những điều gây dựng cho nhau, rồi 
Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho các bạn. 
13-2 Bởi ý muốn Chúa, bởi sự trợ giúp và ân điển của Ngài, sáng nay ở đây 
tôi đã giải quyết được khá nhiều câu hỏi liên quan đến Thánh Kinh. Và bây 
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Rồi Đầu và Thân thể trở nên một trong các công việc, trong dấu hiệu và 
trong Sự Sống, được chứng thực bởi chính Đức Chúa Trời qua Lời Hứa 
của Ngài cho ngày sau rốt. Ngài đã Hứa điều này trong những ngày sau 
cùng. Giờ đây các bạn sống đời sống thuộc linh, bạn sẽ nắm bắt được. 
83-3 Thế thì chúng ta sẽ thấy Tiệc cưới trong thời gian không xa. Vậy nếu 
tôi không bao giờ gặp lại các bạn, hãy nhớ Tiệc cưới đó gần rồi. Rồi theo 
Lời Hứa Vương quốc theo Lời Hứa sẵn sàng để bước vào, một Ngàn năm 
Bình an, Hội thánh được cất lên và sự giày đạp kẻ ác, thế gian dưới ảnh 
hưởng của Ấn thứ 6 được thanh tẩy bởi núi lửa để làm sạch tham ô và tội 
lỗi, hun đúc nó lại và mang lại một Ngàn năm Bình an mới rực rỡ cho thời 
đại sẽ đến. 

 Khi chúng ta thấy tất cả những sự khải thị lớn lao 3 khía cạnh nầy: 
Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, Đấng Christ ở trong Hội thánh; Vương 
quốc Đức Chúa Trời sẽ đến A-đam và Ê-va được cứu chuộc trở lại với 
vườn Ê-đen trong sự biểu hiện của Đấng Christ và Nàng Dâu Ngài, và rồi 
Nước Thiên đàng sẽ được khôi phục theo Lời Hứa của Ngài. Ngợi khen 
Đức Chúa Trời!  

 Bây giờ, bởi sự khải thị của sự mầu nhiệm gấp 3 lần (sự bí mật) và bởi 
Lời được chứng thực cách cá nhân được xác định bởi Đấng Làm Đầu Hội 
thánh...  
84-1 Không nói, “Tốt lắm, vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, làm chúng ta 
la lớn ‘Ha-lê-lu-gia’, chúng ta ca ngợi.” Nó không phải vậy. Tôi là nhà 
Truyền giáo. Tôi đã 7 lần thực tập qua Lời. Thấy không? Tôi đã thấy các 
dân ngoại đạo, ma quỷ và nhiều thứ khác nữa nhảy múa và hò hét. Tôi đã 
thấy tất cả những loại biểu lộ xác thịt. Đó là xác thịt. Nhưng tôi đang nói 
“Cương Vị Làm Đầu” (Headship) của Đấng Christ. 
84-2 Lưu ý, được nhận diện cách cá nhân bởi Đấng làm Đầu Nguyên Thủy, 
chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi của ma quỷ. A-men! Vinh hiểu thay! 
Chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi của ma quỷ. Đấng Christ, Ngài đã 
sống lại, đã trả giá và làm sống lại Đầu -- hay Thân thể (Hội thánh). Ma 
quỷ không thể chịu đựng điều đó. 

 Đó là lý do những vương quốc thống nhất Cơ-đốc giáo trên toàn thế 
giới nầy được thành lập. Đó là lý do hết thảy họ đang bước vào những cái 
gì họ đang làm bây giờ. Ma quỷ, đang gào thét cho con đường nó đi. Sự 
độc ác của nó đã... Kế hoạch âm mưu của nó đã bị hở ra bởi Đấng Christ 
sống lại, phục sinh trong vai trò làm Đầu Thân thể Ngài (Hội thánh). Vinh 
hiển thay! 
84-4 Các bạn nghĩ tôi không tự kiềm chế được ư? Không phải vậy. Chúng 
ta đã có câu trả lời với ma quỷ: “Không phải tôi sống nhưng Đấng Christ là 
Lời đang sống trong tôi.” Không phải là ý tưởng tôi; Mà chính là quyền 
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82-2 Lưu ý, Lu-ci-phe đến để lừa dối giống như nó đã từng làm trong vườn 
địa đàng bằng cách cám dỗ, đưa ra lời lứa giả dối về quyền năng ngoài Lời 
Đức Chúa Trời. Nó đã từng làm tương tự như vậy tại Nicaea, La-mã. Nó 
đang hành động tương tự như vậy ngày nay tại Hội đồng Thống nhất các 
Giáo hội Thế giới. 

 Đức Giáo hoàng nói, “Chúng ta hãy đoàn kết lại với nhau.” “Tôi 
muốn tất cả anh em Cơ-đốc thế giới đến hợp nhất với tôi. Chúng ta là một.” 
Điều đó đúng. Trong các tổ chức các bạn là một. Nhưng chẳng có liên quan 
gì đến Nàng Dâu của Đấng Christ, chẳng có một chút gì, thưa Anh em. Các 
bạn sẽ chẳng bao giờ rửa sạch Hội thánh trong đường hướng như thế. 
82-4 Bây giờ, chính Lời Hứa trong những ngày cuối cùng, đó là đức tin ban 
đầu phải như vậy để có thể được phục hồi lại với con cái Đức Chúa Trời 
vào thời đại của Cây Cô Dâu ( Ma-la-chi 4). Đức Chúa Trời Phán, “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 cha trở lại cùng 
con cái, lòng con cái trở lại cùng các cha.” Vậy thì, không phải là Ê-li 
đến trước. Không, không. Bây giờ, chúng ta không dạy về cái mặt lò sưởi 
hoặc những cái chăn của Ê-li hoặc những thứ như thế. Chúng ta chỉ dạy về 
Lời của Đức Chúa Trời. Thấy không? Đó là những gì Ngài đã Phán. Ta 
thấy, chúng ta có mọi thứ của Ê-li này, Ê-li nọ vô nghĩa. Đó là -- đó là -- 
chúng ta biết rằng -- tôi không nói về điều đó. Các bạn là người có tâm trí 
thuộc linh ắt hiểu. Thì giờ đã trễ lắm, dĩ nhiên tôi không thể dưa hết vào 
cuộn băng được. 
83-1 Bây giờ, Lời Hứa trong những ngày cuối cùng... Nếu Chúa Jêsus đã 
nói trong Ma-thi-ơ, tôi nghĩ ở chương 11 câu 6. Khi Giăng sai môn đồ 
mình đến đó để xem thử Ngài có thật là Đấng ấy không, Chúa Jêsus nói, 
“Các ngươi đi xem ai? Có phải cây sậy bị gió rung chăng? Có phải các 
ngươi đi xem những việc như thế đó?” Ngài Phán, “Hoặc là các ngươi đi 
xem đấng Tiên tri chăng?” Ngài Phán, “Còn hơn đấng Tiên tri nữa.” Giăng 
còn hơn đấng Tiên tri nữa; Ông là Sứ giả của giao ước. Ngài Phán tiếp 
“Nếu các ngươi tiếp nhận điều đó, ấy vì người mà các đấng Tiên tri đã nói, 
“Nầy Ta sai sứ Ta đến trước mặt con.”  

 Bây giờ xem Ma-la-chi chương 3, không phải 4. Bởi vì trong Ma-la-
chi chương 4 Ê-li đến, trái đất bị thiêu đốt với một sức nóng kinh khủng và 
người công bình bước đi trong Ngàn năm Bình an giày đạp kẻ ác, chúng nó 
như tro dưới bàn chân người. Vậy không phải chương đó. Thấy không? 
 83-2 Vậy thì, chúng ta thấy Lời Hứa được làm trọn. Đấng Christ, Đầu thật 
của Hội thánh đến với Cô Dâu (tức Hội thánh) Ngài để thực hiện những 
công việc như buổi sáng thế sẵn sàng, và làm trọn Lời Ngài như Ngài đã 
Hứa trong Giăng 14:12, “Kẻ nào tin Ta thì cũng sẽ làm việc Ta làm.” 
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giờ, trước khi chúng ta đến gần vấn đề đó... (Tôi nghĩ tôi đã nghe những 
cuộn băng nội dung kêu lách cách trong đó.) Bởi ân điển của Ngài chúng ta 
sẽ đem đến Sứ điệp của Chúa cho bạn. Nhưng trước hết hãy có lời cầu 
nguyện. 
13-3 Lạy Chúa Jêsus, chúng con đang nói với thân thể nầy của Hội thánh, 
các chi thể cần phải hiệp một với nhau trong bàn tay không thay đổi của 
Đức Chúa Trời, Sự Tuyệt Đối của họ, là Lời, như Phao-lô đã cảnh báo bầy 
chiên mình rằng, “Kẻo muông sói bước vào.” Ngài là Đức Chúa Trời 
không hề thay đổi ngày hôm nay như Ngài đã có lúc ấy và kẻ thù nghịch 
của chúng con cũng vẫn là Sa-tan. Nguyện sự thông công nầy và sự trói 
buộc của tình yêu thương luôn tồn tại giữa dân sự nầy trong Đức Chúa 
Jêsus Christ. 

 Lạy Chúa, sáng nay xin Ngài giúp chúng con như Lời Ngài mà chúng 
con đã đọc. Nguyện Thánh Linh khải thị cho chúng con Lời cho chúng con 
để Hội thánh có thể được thiết lập trọn vẹn trên “đức tin mà các thánh đồ 
đã truyền dạy” ngõ hầu chúng con giữ Lời Ngài. Nguyện xin như Ngài đã 
ban cho sự khải thị 2 năm về trước “Để dự trữ lương thực”: Những rau quả 
trông có vẻ tươi tốt mà con đã thấy trong khải tượng, được tích trữ trong 
đền thờ này, xin cho hôm nay chúng con nhận lấy một thùng đầy lương 
thực đó; Xin nhậm lời, Chúa ôi, hoặc hàng đống băng ghi âm, mà có thể 
khải thị Đức Chúa Jêsus Christ cho chúng con, trong thời đại chúng con 
sống để cho chúng con sức mạnh thuộc thể và thuộc linh chống đỡ những 
lời phê bình chỉ trích nằm phía trước. Xin nhậm lời, Cha ôi.  
13-5 Xin Ngài ban phước cho con cái nầy. Họ đang ở đây sáng hôm nay từ 
nhiều vùng khác nhau đến đây. Một buổi sáng thật nóng nực khó chịu, 
nhưng chúng con cảm thấy Sự Hiện Diện của Thánh Linh với tất cả mọi 
người. 

 Chúng con nghĩ đến John Wesley, Calvin, Sankey, Knox, Finney và 
nhiều người khác, trong giai đoạn không có quạt điện, họ đã ngồi trong các 
phòng nhóm, mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt. Các phụ nữ ăn mặc chỉnh 
tề mồ hôi ướt đẫm áo quần lắng nghe Lời Đức Chúa Trời nuôi dưỡng linh 
hồn mình. Lạy Chúa, giờ đây con biết rằng họ đang yên nghỉ một nơi nào ở 
xa kia và đang chờ đợi sự tái lâm của Ngài. 
14-1 Lạy Cha, xin Ngài giữ chúng con. Xin để Thánh Linh hướng dẫn và 
điều khiến chúng con. Ban cho chúng con sống lâu để hầu việc Chúa. Buổi 
sáng hôm nay Ngài cho chúng con Sứ điệp lớn này mà chúng con đang 
trông mong từ Lời Ngài và lời đó đi thẳng vào lòng chúng con. Lạy Chúa 
khiến môi miệng chúng con nói lên Lời, Lời của Lẽ thật. Xin Chúa khiến 
lòng chúng con nghe được lớn lên để tiếp nhận Lẽ Thật. Nguyện nó mọc 
lên thành cây Sự sống Đời đời để chiếu sáng và bày tỏ các thư tín ấy cho 
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mọi người để họ có thể biết rằng Chúa Jêsus Christ đã sống lại từ kẻ chết 
và đang sống giữa chúng con. Xin khiến chúng con tràn đầy tình yêu và 
bông trái của Thánh Linh đến nỗi quí ông bà anh chị em có thể nhìn thấy 
những kết quả của Sự Sống Đấng Christ vẫn đang sống trong chúng con 
dầu đã trải qua 2,000 năm rồi. Xin nhậm lời, Cha ơi. Xin dâng sự vinh hiển 
cho Ngài, chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men! 
14-2 Bây giờ tôi muốn đọc vài đoạn Thánh kinh. Tôi mong các bạn lấy bút 
chì, giấy và chuẩn bị sẵn sàng. 

 Anh Neville vẫn còn ngồi ở đây, tôi định cởi áo choàng ra. Xin lỗi tôi 
cởi áo khoác ra, nhưng ở trên nầy thật nóng kinh khủng.  
14-3 Bây giờ, muốn các bạn mở Sách Cô-lô-se chương một. Trong khi 
chúng ta đọc bắt đầu với... Tôi muốn, khi về nhà xin đọc hết chương một 
Cô-lô-se. 

 Nhưng sáng nay tôi muốn các bạn hãy đọc với tôi từ câu đến câu thứ 
29. Các bạn hãy kiên nhẫn, vì tôi cảm thấy điều đó ở đây, nếu Chúa giúp 
đỡ tôi, sẽ khải thị và đem vào tâm trí các bạn những điều này cùng những 
điều khác nữa mà tôi đã đề cập đến suốt trong những ngày qua trong Nhà 
thờ: Tại sao tôi đã nói những điều đó và tại sao tôi đã làm những gì tôi làm. 
Đây là lý do. Bây giờ, từ câu thứ 15...  

15 Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy 
được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.  
16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, 
dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, 
hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi 
Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.  
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.  
18 Ấy cũng chính Ngài là đầu của Thân thể, tức là đầu Hội thánh. 
Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu 
cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.  
[19] Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy 
của mình chứa trong Ngài... (Cho phép tôi nhấn mạnh câu 19 nầy 
lần nữa.)  
19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của 
mình chứa trong Ngài; 
20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, 
khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận 
cùng chính mình Đức Chúa Trời... (Hãy xem sự cầu thay đó hành 
động ở đâu.) 
21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù 
nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình,  
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con người, bằng cách giới hạn Lời Đức Chúa Trời để đến với lời lẽ lý luận 
của nó, những gì nó nghĩ đúng, những gì nó nghĩ, nó phá vỡ Lời Đức Chúa 
Trời. 

 Sa-tan cũng đã làm như vậy trong thời Chúa Jêsus và Chúa Jêsus nói, 
“Bởi truyền thống, các ngươi đã tự làm Lời của Đức Chúa Trời không hiệu 
quả.”  

 Bởi vì lời lẽ lập luận khôn ngoan có tổ chức của họ, giáo phái đã làm 
cho Lời của Đức Chúa Trời nhưng không có kết quả trên con người. Điều 
ấy đúng. Họ thật sự không thể thấy, rồi họ nói, “Đức Chúa Trời của Kinh 
thánh ở đâu?” Ngài ở ngay đây. Ngài là Kinh thánh, đó là Ngài. 
81-4 Lưu ý. Lu-ci-phe đến trong sự xảo quyệt, bẻ gãy sự hợp nhất giữa con 
người và Đức Chúa Trời giống như nó đã làm trong vườn Ê-đen qua sự 
cám dỗ lớn về những Lời Hứa của quyền năng tự gán và đề cao, “Bạn có 
thể trở thành Giám mục nếu bạn sẽ ở trong tổ chức chúng tôi. Bạn có thể 
trở thành một Trưởng lão quận huyện. Tại sao bạn phải đi đâu như vậy?” 
Đó là Ngũ tuần, Công giáo và vân vân. Thấy đó, một lời hứa giả dối hết 
sức với con người để nhận thấy quyền năng ngoài Lời Chúa và Lời Hứa 
của Đức Chúa Trời. Các bạn nhận được quyền năng khi Thánh Linh ngự 
trong bạn, không phải khi trở nên Giáo hoàng, hoặc một vị Chấp sự, hoặc 
một chức vụ nào khác. Thấy không? Nhưng Lu-ther quay lại công việc của 
nó một lần nữa. 

 Hội thánh này có hiểu vấn đề đó không? Xin giơ tay lên tôi sẽ biết 
[Hội chúng nói, “A-men!”] Tốt lắm vậy thì tôi không kéo dài thêm.  
82-1 Thấy rõ sự xa cách Lời Đức Chúa Trời không? Họ đã làm tương tự tại 
Giáo hội nghị Nicaea, Rô-ma. Các bạn biết Constantine cho họ điều gì 
không? Các bạn đi qua các Thời đại Hội thánh... Họ chẳng có gì cả ngoài 
Đấng Christ. Họ đã xây dựng những tòa nhà nhỏ cũ kỹ, nền nhà đá cứng 
khắp mọi nơi khi họ có thể. Bạn có thể nhìn, nếu chúng ta lấy Giáo hội 
nghị Nicaea và Tiền Giáo hội nghị Nicaea hoặc Giáo hội nghị các Giáo phụ 
v. v... Và lịch sử Giáo hội. Họ không có gì cả. Nhưng khi họ có Hội đồng 
nầy, rồi đưa vào một số ngoại giáo La-mã vào Cơ-đốc giáo và đặt lên 
những “vị thánh”, Giám mục, Giáo hoàng, tất cả những thứ vô nghĩa nầy... 
Constantine đã ban cho họ cái gì? Tôi hỏi bất cứ nhà thần học nói cho tôi 
biết. Người ban cho họ quyền sở hữu tài sản. Người ban cho họ tự do và tất 
cả những gì họ muốn.  

 Và rồi họ đánh đổi Lời của Đức Chúa Trời để lấy sự khôn ngoan và 
văn hóa của con người. Ấy là những công việc Lu-ci-phe đã làm, nó đã làm 
trong vườn địa đàng. Họ đã chết ngay tại đó. Hội thánh Ngũ tuần chết tại 
Giáo hội nghị Nicaea, La-mã, nhưng được sống lại trong Cây Cô Dâu vào 
những ngày sau cùng. 
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 Chính Cô Dâu ấy là Cây gốc, một Thánh Linh nguyên thuỷ. Sự khải 
thị đến từ Đấng Christ, không phải từ giáo phái mà từ Đấng Christ!  
80-3 Hãy lưu ý. Giáo phái đang cố gắng làm gì? Đề cao chính họ như Lu-
ci-phe. Họ tự gọi mình là “Hội thánh của Đức Chúa Trời, Cô Dâu của Đức 
Chúa Trời”, Khải huyền 17 đã đề cập đến Cô Dâu giả. Trên bầy chiên nhỏ 
của Đấng Christ là Cô Dâu; Lu-ci-phe tự nghĩ và đề cao mình ở trên Lẽ 
thật của Lời Đức Chúa Trời bằng kiến thức của sự khải thị, tự thiết lập một 
nền giáo dục tu viện và thần học cho đến nỗi họ đã tự đề cao mình lên. Và 
nếu các bạn không thuộc nhóm của họ, bạn là người bị loại trừ (a out-
wash). 
80-4 ... [Băng trống - Bt] ... Như Lu-ci-phe đã làm trong buổi sáng thế, nói 
với con người hoàn toàn chính xác những gì Lu-ci-phe đã nói với Ê-va: 
“Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận chúng ta! Chúng ta nuôi dưỡng kẻ 
nghèo mà. (Điều ấy tốt.) Chắc chắn Ngài sẽ tiếp nhận chúng ta; Chúng ta là 
một giáo phái lớn. Chúng ta có Nhà thờ đẹp. Kìa! Hãy nhìn những tòa nhà 
đồ sộ của chúng tôi. Hãy nhìn số tín hữu vĩ đại của chúng tôi hàng triệu 
triệu người. Chắc chắn, Đức Chúa Trời sẽ không bỏ nhóm này đâu.” 

 Cũng như Ca-in hành động, đem những hoa quả tốt tươi từ ruộng 
vườn mình mà ông đã canh tác cực nhọc để có hoa quả mà chối bỏ dòng 
huyết khiêm tốn của chiên con. 
81-1 Đức Chúa Trời ban ơn thương xót các Anh chị em sẽ không nghĩ rằng 
tôi đang nói điều này để đề cao việc gì hoặc đề cao sự khải thị cá nhân của 
người nào đó. Tôi chỉ đang nói với các bạn Lẽ Thật.  

 Các bạn không thấy họ đang làm gì sao? Thấy không? Tôi nói điều đó 
lớn tiếng và nghe khó chịu nhưng các bạn phải suy nghĩ dứt khoát, nếu làm 
tốt một thời gian sau bạn sẽ thấy nó. Thấy không? 
81-2 Bây giờ hãy nói với mọi người, “Chắc chắn, các bạn muốn nói cùng 
tôi rằng Giáo hội Công giáo vĩ đại của chúng tôi, nó đang đứng vững trong 
thời đại này, Nhà thờ và Giáo lý to lớn của chúng tôi và những cái khác 
nữa phải không? Hãy nhìn vào tổ tiên chúng ta.” Nhưng họ đã đánh đổ Lời 
của Đức Chúa Trời.  

 Ê-va là tạo vật thuộc về Đức Chúa Trời -- một trong các tạo vật của 
Ngài... Bà ta là sản phẩm phụ của A-đam, chỉ vì bà nghi ngờ một Lời của 
Đức Chúa Trời, sự việc đã xảy ra như vậy. 
81-3 Ngày hôm nay, công việc của Lu-ci-phe lại tái diễn. Nhớ rằng kẻ 
chống nghịch Đấng Christ không phải là chủ nghĩa cộng sản. Kẻ chống 
nghịch Đấng Christ rất gần gũi giống như thật đến nỗi nó dỗ dành chính kẻ 
được chọn. Khi nó có thể làm, Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ chương 24 
“Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.” 
Lu-ci-phe một lần nữa đang bẻ gãy sự hợp nhất của Đức Chúa Trời trong 
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22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài 
chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, 
đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch 
không vết, không chỗ trách được;  
23 miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng 
hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin lành mà anh 
em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới 
trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Chức vụ và 
sự khổ sở của Phao-lô. 
24 Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì 
Thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu 
hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. 
25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của 
Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo 
Chúa cho anh em cách trọn vẹn,  
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay 
tỏ ra cho các thánh đồ Ngài... (Tôi muốn đọc lại câu đó.)... tức là 
sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho 
các thánh đồ Ngài: 

27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu có vinh hiển của 
sự mầu nhiệm đó ở giữa Dân Ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng 
Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.  
28 Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn 
bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở 
nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.  
29 Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà 
chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. 

16-1 Giờ đây, tôi muốn có một đề tài rút ra từ phân đoạn Kinh thánh, dựa 
trên toàn bộ Kinh thánh tôi đặt tựa đề nầy “Đấng Christ là Sự Mầu Nhiệm 
của Đức Chúa Trời Mặc Khải,” Đấng Christ là sự mầu nhiệm của Đức 
Chúa Trời mặc khải. Tôi lấy nó để làm một bài học Trường Chúa nhật để 
hết thảy chúng ta cùng đọc và thông công với nhau. 
16-2 Sự mầu nhiệm bí ẩn của Đức Chúa Trời đã có trước khi thế gian bắt 
đầu... Sâu kín trong tâm trí Đức Chúa Trời có cái gì đó mà Ngài đã cố hoàn 
thành, và Ngài có một động cơ để làm điều đó, trong trật tự để chính Ngài 
được biểu lộ. Bởi vì trước tiên không có mặt trăng, ngôi sao, phân tử, 
nguyên tử hoặc không có cái gì để thờ phượng Ngài. Vì thế trong tâm trí vĩ 
đại của Ngài Ngài muốn những thuộc tính nầy được biểu lộ. và trong Ngài 
là tình yêu thương; Trong Ngài là Cha; Trong Ngài là Con; Trong Ngài là 
một Đấng Cứu Thế; Trong Ngài là một Đấng Chữa lành. Tất cả những 
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thuộc tính lớn lao nầy mà chúng ta thấy đã được bày tỏ rồi, chúng đã ở 
trong Ngài.  
16-3 Vì thế theo quan điểm của tôi, tạo vật đầu tiên mà Ngài dựng lên là 
các Thiên sứ. Rồi họ thờ phượng Ngài và tôn Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài 
đã bắt đầu từ đó (như trong những Sứ điệp trước tôi đã cố gắng giải thích 
điều này)... Đoạn khi Thiên sứ bắt đầu thờ phượng Ngài lúc ấy chưa có 
phần tử nào trên đất, chưa có một cái gì cả. Hoàn toàn tối tăm; Không có 
mặt trời mặt trăng, ngôi sao hoặc vật gì khác, Ngài là Đức Chúa Trời. Khi 
Đức Chúa Trời hỏi Gióp, “Khi Ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu trong 
khi ấy các sao mai đồng hát hoà nhau và các con trai của Đức Chúa 
Trời cất tiếng reo mừng? Bây giờ các ngươi ở đâu?” Đó là con đường 
trở lại trước khi có thế gian. 
17-1 Bây giờ, Đức Chúa Trời có một mục đích và sự mầu nhiệm kín giấu. 
Đó là điều tôi muốn giảng với Hội thánh sáng nay: Sự mầu nhiệm giấu kín 
của Đức Chúa Trời mà Ngài đã có trong tâm trí trước khi khai thiên lập địa 
và làm thế nào có sự bày tỏ ra trong thời đại chúng ta đang sống. Thế thì tôi 
nghĩ bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn những gì đã được thực hiện. 

 Sự mầu nhiệm vĩ đại của Chúa về làm thế nào... Đó là một sự bí mật. 
Ngài vẫn còn giữ lại bí mật đó. Không người nào có thể biết về điều đó; 
Ngay cả Thiên sứ trên trời cũng không hiểu được. Ngài cũng không khải 
thị. Ấy là lý do, dưới sự mầu nhiệm thứ 7 của chúng ta khi Ấn thứ 7 được 
mở ra, có sự im lặng bao trùm.  
17-3 Khi Chúa Jêsus còn trên đất, môn đồ muốn biết khi nào Ngài sẽ trở 
lại. Ngài trả lời, “Cả Thiên sứ trên trời hay là Con cũng không biết được 
khi nào việc sẽ xảy ra.” Duy Đức Chúa Trời biết mà thôi. Ấy là sự bí mật. 
Đó là lý lo có sự yên lặng trên Thiên đàng khoảng thời gian nửa tiếng. 7 
Tiếng Sấm phát ra từ các giọng nói mà Giăng bị cấm đoán không được viết 
ra sự tái lâm của Chúa Jêsus.  

 Ấy là điều Ngài chưa khải thị, về cách tái lâm và khi nào Ngài sẽ tái 
lâm. Đó là một việc làm tốt lành mà Ngài không khải thị. Ngài đã bày tỏ 
hoặc khải thị nó trong mọi hình bóng có trong Kinh thánh. 
17-4 Vì vậy toàn bộ Kinh thánh là sự khải thị mầu nhiệm của Đức Chúa 
Trời trong Đấng Christ. Toàn bộ Kinh thánh là sự biểu lộ về một mục tiêu 
mà Đức Chúa Trời đã có. Ngài muốn hoàn tất những khải tượng trong toàn 
bộ Kinh thánh và qua Thánh kinh tất cả công việc của các môn đồ là một 
hình bóng và diễn tả mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời là gì. Hiện giờ 
trong những ngày sau rốt Ngài đã khải thị bày tỏ ra. Với sự giúp đỡ của 
Đức Chúa Trời, các bạn có thể thấy ý nghĩa về những gì nó đã tỏ cho biết 
điều nầy và rồi cố gắng mang nó đến với dân sự. Vậy thì các bạn đừng... 
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của Nhà thờ và những việc làm khác tương tự như vậy. Thấy việc làm của 
Lu-ci-phe không? 

 Tôi cố gắng giải thích cho các bạn sự khải thị 3 khía cạnh (ba trùng) 
hoặc là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Họ đã làm gì? Bán rẻ với lý lẽ 
của sự khôn ngoan và giáo dục giống như Ê-va đã làm, các Thiên sứ sa ngã 
đã làm vậy. 
79-3 Wesley là một người của Đức Chúa Trời nhưng ai đã theo ông? 
Những Thiên sứ sa ngã đã bước vào đó! Trước tiên Thiên sứ là gì? Tạo vật 
của Đức Chúa Trời, nhưng sa ngã theo sự khôn ngoan của Lu-ci-phe. 
Chúng đã trở thành gì? Những Thiên sứ sa ngã. Và những tổ chức từ con 
người của Đức Chúa Trời đi ra để thiết lập Lẽ thật trên đất, trước khi Lẽ 
thật được tuyên bố để tiến đến sự khải thị thật của Đấng Christ, Thiên sứ sa 
ngã đã đến cướp lấy Lẽ thật đó và để thành lập giáo phái. 

 Đó là lý do sự khải thị của sự mầu nhiệm 7 Ấn phải được mở ra. 

 Bây giờ các bạn thấy không? Họ đã để lại gì? Nếu Luther đã tiếp tục, 
nó vẫn tồn tại đây. Nếu Wesley đã tiếp tục, nếu Ngũ tuần tiếp tục, họ sẽ 
làm gì? 
80-1 Có một điều duy nhất có thể xảy ra. Phải có một Sứ điệp vào Thời kỳ 
Sau Rốt khi không có một cái gì khác có thể đeo đuổi nó. Bấy giờ Cơ-đốc 
giáo thế giới đã thiết lập một chính thể mà không có giáo phái và không có 
một tổ chức nào khác tham dự. Các bạn hoặc ở trong đó hoặc không ở 
trong đó. Trái cây thường ở trên ngọn cây, và Sự Sáng đang chiếu vào trên 
trái cây đã định sẵn đó, và nó đang thành trái giống như Đấng Christ 
(Christ-like fruit), mang lại một mùi thơm và ngọt ngào và cùng một Thánh 
Linh mà ở trong Ngài. Hy vọng rằng các bạn thấy điều đó. Thấy không? 
Tôi đã cố giảng quá nhiều trong một ngày. Tôi làm cho các bạn mệt mỏi. 
[Hội chúng nói, “Không.”] 
80-2 Vì thế nhìn kìa, họ đã bán rẻ để lấy các lý lẽ, lập luận của giáo phái. 
“Tôi chỉ có thể thuộc về giáo phái nầy! Nếu ông Thị trưởng đi Nhà thờ 
nầy.” Thấy không? “Nếu tôi là một người Giám Lý hoặc Trưởng lão...” 
Hãy xem họ đã đi đâu. Tôi chỉ giải thích, chân tay họ bị chặt hết. Họ chết. 
Họ không còn thông công với Đấng Christ nữa. Họ không còn liên hệ với 
Đấng Christ. Họ trở lại cuộc đời cũ. 

 Nhưng họ giống như một trái cam. Bất cứ trái cam nào cũng sẽ phải 
sống trên một cây cam, cây cam phải sinh ra trái của riêng nó. Các bạn 
ghép một nhánh nho trên một cây cam, nó sẽ sanh ra trái nho. Các bạn ghép 
một cành chanh trong cây cam, dầu nó là cây cam, nhưng sẽ sanh ra trái 
chanh già chua. Đó là sức sống dựa vào sự sống. Đó là những gì giáo phái 
đang làm dưới danh nghĩa của Giáo hội. 
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người, nó muốn lập một vương quốc liên hiệp lộng lẫy hơn và dường như 
có văn hóa hơn, một vương quốc vĩ đại hơn của Thiên sứ Mi-ca-ên lo cho 
Đấng Christ. Các bạn hiểu điều đó không? 

 Vậy thì, nếu các bạn bỏ sót, cứ đưa tay lên, tôi sẽ nói lại điều đó lần 
nữa. Bạn hiểu chứ? 

 Vào lúc ban đầu, mục đích trong lòng của Lu-ci-phe là đạt được điều 
gì đó rực rỡ hơn và vĩ đại hơn ở Thiên đàng hơn Đấng Christ đã có (Đúng 
thế không?) Một vương quốc lộng lẫy, đẹp đẽ văn hoá hơn vương quốc của 
Chúa Jêsus Christ. Có phải thế không? Các bạn có nghĩ chúng ta sẽ có ô tô, 
máy bay trong Ngàn năm Bình an không? Thấy Lu-ci-phe đang làm gì 
không? 
78-5 Hiện nay những giáo phái lớn có tri thức đang làm những công việc 
tương tự, họ tự kết hợp lại với nhau làm giống như vậy. Thấy không? Họ 
đang kết hợp lại với nhau và tự lập giáo phái khác, đang cố gắng đè bẹp 
nhau. Hiện nay, họ thật là lộng lẫy, họ chẳng biết làm gì khác hơn ngoại trừ 
đoàn kết lại với Giáo hội Công giáo. Thấy không? Lu-ci-phe một lần nữa, 
lập một vương quốc lớn hơn, đánh ngã người không tin vào các giáo phái, 
kể cả việc chiếm các tòa lâu đài của Nhà thờ mà làm nhà kho và các vị 
Mục sư Truyền đạo của họ không có quyền hành gì. 

 Một người được Đức Chúa Trời sai phái sẽ chẳng ở trong một Giáo 
hội sau khi nghe điều này hoặc thấy. Nếu ông đủ can đảm, đi ra ngoài rồi 
nhìn nó. Chắc chắn thấy. Tôi không nói để phê bình chỉ trích mà nói điều 
đó cách thành thật để thấy điều đã mặc khải.  
79-1 Lưu ý, trong những ngày cuối cùng nầy, Lu-ci-phe đang làm những 
công việc tương tự. Các bạn có thấy không? [Hội chúng nói, “A-men!”] 
Ma quỷ đang làm những việc tương tự như vậy, xây dựng Giáo hội lai 
căng, thành viên lai căng, kiến thức lai căng, thay thế Lời Chúa bằng lời 
con người tri thức cho con người tái sanh, để xây dựng một vương quốc 
khôn ngoan mà không một chút nào chiếu sáng bầy nhỏ của Đấng Christ. 
Điều gì đã làm thế? Các Thiên sứ sa ngã. 

 Kinh thánh nói rằng ấy là các Thiên sứ sa ngã đã nghe lời Lu-ci-phe 
thay vì nghe Đấng Christ, Đấng mà họ từng thuộc về. Đúng thế không? 
[Hội chúng nói, “A-men!”] 
79-2 Bây giờ hãy lắng nghe kỹ. Những Thiên sứ sa ngã, loại Thiên sứ gì? 
Luther, Wesley, Công giáo, Ngũ tuần, họ không giữ tình trạng đầu tiên như 
Thiên sứ đã làm và đã rơi vào tổ chức như mục đích chính của Lu-ci-phe tổ 
chức tại Nicaea... Họ đã làm gì? Họ tổ chức hiệp hội liên kết Cơ-đốc giáo 
thế giới to lớn cuả các Mục sư Truyền đạo hiện thân của hình ảnh con thú, 
như Kinh thánh đã nói, và xây dựng một nền kinh tế Cơ-đốc sẽ đóng cửa 
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Tôi không đi vào chi tiết và cố gắng giải thích nó như Đức Chúa Trời đã 
mặc khải cho tôi.  
17-6 Nếu các bạn muốn ghi chép điều nầy... Tôi có nhiều câu Kinh thánh 
muốn đọc. Trong sách Lu-ca chương 24 chúng ta thấy... Đó là chuyện 2 Sứ 
đồ trên đường về làng Em-ma-út. Sau khi Chúa Jêsus sống lại, Ngài đã 
hiện ra trên đường Em-ma-út, dọc đường họ đàm luận và khóc lóc về sự 
chết và những nỗi khổ nhọc mà Chúa Jêsus đã gánh chịu mà họ nghĩ là 
không có giá trị chút nào. Người ta đã đem Chúa họ đi đóng đinh Ngài. Họ 
vừa đi trên đường và khóc lóc, thì Ngài hiện ra bên đường và bắt đầu trò 
chuyện với họ về Đấng Christ. 

 Ngài nói, “Ô! Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng 
tiên tri nói!...” Hãy xem, Ngài đang làm gì? Ngài minh chứng cho các Sứ 
đồ nầy tất cả các lời Tiên tri và tất cả các sách trong Thánh Thi cùng các 
sách khác biểu lộ về Ngài. 
18-3 Lý do buổi sáng hôm nay tôi không hề nhận giảng sáng nay là bởi vì 
tôi nghĩ trong sự dạy dỗ chúng ta hiểu biết tốt hơn chỉ lấy một đoạn Kinh 
thánh rồi lướt qua. Chúng tôi muốn dạy về vấn đề đó. 
18-4 Chúa Jêsus đã nói tất cả Thi thiên và tất cả những lời Tiên tri đều nói 
về Ngài. Ấy là những gì đã bày tỏ trong Kinh thánh Tân Cựu Ước cùng với 
Thi thiên là bài hát lời ca tôn vinh ca ngợi đều thuộc về Ngài. 

 Hãy đọc Thi thiên 22 và so sánh với khúc Kinh thánh nói về sự đóng 
đinh Chúa Jêsus. “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao 
Ngài lìa bỏ tôi? Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó 
chân tôi, chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi.” Tất cả những việc này đã 
được Thi thiên ghi lại để ca ngợi tôn vinh trong đền thờ. Sự đóng đinh 
Chúa Jêsus cũng như vậy. Các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn, vĩ nhân, Giáo sư 
danh tiếng (cho đến lúc ấy đều bị mù) đó là những lời Tiên tri đã được đọc 
lên, được hát lên và ngay cả tội nhân họ cũng hát lên ca ngợi. Sự việc 
tương tự đang xảy ra sáng nay. 
18-6 Giờ đây hãy lắng nghe kỹ, bởi vì tôi sẽ không quan tâm đến giờ giấc. 
Tôi muốn quý vị học biết điều này. Tôi không quan tâm đến đồng hồ chỉ 
mấy giờ.  

 Vậy quí vị có thể thấy ở đây, về cơ bản Đức Chúa Trời lúc ban đầu 
chính ý tưởng mà Đức Chúa Trời có trong trí Ngài, Ngài đã giấu kín với 
các học giả kia. Chỉ một số người, một số người đã được lựa chọn trước, 
một dân đã được định sẵn là những người duy nhất được nghe đến nó.  

 Hiện nay, nghiên cứu lại Thánh Kinh qua các thời đại của các Tiên tri 
và xem thử nó không giống như vậy không. Ở đây Đức Chúa Jêsus nhắc họ 
về các nhà Tiên tri và sách Thi thiên, Ngài đã nói với họ những gì nói về 
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Ngài. Những Giáo sư Do-thái, các thầy Ra-bi, các Tiến sĩ luật pháp, các 
Giáo sư này cũng làm đúng như họ đã làm trước đó. 
19-2 Hãy chú ý Chúa Jêsus đã nói, “Các ngươi dò xem Kinh thánh, ấy là 
Kinh thánh làm chứng về Ta vậy.” Dò xem Kinh thánh, nghiên cứu toàn 
bộ Kinh thánh. Tôi đang cố gắng làm gì? Để bày tỏ cho quý vị Kinh thánh 
này là đúng. 
19-3 Ngày kia, tôi đang đứng trong phòng bệnh viện nói chuyện... Một chị 
đã yêu cầu tôi giải thích về các giáo phái, tại sao chúng ta chống lại các 
giáo phái, tại sao chúng ta chống lại những người theo các giáo phái. 

 Các bạn biết đấy, phải trở về với Lời, vì Lời là Đức Chúa Trời. Chúa 
Jêsus đã tuyên bố như vậy, Lời là Ngài. Các bạn không thể nói điều gì mâu 
thuẫn với Thánh Linh đã dạy. “Ban đầu có Lời, Lời ở với Đức Chúa 
Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở nên xác thịt.”  
19-4 Ngài Phán ở đây, “Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó 
được Sự sống Đời đời; Kinh thánh làm chứng về Ta vậy, (và đó là sự 
thật), Kinh thánh là sách làm chứng về Ta, và Ta làm chứng về chúng. 
Nếu Ta không làm những công việc mà Ta đã Hứa, thì đừng nghe Ta. 
Còn nếu Ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin Ta, hãy tin những việc 
Ta,” vì Kinh thánh chứng tỏ Ta là Lời. Ô! Điều đó giống như không thể rõ 
ràng hơn. Được rồi. 

 Hãy dò xem Kinh thánh. Ngài đã nói Môi-se và tất cả các luật pháp, 
các vị Tiên tri, Thi thiên v.v... đều nói về Ngài và một lần nữa, Chúa Jêsus 
nói Thánh kinh làm chứng về Ngài. 
19-6 Ngài là Chủ Đề chính của toàn bộ Kinh thánh. Nếu bạn đọc Kinh 
thánh mà không thấy Đấng Christ trong mỗi câu Kinh thánh, hãy đọc lại 
một lần nữa. Nếu bạn không thể thấy Đấng Christ trong mọi câu Kinh 
thánh, thế thì bạn đọc lại lần nữa, bởi vì bạn đã bỏ sót điều gì đó. Kinh 
thánh là Đấng Christ. Ngài là Lời. Khi bạn đọc “Ban đầu Đức Chúa Trời đã 
dựng nên...” đó là Đấng Christ. Mỗi... Từ đó đến “Đấng A-men” trong 
Khải huyền là mọi Lời làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ. 

 Đó là lý do người ta đã đưa thêm vào các sách gọi là “Thứ Kinh của 
Daniel, Maccabees và Agges Purgatory”, và những thứ như thế... Đấy, nó 
không được nói đến trong Kinh thánh. Với phần này, nó không phải là chủ 
đề với phần còn lại của Kinh thánh. Không có nơi nào đặt để sự cầu thay 
của các Thánh đồ và các thứ, không có nơi nào trong đó nói về điều ấy. 
Không có nơi nào dành cho giáo phái. Không có chỗ dành cho tín điều bên 
ngoài trừ ra của Kinh thánh. Vì vậy khi các bạn thấy những việc này nó 
không đem ích lợi cho nội dung Kinh thánh.  
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bấy giờ chúng ta có trái đầu mùa của sự sống lại của mình, vượt qua sự 
chết mà đến với Sự Sống, trở thành những tù nhân của Đấng Christ. Đức 
Chúa Trời đang chứng minh với chúng ta qua Cương vị làm Đầu của Ngài 
cách ca nhân, Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và còn đến đời đời không 
hề thay đổi, bằng đang làm những công việc giống như vậy qua Hội thánh 
mà Ngài đã từng làm, Ngài ở trong tôi, tôi ở trong Ngài và Ngài cũng ở 
trong bạn. Thật đúng như vậy. Thân thể Ngài không còn nằm trong huyệt 
mộ. Ngài đã được công nhận sống lại, ngày nay giống như Ngài hiện có lúc 
nầy.  
77-5 Hãy lắng nghe. Điều ấy có nghĩa thế nầy: Lời Ngài (là chính Ngài) -- 
đã bắt đầu sống lại từ kẻ chết. Lời đã trải qua thời đại Luther, Wesley... Lời 
Ngài đã bắt đầu sống lại quyền năng của nó. Nó bắt đầu tác động, tác động 
mạnh hơn, nay đang đến chỗ đồng nhất! Thấy không? Hãy nhìn. Bây giờ, 
đối với Sự Sống trong thân thể là một chứng minh về sự cất lên đã gần rồi. 
Khi các bạn thấy Đầu và Thân trở nên một và sự Trọn vẹn của mức độ sự 
biểu lộ Ngài, bày tỏ rằng Thân gần như sẵn sàng để Đầu tiếp nhận.  
78-1 “Những quốc gia đổ vỡ, Y-sơ-ra-ên thức tỉnh...” Hiểu tôi muốn nói gì 
không? Ngài đã bắt đầu ban cho Sự Sống vào Thân (Hội thánh) mà Ngài đã 
mua chuộc. Công việc giải hòa đã xong, Ngài đang đem Sự Sống vào Thân 
bằng sự chứng thực cho sự cất lên. Hãy nhớ rằng, trong những ngày cuối 
cùng...  

 Nếu các bạn cho tôi một chút thời gian nữa, vậy thì sẽ nói đầy đủ. Tôi 
không muốn các bạn thiếu sót. Tôi - tôi phải nhận cuốn băng nầy được ghi 
âm từ đầu.  

78-2 Một điều tôi muốn chú ý nhiều hơn, nếu tôi phải nói qua một chút về 
điều đó. Bây giờ, để ý. Hãy lắng nghe việc này, đây là việc quan trọng, là 
chỗ chúng ta cần theo dõi. Hãy nhớ rằng, trong những ngày cuối cùng sẽ 
trở lại chính xác và chứng thực như những ngày đầu tiên. Hiểu không? A-
đam và Ê-va, vợ và chồng đời sống không tội lỗi rồi sa ngã. Lưu ý, lưu ý 
kỹ hơn (Bà bị sự cám dỗ lôi cuốn). 

 Lưu ý, điều gì gây ra điều đó? Lu-ci-phe! Lu-ci-phe đang hành động 
bây giờ cũng như nó đã làm ở lúc ban đầu. 

 Khi vương quốc của Dân Ngoại được đem đến với vua Nê-bu-cát-nết-
sa -- đã chứng thực dòng dõi Dân Ngoại bởi một nhà Tiên tri có thể thông 
giải tiếng lạ, những khải tượng và những điềm chiêm bao. Nó đã đến qua 
Dân Ngoại không có gì ngoài, chỉ người Mê-đi – Ba-tư, sắt đồng trong 
những ngón chân trở lại cùng một lối: Vương quốc Dân Ngoại. 
78-4 Lưu ý Lu-ci-phe trong những ngày cuối cùng, nó đang đi cám dỗ như 
đã làm trong những ngày đầu tiên. Lu-ci-phe đã làm gì? Công việc đầu tiên 
của Lu-ci-phe là làm phân rẽ sự thông công giữa Đức Chúa Trời và con 
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làm trong thời ấy khi Lời và Đức Chúa Trời là Một. Lời và Đức Chúa Trời 
là Một trong Hội thánh của Ngài ngày nay, Ngài là Đầu của Thân (Hội 
thánh) đã được mua chuộc để đem đến Sứ điệp cho Thời kỳ Cuối cùng, cất 
lên kẻ chết trong kỳ phục sinh để phục hồi lại như A-đam, Ê-va trong vườn 
địa đàng trước khi phạm tội. Sự mầu nhiệm gấp 3 lần của Đức Chúa Trời, 
Thân (Hội thánh) của Ngài... Ôi!  
76-3 Bây giờ, để ý kỹ. Giống như trong hình bóng, dân Y-sơ-ra-ên xưa... 
(Tôi làm mất quá nhiều thì giờ cho vấn đề này không? [Hội chúng nói, 
“Không.”] Đừng để tôi, đừng để tôi đi... Bây giờ còn khoảng 20 trang nữa. 
Thấy không? Nhưng bây giờ tôi... Chỉ còn rất ít thì giờ, rồi tôi sẽ lìa xa các 
bạn cho đến mùa hè tới, hoặc khi nào đó nếu Chúa cho phép. 
76-4 Hãy nhìn. Hãy lưu ý lúc nầy. Hãy liên kết lại trong một cái Đầu trong 
cùng một hình bóng của dân Y-sơ-ra-ên xưa. Vậy thì các bạn hiểu được 
không? Giống như người Y-sơ-ra-ên xưa, một Đức Chúa Trời, một sự 
chứng thực bằng Trụ Lửa và mặc khải chính Ngài qua một Tiên tri là Lời. 
Đức Chúa Trời không hề thay đổi, cùng một Trụ Lửa đó, cùng một đường 
lối đó... Ngài không thể thay đổi đường lối Ngài. Điều đó thật hoàn hảo hết 
sức, phải không? Thấy không?  
77-1 Một Đức Chúa Trời... Dân Y-sơ-ra-ên xưa có bao nhiêu Đức Chúa 
Trời? [Hội chúng nói, “Một.”] Có bao nhiêu Nàng Dâu (Hội thánh)? [Hội 
chúng nói, “Một.”] Bao nhiêu người ngự tại đó? [Hội chúng nói, “Một.”] 
Chắc chắn. Đúng không? 

 Dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh, đó là Trụ Lửa trong đời Môi-se, một 
đại Tiên tri... Trụ Lửa chỉ đường cho ông. Đúng không? [Hội chúng nói, 
“A-men!”] Tốt lắm. Đi vào đất hứa...  
77-2 Trong thời đại Cơ-đốc giáo, có một Đức Chúa Trời hiển lộ trong hình 
dáng một Trụ Lửa, hoặc trong một Tiên tri được gọi là Phao-lô, ông được 
sai đến các Dân Ngoại... Để đem họ đến với Chúa. Đúng không? [Hội 
chúng nói, “A-men!”]. 

 Trong những ngày cuối cùng, Ngài đến với cùng một cách ấy, một sự 
chứng thực chính Ngài trong cùng những dấu kỳ, phép lạ, cùng Trụ Lửa 
như vậy, cùng một Phúc âm, Lời giống như vậy, và trong cùng một sự bày 
tỏ rõ ràng. Thân (Hội thánh) Ngài sẽ làm những công việc mà Ngài đã Hứa, 
như trong Mác 16 và vân vân...  
77-4 Hội thánh Ngài tức là Thân thể Ngài không còn nằm trong phần mộ, 
nhưng được nhận biết với Ngài trong sự sống lại. Các bạn có hiểu không? 
Thế thì khi thân thể của những con cái tin nhận Ngài sẽ không còn bị giữ 
tại huyệt mộ mà sống lại với Ngài vì Ngài chết cho mục đích sống lại của 
Cô Dâu tức Hội thánh, là Thân thể Ngài, vì đó là Lời. Các giáo phái hoàn 
toàn đầu phục Ngài, Ngài là Lời. Thấy không? Được thừa nhận với Ngài vì 
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20-1 Đó là nguyên cớ người ta đã thêm vào các việc đó và đã khiến họ bối 
rối xáo trộn tất cả lên. Thấy chưa? Họ không thể làm cho đúng “Ngài là 
Đấng hôm qua ngày nay cho đến đời đời.” 

 Nhưng nếu sự việc được sắp xếp với nhau cách phù hợp, có một toàn 
bộ bức tranh về sự sụp đổ và có một sự tái tạo lại, toàn bộ bức tranh của sự 
sáng tạo, và toàn thể chương trình của Đức Chúa Trời phải khải thị ngay 
trong Chúa Jêsus Christ. A-men! Đó là bức tranh tổng hợp gộp chung vào 
nhau, mọi chỗ quanh co và những góc nhỏ. Nó giống như... Tôi không có ý 
báng bổ qua việc này nhưng nó chỉ giống như trò chơi ráp hình lại với 
nhau. 

 Đó là tại sao hôm nay chúng ta có những bức hình trông có vẻ kinh 
khủng. Nói, “Chúng ta là những người tin,” và con bò cái đang ăn cỏ trên 
ngọn cây. Nó không có tác dụng Đó là khi họ nói, “Đúng thế, Ngài ở trong 
mọi cách, nhưng thật sự về... Ngài hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời 
không hề thay đổi ngoài trừ một việc nào đó.” Thấy không? Thế thì bạn 
hủy hoại bức tranh. Kinh thánh nói Ngài không thay đổi.  
20-2 Trong sách Tin lành Giăng chương 5 hay Giăng 14:12, Ngài Phán, 
“Kẻ nào (bất cứ ai) -- Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm, lại cũng 
làm việc lớn hơn nữa.” 

 “Vâng, điều đó dành cho thời đại khác.” 

 Tại đấy bạn đã có hình ảnh sai lầm của mình lần nữa. Bạn thấy một 
người đi câu cá trong sa mạc, trong những bãi cát nóng bức, dĩ nhiên chẳng 
có cá ở đó. Thấy chưa? Bạn phải đưa anh ta trở lại hồ Ga-li-lê ở đó có 
nhiều cá. Phải không? 

 Bạn đã có một bức tranh trông có vẻ đúng lắm. Ấy là bức tranh vĩ đại 
của Đức Chúa Trời, và chỉ có một hướng duy nhất bạn sẽ nhìn nó, đó là khi 
bạn thấy Chúa Jêsus Christ. Điều ấy có trong toàn bộ Kinh thánh. Chúa 
Jêsus là đề tài chính trong Kinh thánh. 
20-3 Bây giờ, bạn nhận biết rằng bất cứ các chỗ nào trong Kinh thánh đây 
bạn có thể trích ra một chủ đề, điều đó hơi khó cho Thầy giảng khiến họ 
mất tự nhiên. Hầu như người giảng muốn tiếp tục vấn đề giảng dạy nhưng 
các bạn phải trở lại những cái gì chúng tôi đang dạy. 

 Chúa Jêsus là luận đề chính của Kinh thánh. Ngài hiện hữu trong các 
lời Tiên tri. Ngài hiện hữu trong sách Thi thiên, Ngài hiện hữu trong lịch sử 
của Kinh thánh. Kinh thánh là Sách Tiên tri, nó là Sách lịch sử, nó là Sách 
của tình yêu. Nó là Sách của những bài ca tôn vinh; Nó là Sách Sự Sống và 
trong đó các bạn tìm thấy Đấng Christ. Ngài ở trong các lời Tiên tri, trong 
lịch sử, trong Thánh Thi. Ngài cũng hiện hữu trong Kinh thánh là những 
việc sẽ đến. Vì thế Ngài đã có trước hết và cho đến sau cùng. Vậy thì cái gì 
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đã khiến cho Ngài được như vậy. “Ngài là Đấng hôm qua ngày nay và còn 
đến đời đời.”  
21-1 Vậy bạn có thể đưa vào cái gì vào để khiến cho Ngài không còn 
“Đấng hôm qua ngày nay và còn cho đến đời đời.” Anh Lee, Anh đi đâu? 
Bạn đã có bức tranh kinh khủng ở đó. Vì Ngài là lịch sử, Ngài là Đấng 
Tiên tri, Ngài là Thánh Thi. Ngài là mọi sự. Nếu các bạn không thể hiểu 
Ngài là mọi sự và y nguyên, bức tranh của bạn giống cái gì? Bạn có thấy 
không? Được rồi. 
21-2 Ngài không hề thay đổi. Ngài là những nhà Tiên tri. Ngài ở họ. Ngài ở 
trong Thánh Thi. Ngài ở trong lịch sử. Ngài là những sự việc phải đến. 
“Ngài là hôm qua ngày nay cho đến đời đời.” (Hê-bơ-rơ 13:8. Nếu muốn 
các bạn viết câu Kinh thánh này xuống.) Ngài sẽ là yếu tố căn bản... Nếu 
đó là Ngài, và chúng ta tin điều đó, phải không? [Hội chúng nói, “A-
men!”] Nếu Ngài là vậy, Ngài sẽ là Chủ đề chính của câu chuyện của 
chúng ta, của ý tưởng chúng ta, của sự ca ngợi và bước đi của chúng ta; (A-
men!) Ngài phải là Đề Tài chủ yếu trong cuộc sống chúng ta. Nếu Ngài là 
Chủ Đề chính yếu của Kinh thánh, và Kinh thánh ở trong chúng ta, thế thì 
Ngài sẽ là Đề Tài chủ yếu của mọi việc chúng ta làm, nói hay suy nghĩ sẽ 
là Đấng Christ. Đúng không? A-men! Đúng vậy. 
21-3 Từ khi chúng ta suy nghĩ điều nầy, từ khi Ngài đã là Đầu của muôn 
vật đối với chúng ta... Sách Cô-lô-se nói vậy ở đây. “Ngài là Đầu mọi vật 
Ngài đã làm cho chúng ta hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.” 
Các bạn nói, “Còn tội nhân thì sao?” Ngài là Quan Án với tội nhân nếu họ 
không chấp nhận tội lỗi. Ngài được làm Sự Vinh hiển cho kẻ tin Ngài chấp 
nhận điều đó. Cho nên... Tất cả mọi vật làm nên bởi Ngài và vì Ngài.  

 Có ban đêm để biểu lộ sự sáng chói của ban ngày. Có cái bình hèn hạ 
để làm nổi bật tình yêu và sự chăm sóc dành cho cái bình sang trọng. Có 
người đàn bà xấu xa khoác áo vô luân đồi bại, bán rẻ đức hạnh để làm nổi 
bật người đàn bà chân thật đoan trang. Có kẻ lừa đảo, cướp giật để làm 
biểu hiện sự chân thật của kẻ tin thật, Cơ-đốc nhân thật. Có kẻ giả hình để 
biểu lộ kẻ chân thật, con người đó như thế nào. 
21-5 Vì vậy mọi vật được làm nên bởi Ngài. Kể từ khi Ngài dựng nên mọi 
vật -- cho hết thảy chúng ta; Mọi vật dựng nên vì -- bởi Ngài. Đó là sự thật. 
Chúng ta cần gắn bó với Ngài. Chính chúng ta sẽ được nhận dạng 
(identified) với Ngài bởi vì chính Ngài gắn bó với chúng ta. Chúng ta gắn 
bó với Ngài bằng cách nào? Bằng cách sống cho Ngài, không chỉ là sự 
xưng tội mà là con người thật. 

 Nhiều người đã xưng tội, nói... Tôi nói... Phải đến nơi đây giờ này: 
“Bạn có phải là Cơ-đốc nhân không?” 
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75-3 Giờ đây, hãy xem các Ấn khi Ngài còn ở vai trò của Đấng Trung Bảo, 
mua chuộc Hội thánh? Nhưng rồi một ngày Ngài sẽ đến để lấy quyển Sách 
ghi tên người đã được mua chuộc và tất cả danh sách được ghi tên trong 
một cuốn sách nầy thuộc về Ngài, đó là những kẻ tin Lời Ngài trong Sách, 
và Lời là Ngài, tất cả ở trong Đó. Ngài đến vì Sách Cứu Chuộc nầy, những 
người được mua chuộc được ghi tên trước khi sáng thế vì Ngài đã bị giết 
như Chiên Con. 

 Ngày nay, Ngài hiện diện ở đây trong Lời Ngài, đang biểu lộ những 
công việc giống như Ngài đã làm. Hội thánh không thể chấp nhận cương vị 
đầu nào khác. Không, thưa quí vị. Không có Giáo hoàng, không ai cả. Hội 
thánh nhận biết một Cương vị làm Đầu của Hội thánh là Đấng Christ và 
Đấng Christ là Lời Đức Chúa Trời. Ô! Tôi yêu thích điều ấy. Vâng thưa quí 
vị. 
75-4 Vì Đầu cuả Hội thánh sống lại từ kẻ chết nên Thân thể Ngài (Hội 
thánh) phải theo Đầu vào vườn Ê-đen. Cho nên Hội thánh không thể tiếp 
nhận cái đầu nào khác ngoại trừ Lời Đức Chúa Trời.  

 Không một hệ phái nào dám đặt một cái đầu khác vào đó. “Vì kẻ nào 
bớt một Lời ra hoặc thêm một ‘lời’ nào vào, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho 
họ tai nạn hoặc cắt lấy phần về Cây Sự Sống...!” Bởi ‘lai căng -- pha tạp’ 
nên các ngươi chết tại đó. Giáo hội quay lại chống nghịch Lời Đức Chúa 
Trời mà nó đã tin, tuyên bố với lời chứng trong tay mình, đầy dẫy sự dâm 
uế xấu xa, phạm tội tà dâm thuộc linh. Vì vậy, có Lời Chúa hoặc không có 
gì. Đúng thế. 
76-1 Ngài, Lời Ngài... Làm sao bạn biết là đúng? Ngài, Lời được chứng 
thực. Thấy chưa? Ngài là Lời được chứng thực rõ ràng, là Cương Vị Làm 
Đầu, Đầu của Hội thánh. Ngài là Lời, Cương Vị Đầu. Ngài được chứng 
minh bởi Thánh Linh đang ở trong chính Hội thánh (con người), đang bày 
tỏ chính Ngài trong sự minh chứng là một chứng cớ trực tiếp đối với toàn 
Thân. Thế thì các bạn không cần phải tín ngưỡng nữa. Giáo phái bị hư mất. 
Nhưng chính Cương vị làm Đầu được nhận biết trong Thân (Hội thánh) bởi 
những sự chứng minh cá nhân (đang chứng minh chính Ngài) chứng minh 
Cương vị Đầu với Thân (Hội thánh). Vậy thì chúng ta được liên kết Đấng 
làm Đầu được chứng thực; ấy là Đấng Christ, Lời của Đức Chúa Trời, chứ 
không phải lời Giáo hội nào. Thế thì Cương vị làm Đầu của chúng ta là ở 
Nước Thiên đàng. 
76-2 Chúa Jêsus Phán trong Kinh thánh, “Nước Thiên đàng của Đức Chúa 
Trời ở trong các ngươi.” Một Nước Thiên đàng... Chúng ta không phải là 
một hệ phái. Chúng ta thuộc về Nước Thiên đàng, và Nước Thiên đàng là 
Lời của Đức Chúa Trời, Lời ấy ban Thánh Linh và Sự Sống trong đời sống 
riêng mỗi chúng ta, làm ứng nghiệm mọi Lời Hứa trong ngày nay như đã 
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và trở lại với Sự sống Đời đời, và Thân là Hội thánh phải theo Đầu, đó là 
một Chồng và Vợ lần nữa. A-men! Bao lâu các bạn được thai nghén trong 
Lời ấy, là Thân thể của Ngài, thì các bạn đã được dự phần trong Thân thể 
Ngài và trở nên ở trong Ngài khi bạn nhận Lời -- mà không nhận tín điều, 
Lời...  

 (Ôi! Đó là một chủ đề cho chiều hôm nay sẽ tiếp tục chứ? Có tuyệt 
diệu không? Chỉ cần nghĩ đến đã thấy phước hạnh rồi.) 

 Vì vậy, Thân không thể nhận biết Đầu nào khác ngoài Lời, bởi vì Đầu 
được kết nối với thân. Đầu là Lời, và chính là Lời không hề thay đổi ấy: 
Một Đầu lãnh đạo. Do đó, các giáo phái, những người cha thánh khiết hoặc 
mọi thứ khác chỉ dẫn đến sự chết. Chỉ có độc nhất một Đầu, đó là Đấng 
Christ. Thân (Hội thánh) chỉ nhận biết một điều: Lời. 
74-3 Bạn hãy chỉ cho tôi ở đâu có người được làm báp-têm vào trong Thân 
nhân danh (tước) Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh? Và bạn công 
nhận cái gì? Xem kìa, tôi nhận rõ mình đang nói chuyện với hàng ngàn 
người đang nghe qua băng ghi âm. Chúng ta đã có cuốn băng nói về chức 
vụ truyền giáo khắp thế giới. Bạn làm phép Báp-têm trong Danh nào? “Vì 
chẳng có một Danh nào khác được ban cho dưới thế gian (Lời Chúa Phán) 
để nhờ đó, con người có thể được cứu.” Nếu các bạn làm báp-têm để bày tỏ 
lòng tin nơi Đấng Christ và rồi lại nhận lấy danh của một tín điều thì bạn đã 
bị lai căng pha tạp.  
75-1 Nếu các bạn không hoàn toàn làm như Hội thánh đó và hoàn toàn 
không giống như sự giảng dạy của họ, thế thì các bạn Công giáo, làm sao 
bạn có thể đi theo pháp luật của Giáo hoàng hiện giờ, nói rằng họ là kẻ kế 
tục bởi các Sứ đồ từ Đấng Christ... Từ Phi-e-rơ; Giáo hoàng nầy và Giáo 
hội nầy dạy dỗ những điều trái với Lời Chúa ban đầu nầy, mà Đức Chúa 
Trời đã nhận biết bằng những dấu kỳ phép lạ là Hội thánh của Ngài, và 
thấy rằng Lời không thay đổi đó đang sanh trưởng ngày nay trong sự thanh 
khiết, tỏ cho thấy sự sống lại mà Ngài đã có -- Đức Chúa Trời đang sống 
giữa dân sự Ngài đang làm những việc tương tự -- thế thì các bạn có thể 
nhận ra cái đầu của Rô-ma chứ? Cương Vị Đầu của chúng ta ở Thiên đàng. 
Tôi không đi đến Rô-ma; Tôi sẽ lên Thiên đàng khi tôi chết. Đấy, hiểu 
không? Cương vị Đầu ở Thiên đàng. 
75-2 Thân thể phải theo đầu như vợ theo chồng. A-đam không bị lừa dối, 
ông bước đi với Ê-va. Ê-va bị lừa dối. Bà đã vi phạm, hay toàn bộ sự sống 
lại của Hội thánh sẽ xảy ra vào ngày Chúa Jêsus khi Ngài từ kẻ chết sống 
lại. Nhưng Ngài đã mua chuộc Hội thánh, ấy là Thân thể Ngài. Hội thánh 
phải được mua chuộc để có thể đến với Ngài. Bạn có thấy không? [Hội 
chúng nói, “A-men!”] Ô! Điều đó không thể xảy ra lúc ấy. Nhưng sự mua 
chuộc vẫn còn đang tiếp diễn. 
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  “Tôi thuộc hệ phái Giám Lý.” Thế đấy, đó là cách bày tỏ chính bạn là 
một Cơ-đốc nhân. Hãy xem người Giám Lý.  
 “Tôi thuộc hệ phái Báp-tít.” Tốt lắm, hãy nhìn xem những người Báp-
tít sống thế nào. 
 “Tôi là Công giáo.” Hãy xem họ sống thế nào. 
22-2 Nhưng phương cách duy nhất hầu bạn có thể thật sự trở thành một Cơ-
đốc nhân cho Chúa là nhận biết chính Ngài ở trong. Làm thế nào... Chúng 
ta nhận một số lời châm chích. Tôi hy vọng mọi người nghe băng ghi âm 
cũng hiểu điều đó. Đấy, thấy không?  
 Bạn nói rằng, “Tôi thuộc hệ phái Ngũ Tuần,” điều đó không có nghĩa 
là một việc. 
 Chính là Chúa Jêsus Christ được nhận dạng trong anh; Đó là khi Ngài 
đã nhận biết anh.  
22-3 Nói rằng, “Tôi nói tiếng lạ.” Ma quỷ cũng làm như vậy. “Tôi la hét.” 
Các tín đồ Hồi Giáo, Phật Giáo và mọi thứ cũng la hét. Người Ấn Độ la lên 
khi con rắn đang nhảy múa. Thấy không? Rõ ràng như vậy. Mọi người đều 
làm vậy. Các sự thờ cúng, các sắc tộc và những sự việc khác nữa cũng cười 
rộ reo hò. Người ta cũng reo hò, la hét trong một trận đá cầu. 

 Nhưng khi Chúa Jêsus Christ được chứng minh trong đời sống bạn, 
đang nhận diện chính Ngài, thì bạn giống như Đấng Christ. Nghĩa của chữ 
“Cơ-đốc nhân” là “người giống như Đấng Christ” bởi đó là thẻ chứng minh 
của bạn. Thật đúng vậy. Bây giờ... Kể từ khi Ngài là thẻ chứng minh của 
chúng ta, thì chúng ta sẽ được nhận dạng với Ngài bằng cách sống cho 
Ngài. 
22-4 Hãy lưu ý, Đức Chúa Trời có mục đích 3 lần trong sự bí ẩn mầu 
nhiệm vĩ đại nầy. Đức Chúa Trời, trong sự mầu nhiệm vĩ đại bí mật mà 
Ngài đã có trước khi sáng thế, Ngài có mục đích bao gồm 3 khía cạnh trong 
đó. Bây giờ, sáng nay chúng ta đi sâu về vấn đề là: Mục đích 3 lần đó là gì? 
Tôi tin với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, Ngài đang hiện diện nơi đây, và 
Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta.  
22-5 Nếu Ngài đã có mục đích 3 lần này... Chúng ta muốn tìm ra cái mục 
tiêu ấy là gì. Việc đầu tiên ấy là Đức Chúa Trời muốn khải thị chính Ngài 
cho mọi người. 

 Ngài không thể làm công việc đó như một Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
vĩ đại, Đấng đã bao trùm không gian, thời gian và sự sống vĩnh cửu. Đức 
Chúa Trời không thể, Đức Chúa Trời quá vĩ đại để được khải thị cho con 
người, đó là việc quá mầu nhiệm. Làm sao một Đấng tạo hóa vĩ đại chẳng 
bao giờ bắt đầu, sau khi các bạn đi vào chu kỳ 100 tỷ và hàng tỉ tỉ năm ánh 
sáng đến nơi vô định, bước vào cõi đời đời, và một Đấng tạo hóa vĩ đại là 
tất cả điều đó, mà vẫn tồn tại...  



22  ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI MẶC KHẢI  

23-1 Nhưng điều Ngài muốn làm, Ngài ưa thích cương vị làm Cha 
(Fatherhood), vì Ngài là một người Cha. Cách duy nhất Ngài muốn thể 
hiện là trở thành Con người. Đó là lý do Chúa Jêsus đã thường nói, “Con 
Người.” Thấy chưa, nhiều người không hiểu Ngài đang nói gì. Nhưng nay 
các bạn hiểu được chứ? [Hội chúng nói, “A-men!”] Ngài muốn bày tỏ về 
chính mình Ngài. Đó là Ngài, một trong những mục đích 3 lần vĩ đại của 
Ngài, là để biểu lộ chính Ngài, chứng minh chính Ngài với nhân loại, để 
bày tỏ chính Ngài trong Đấng Christ. 
23-2 Thứ hai, bày tỏ tính siêu việt trong Thân thể Ngài đối với những người 
tin, đó là, Ngài là Chú Rể vì vậy Ngài có thể sống trong con người. 

 Ngài đã làm điều đó trong đời sống A-đam và Ê-va, nhưng tội lỗi đã 
ngăn cách họ vì vậy phải có con đường khác để trở lại địa vị cũ. Ô!... Đây 
là con đường phước hạnh cho con, chỉ cần nghĩ đến đã có. Thấy mục đích 
của Đức Chúa Trời là gì không? 
23-3 Tại sao Ngài không giữ cho A-đam và Ê-va như vậy? Rồi Ngài sẽ 
chẳng bao giờ bày tỏ sự Trọn vẹn và thuộc tính của Ngài, bởi vì... Ngài có 
thể đã là Cha ở đó; Đó là điều thật, nhưng Ngài cũng là Đấng Cứu Thế. 
Các bạn nói, “Làm cách nào chúng ta biết Ngài là Đấng Cứu Thế?” Ngài là 
Đấng Cứu Thế bởi vì tôi có kinh nhiệm đó. Ngài là Đấng Cứu Thế, và Ngài 
phải bày tỏ ra. Ngài bày tỏ bằng cách nào? Bày tỏ chỉ qua Đấng Christ. 
Ngài làm thế nào để trở thành Con người? Chỉ qua Đấng Christ. Làm thế 
nào Ngài là một Đấng Chữa lành? Chỉ qua Đấng Christ. Mọi việc quay 
quanh một nhân vật: Chúa Jêsus Christ. Ô! 
23-4 Khi tôi -- Khi tôi nghĩ đến vấn đề đó, tôi thấy các giáo phái biến mất, 
mọi việc khác cứ hoạt động. Khi tôi thấy rõ mục đích to lớn của Đức Chúa 
Trời: Khải thị Chính mình Ngài, và có... Trước hết, để khải thị chính Ngài 
trong Đấng Christ, sự Đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, và rồi mang 
Sự Đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời vào trong một dân mà Ngài có thể 
có bản tính siêu việt, giám sát và hướng dẫn...  
23-5 Đêm nọ... Nếu các bạn không có cuộn băng mà tôi đã giảng tại đây 
đêm nọ nói về “Người Tù của Chúa Jêsus Christ -- Phao-lô, một Tù 
nhân...” Khi Đức Chúa Trời lựa chọn bạn làm tù nhân của Ngài, bạn sẽ 
chẳng làm gì được ngoại trừ Thánh Linh chỉ dạy cho bạn nói.  

 Phao-lô với tất cả tri thức phi thường của mình... Ông đã ngồi học 
dưới chân Giáo sư Ga-ma-li-ên để trở thành một Thầy Tế lễ, một ra-bi 
trong tương lai. Phao-lô có tham vọng lớn. Ông là một nhân vật quan trọng 
có trí thức, có quyền cao, một con người có uy quyền trong quốc gia dân 
tộc mình. Nhưng ông đã hy sinh tất cả để trở thành thân thể của Lời, để bày 
tỏ Chúa Jêsus Christ. Ông hiểu những gì được nói ... Phao-lô đã có ý định 
đi đến vài nơi (một số anh em đã mời gọi ông), nhưng Thánh Linh đã cấm 
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đàn bà đã nghi ngờ một Lời của Chúa, Chúa có để cho các bạn quay lại ngờ 
vực Lời Ngài không? Ngài sẽ không công bình. Thấy không? Điều ấy 
không đúng. Bị kết án...  

 Một người đang đứng đây đã gây mọi sự đau buồn bởi vì ông đã nghi 
ngờ một Lời, rồi ông đã mất nhiều năm kinh nghiệm để nghi ngờ Kinh 
thánh, cả những người khác đã hiến cả cuộc đời họ cho mục đích đó và nói, 
“Ồ, anh có thể cứ tiến hành và ăn nuốt điều dó. Được lắm. Tôi sẽ cho anh 
thất bại dù thế nào đi nữa.” Việc ấy phải, dầu thế nào tôi sẽ để anh trở lại. 
Ô! Không, Đức Chúa Trời không đáng kính trọng cho con người. Nhưng... 
Thấy không? Đức Chúa Trời không tôn trọng những con người đó... 
Nhưng... ? ... Đấy, thấy không? Đức Chúa Trời không tôn trọng những con 
người ấy. 
73-5 Bây giờ lưu ý, Ngài là Đầu của Thân thể, sanh ra trong tội lỗi của sự 
không tin vào Lời Đức Chúa Trời. (Điều đó đưa ra lý do minh chứng mọi 
hệ phái, mọi tín điều... ), không tin vào Lời, ấy là chính Ngài, Lời của Sự 
Sống. Lời duy nhất có Sự Sống. Những lời khác là lai tạp. Cho dù nó trông 
thế nào đi nữa, thì nó cũng không phải Lời của Đức Chúa Trời. 

 Lời Đức Chúa Trời sản sinh Sự Sống của chính Ngài mà Ê-va đã 
không sống theo vì sự hiểu biết cá nhân (Hãy xem, Giáo hội ngày nay thế 
nào?) qua sự hiểu biết của người nào đó Môi-se có tầm hiểu biết rộng về 
Đức Chúa Trời cho đến khi ông gặp được bụi gai cháy phừng phừng, thì 
ông thấy sự thiếu sót thất bại của mình. Bụi gai cháy khiến Môi-se nhận rõ 
mình thiếu sót. Lời của Đức Chúa Trời có những điều các hệ phái nhận 
thiếu sót.  
74-1 Ngài là Đầu, là Trái Đầu mùa của sự sống lại. (Chúng ta nghiên cứu 
thêm sự khải thị nầy, chỉ một chút nữa thôi, nếu các bạn đồng ý [Hội chúng 
nói, “A-men!”] Tốt lắm! Tốt lắm, chỉ một lát nữa thôi.) 

 Ngài là Trái Đầu mùa của sự sống lại. Đúng thế không? Vậy Ngài là 
gì? Ngài là Đầu của Thân thể, là Hội thánh hoặc Cô Dâu.  

 Vậy thì Thân thể Nàng Dâu hoặc Hội thánh phải tuân theo Đầu, vì 
Đầu là bộ phận của sự sống lại của Ngài và bộ phận của sự mầu nhiệm. 
Không thể như vậy thì nó không thích hợp. Ô! Chao ôi! Đó là một phần 
của sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính 
Ngài nơi đây và khiến nó sống lại bởi Lời, vì vậy Ngài khải thị cho Hội 
thánh Ngài và khiến nó sống lại cũng chính Lời ấy. Ấy là một phần của sự 
mầu nhiệm 3 lần của Ngài. 
74-2 Như là Đầu được sống lại từ trong mồ mả, vì vậy cái Thân thể phải 
theo Đầu vào vườn Ê-đen. Ở đấy, Đầu của gia đình là Con Người, là Chú 
Rể -- Nàng Dâu (Hội thánh) là Thân thể của Chú Rể phải đi theo, Nàng 
Dâu phải theo Đầu, bởi vì đó là Đầu. Đầu của Hội thánh đã được khải thị 
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tước của Chúa và nhiều việc khác. Rồi nói rằng, “Không có gì khác biệt.” 
Nó đúng như vậy đó. 

 Nếu tôi để tên tôi vào ngân phiếu “Giáo sĩ” thay vì “Mục sư” hoặc 
một cái gì khác chắc chắn không thể xác nhận được ngân phiếu ấy. Điều ấy 
đúng. Ngân phiếu đã phải trả lại ngân hàng.  
72-5 Hãy lưu ý, đúng lắm. Nhưng tất cả sự mầu nhiệm này chỉ được Ngài 
khải thị cho Cô Dâu (Hội thánh) Ngài như Ngài đã Hứa. Địa ngục chống 
lại Lẽ thật về sự khải thị mầu nhiệm này. Nhưng Hội thánh vẫn đứng trên 
điều ấy. Đó là chỗ đứng của Hội thánh. 

 Tại sao anh em đói khát, thưa Hội thánh? Tại sao anh em đói khát? 
Chính là vì Đức Chúa Cha đang bày tỏ điều bí ẩn giấu kín này cho anh em. 
Nhưng anh em đã để cho những việc khác chiếm mất điều bí ẩn này. Các 
bạn đã để cho công việc, để cho vợ, để cho chồng, để cho con, để cho sự 
quan tâm về thế gian, để cho Mục sư nào đó hay một ai khác lấy ra khỏi 
các bạn, trong khi các bạn nhận biết rằng nó cách dìm xuống sự đói khát 
trong lòng các bạn. Chính Đức Chúa Trời đang cố gắng bày tỏ nó cho các 
bạn để thấy khải tượng. Ngày cuối cùng là đây.  
73-1 Hãy xem, bây giờ chúng ta hãy nhìn lại; Tôi không thể bỏ qua các 
điều này. Hiểu không? Tôi muốn các bạn chú ý đến trong một phút thôi và 
chúng ta sẽ kết thúc trong vài phút. Đừng phân tâm, chỉ một phút thôi. 
73-2 Hãy lưu ý, Cô-lô-se 1:18, trong Sách Cô-lô-se, câu 18. 

“Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. 
Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu 
cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.”  

 Ngài là Đầu của Hội thánh, tức là Thân thể Ngài, và Ngài đứng đầu 
hàng. Bây giờ hãy lắng nghe. lắng nghe kỹ khi chúng ta đi tiếp. 
73-3 Chú ý Ngài là Đầu của Thân thể, Thân thể của Nàng Dâu Ngài, lấy ra 
từ Ngài, bằng xương bằng thịt như A-đam, đó là Nàng Dâu Hội thánh, sanh 
từ kẻ chết, sanh ra từ kẻ chết, tỗi của sự chẳng tin.  

 Điều gì đã giết chết Ê-va? Sự chẳng tin. Có đúng không? Họ không tin 
nơi gì? Vì -- Không tin vào Đức Chúa Trời chăng? Không. Bà có lòng tin 
nơi Đức Chúa Trời. Bà có nói rằng, “Không có Đức Chúa Trời ” không? 
Thưa quí bạn, không. Bà không phải là người không theo Chúa. Bà không 
nói, “Tôi không tin vào Lời Ngài chút nào hết.” Ô! Không. Bà tin hết thảy 
ngoài một điều nhỏ. Thấy không?  
73-4 Qua Sách Khải huyền, Kinh thánh không nói điều này sao. “Ta là 
Jêsus, đã sai Thiên sứ Ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi.” 
(Khải 2:16.) “Nếu ai thêm vào sách Tiên tri này điều gì hoặc bớt điều 
gì...” Nếu những sự đau buồn phiền muộn đã giáng xuống bởi vì một người 
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ông làm theo ý riêng. Ô! Nếu người trí thức nửa vời có thể chọn lựa được 
điều ấy... Ông đã bị cấm khi làm theo ý riêng mình. Phao-lô chỉ có thể 
làm... “Thánh Linh đã cấm tôi” Thấy không? Ông là người tù cho Đấng 
Christ.  
24-2 Thế rồi, một ngày kia có đứa bé gái bói khoa mà Phao-lô đã biết rõ... 
Phao-lô có quyền năng đuổi quỷ ra khỏi, nhưng ông chỉ có thể làm điều đó 
theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngày này sang ngày khác người nữ bói khoa 
đi theo Phao-lô kêu lên cho đến một ngày kia Thánh Linh cho phép ông 
quở trách tà ma này. Thấy chưa? Phao-lô biết rõ điều gì phải làm với người 
tù. 
24-3 Môi-se, một con người học thức, ông phải từ bỏ tất cả khôn ngoan học 
thức để tìm Đấng Christ, trở thành người tù của Ngài. Khi Đức Chúa Trời 
khiến cả thế gian đánh bại ông cùng với tất cả con người thế lực mà ông đã 
có, Môi-se đứng trước Sự Hiện Diện của Trụ Lửa trong ngày dẫn dân sự ra 
khỏi Ê-díp-tô. Ông đã không thể diễn đạt bằng lời. Ông thậm chí chẳng nói 
được. Đức Chúa Trời đã có một người tù lúc đó. Thấy chưa? Các bạn sẽ 
không cố gắng để theo đuổi sự tìm kiếm riêng mình. Lúc ấy Chúa phải 
chọn con người này, ban cho ông năng quyền để ông có thể đi xuống đó. 
Rồi ông nói, “Chúa ôi! Con đã nói với Pha-ra-ôn những gì Ngài khiến con 
nói nhưng Pha-ra-ôn sẽ không nghe.”  

 Đức Chúa Trời Phán “Vậy hãy lấy cái này, cây gậy của ngươi (Chúa 
Phán; Đó là Lời của Đức Chúa Trời ); Hãy đi ra ngoài kia chỉ gậy về hướng 
đông gọi ruồi đến.” Ruồi đã xuất hiện mọi nơi, vì Ngài có một người tù mà 
Pha-ra-ôn chẳng có thể làm gì được. Không ai có thể sai khiến được Môi-se 
vì ông là tù nhân hoàn toàn trong xiềng xích của Lời Đức Chúa Trời, buộc 
chặt với LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Ồ, Đức Chúa Trời có thể chọn những 
người tù cho Ngài như thế. 
24-5 Đó là khi Ngài có thể bày tỏ bản tính siêu việt. Bạn thấy không? Ngài 
lựa chọn một người nam, hoặc một người để rồi người đó không biết gì 
khác ngoài Đấng Christ. Bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ? [Hội chúng nói, 
“A-men!”] Tốt lắm, đó là điểm thứ hai. 

 Trước hết để bày tỏ chính mình Ngài hoàn toàn: Đức Chúa Trời ở 
trong Đấng Christ.  

 Thứ hai, để bày tỏ những tính siêu việt trong Hội thánh Ngài (ấy là 
Thân thể của Ngài, Cô Dâu) cho... Ngài có thể có tính siêu việt để bày tỏ 
chính Ngài qua họ. Đúng thế. 

 Thứ ba, để phục hồi lại Vương quốc của Đức Chúa Trời lại địa vị đích 
thực mà con người đã đánh mất bởi tội lỗi của con người đầu tiên là A-
đam, quay trở lại nơi mà Đức Chúa Trời đã bước đi trong buổi chiều mát 
mẻ với dân sự Ngài, nói chuyện với họ và thông công với họ. 
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 Vậy thì tội lỗi và sự chết đã chia cắt họ ra khỏi Sự Hiện Diện của Đức 
Chúa Trời và sự biểu lộ hoàn toàn của Ngài. Bạn có đọc thấy điều đó 
không? Trước khi khai thiên lập địa, Ngài đã bày tỏ thuộc tính của Ngài, 
Ngài là ai...  
25-2 Do đó, nếu ‘thuyết Ba ngôi’ ở đây các bạn sẽ chỉ mất thì giờ, bạn có 
thể thấy rằng Cha, Con, Thánh Linh không phải là ‘3 thần’; Đó là “3 thuộc 
tính” của cùng một Đức Chúa Trời. Hãy xem nó được bày tỏ. Cha, Ngài 
muốn là một người Cha. Ngài là một người Cha; Ngài là Con; Ngài là Đức 
Thánh Linh. Cha với Con là đồng một Thánh Linh. Bạn thấy không? Bạn 
hiểu điều đó chứ? [Hội chúng nói, “A-men!”] Chớ không phải là ‘3 thần’. 
Ma quỷ nói với bạn là ‘ba’ Đức Chúa Trời để thần tượng bước vào đời 
sống tâm linh. Chính là một Đức Chúa Trời thôi được bày tỏ trong “Ba 
Thuộc Tánh”: Là Cha, là Con, là Đấng Cứu Thế, là Đấng Chữa lành, ấy là 
sự bày tỏ của Ngài. 
25-3 Tôi muốn nói lướt qua một chút để ngay cả những người đang lắng 
nghe cuộn băng sẽ hiểu được ý đó hầu có thể thấy. Nó sẽ đưa tôi vào vòng 
lẩn quẩn mất thời gian mà chỉ nói đến một trong các đề tài này. Nhưng tôi 
hy vọng, tôi đang trình bày khá rõ ràng hầu các bạn có thể hiểu những gì 
tôi muốn đề cập đến. Phải không? 

 Đức Chúa Trời, đã bày tỏ trong Chúa Jêsus Christ, Ngài là cả Cha, 
Con và cũng là Thánh Linh nữa, Sự Đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời. 
Sự Đầy dẫy trọn vẹn của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Hội 
thánh Ngài như có hình, sự vượt trội.  

 Tất cả những gì Đức Chúa Trời có, Ngài đổ đầy vào trong Đấng 
Christ; Tất cả những gì Đấng Christ có Ngài được đổ đầy vào Hội thánh là 
những người tin nhận Ngài, không giáo phái. Chúng ta sẽ đến với vấn đề 
này trong vài phút, để rồi loại trừ nó ra khỏi tâm trí chúng ta mãi mãi. Với 
sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cho phép điều đó bày tỏ cho chúng 
ta nguyên nhân để có thể thấu hiểu. 
25-5 Vậy mục đích của Ngài là gì? Mục đích của Ngài là bày tỏ chính Ngài 
như Con mà trong Ngài có được Sự Đầy dẫy bổn tánh của Đức Chúa Trời 
thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Tôi để câu Kinh thánh Cô-lô-se ở 
đây, ngay trước mặt tôi. Thấy chưa? Tất cả qua Thánh kinh bày tỏ đó là 
mục đích của Đức Chúa Trời.  

 Thế thì qua Sự Sống của Con Ngài trên cây thập tự (Huyết đổ, nói đến 
ở đây chỉ về thập tự giá của Chúa Jêsus), Ngài đã giải hòa với chính Ngài 
một Thân thể, một Cô Dâu (đó là Ê-va, Ê-va thứ hai); Và Đức Chúa Trời 
ban cho nó ở trong một kiểu mẫu như Ngài đã làm cho Môi-se và tất cả 
những người đó (giống như Ngài đã làm trong A-đam và Ê-va, ấy là một 
hình bóng), đó là Đấng Christ và Hội thánh (Cô Dâu. Ngài là A-đam thứ 
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tóc trên đầu ngươi sẽ không mất đâu. Ngươi thuộc về Ta! Ta sẽ làm 
ngươi sống lại trong ngày sau rốt, ban cho ngươi Sự sống Đời đời và 
làm cho ngươi sống lại trong ngày sau rốt.” Là thế đấy, Lời khải thị. 
Không phải các ngươi, nhưng mà ngươi, một cá thể. Không phải là nhóm 
người mà là một người. Cả Âm phủ chống lại điều đó. 
71-3 Nhưng sự mầu nhiệm của Ngài chỉ khải thị cho Cô Dâu thân yêu của 
Ngài thôi (tức Hội thánh). Đó là người duy nhất có thể thấy được điều đó. 

 Ngài nói, “Ê-sai đã nói với các ngươi, các ngươi là kẻ giả hình, rắn lục 
trong đám cỏ xanh. Các ngươi ra ngoài và nói: Ô! những Tiên tri thánh 
khiết vĩ đại! Chúng ta tô điểm mồ mả họ, đánh bóng chúng.” Ngài Phán, 
“Các ngươi là người đã đặt họ vào trong mồ mả đó.” Ngài có nói vậy 
không? 

 Cũng một thể ấy, họ có thể nói với Giáo hội Công giáo trong thời của 
họ. Khi các Tiên tri của thời Cựu ước được sai đến trước khi có Giáo hội 
nghị Nicaea, Rô-ma. Những Tiên tri lão thành đến đó phải ăn giòi và vật 
trong đất, chẳng có áo quần mặc, chỉ da quấn quanh người và đã tranh đấu 
cho Lẽ thật của Kinh thánh... Nhưng Giáo hội Công giáo muốn có quan 
điểm tri thức của con người. Rồi loại trừ ra... Trong đó có Thánh Ireaneus, 
Polycarp, Martin và những người khác nữa. Họ đã làm gì? Đưa họ vào chỗ 
chết, rồi bây giờ đem ra tô trắng mồ mả như đã từng làm cho Joan of Arc. 
Họ đã làm gì? Đưa họ vào mồ mả đó. 
72-1 Tôi xin phép nói điều nầy. Thánh Linh của Đức Chúa Trời kêu gọi các 
bạn “Hãy tô trắng bên ngoài mồ mả! Các ngươi là kẻ giả hình, hãy tỉnh 
thức chính mình, khi các ngươi dùng lời lẽ của con người và lìa bỏ Lời Đức 
Chúa Trời. Thay vì có kết quả phong phú với hạt giống của Đức Chúa Trời, 
Lời Đức Chúa Trời phải ở trong các ngươi, nhưng các ngươi đã nhận lấy 
mọi hạt giống lai căng khác.” Không còn nghi ngại gì nữa, nó hành động 
như “con điếm” bởi vì nó phạm tội tà dâm thuộc linh, dạy dỗ lời con người 
không phải là Lời của Đức Chúa Trời  

 Nhưng Ngài Phán, “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì Cha các ngươi đã 
bằng lòng cho các ngươi nước Thiên đàng.” (Lu-ca 12:32.) Điều ấy 
đúng. Chắc chắn, đúng như vậy. Chúng ta có nước Thiên đàng. 
72-3 Sách Khải huyền trong Kinh thánh nói, “Cái thành lớn hành quyền 
trên các vua ở thế gian,” nói rằng nó là một “dâm phụ.” Điều ấy có nghĩa 
gì? Một phụ nữ tuyên bố là một phu nhân mà phạm tội tà dâm. Tay nó cầm 
một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Nó có nhiều con 
gái: Những Giáo hội Cải chánh phát xuất từ đấy với những tín lý sai lầm 
của nó, lễ báp-têm tương tự, bằng cách bắt tay thay vì báp-têm bằng Thánh 
Linh, giáo lý sai lầm về “Cha, Con, Thánh Linh”, thay vì lấy Tên của Cô 
Dâu -- Chú Rể (Hội thánh -- Chúa Jêsus) vân vân... họ lại chỉ dùng danh 
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kia. Ta sẽ phân rẽ họ.” Đúng thế. “Có 2 người ngoài đồng; Ta sẽ đem 
người nầy đi mà để lại ngươi kia. 2 người nằm chung giường, một 
người sẽ được rước đi, còn một bị để lại.”  

 Không phải là một nhóm người mà là một con người đầu phục Đức 
Chúa Trời xem Ngài là đầu của mọi sự, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đến 
nỗi không quan tâm về bất cứ điều gì khác, Đức Thánh Linh đang sống Sự 
Sống của mình, rung động qua người ấy, bày tỏ sự chứng thực cá nhân về 
chính Lời Ngài, đang bày tỏ Ngài cho dân sự và cho cả thế gian. 
70-3 Làm sao thế gian có thể bước đi trong mù lòa bởi điều gì đó như thế? 
Giống như người Công giáo bước đi theo Thánh Patrick mà không nhận 
biết ông cho đến sau khi ông qua đời. Họ cũng làm giống như vậy đối với 
Thánh Martin, không thừa nhận ông. Họ đã làm như thế suốt qua nhiều thời 
đại. 

 Họ đã làm tương tự như vậy cho Joan of Arc. Giáo hội Công giáo cho 
bà là phù thủy nên đã thiêu sống bà, nhưng bà là người thiêng liêng. 
Khoảng 150 năm sau lại đào bới thi thể của các Thầy Tế lễ đó ném đi, để tỏ 
lòng ăn năn.  
70-4 Họ chấp nhận rằng công việc đó là tốt, và họ không nhận biết cho đến 
khi nó đã trôi qua. Chỉ những hạt giống định sẵn mà Đức Chúa Trời đã 
định trước khi sáng thế. Sự việc đó giống như trong thời Nô-ê, thời Môi-se, 
thời Ê-li, thời các Tiên tri, thời Chúa Jêsus và với chính thời buổi này cũng 
tương tự như vậy. Con người mang hạt giống của Đức Chúa Trời, Lời Đức 
Chúa Trời ở trong con người đó biểu lộ chính Ngài ra, đầu phục ý chỉ của 
Đức Chúa Trời bởi Lời Ngài một mình Lời biểu lộ chính Ngài trong con 
người nầy như một tù nhân, cho cá nhân.  
71-1 Không nói, “Giáo hội của tôi đã làm...” Giáo hội của tôi không có liên 
quan gì với điều đó. Chính là cá nhân, một người. Cả địa ngục đều chống 
lại sự dạy dỗ nầy. Cả địa ngục đều chống đối Lẽ thật này, nhưng đó là sự 
thật.  

 Chúa Jêsus chẳng hề nói, “Bây giờ, Phi-e-rơ, Giăng cùng với dân sự 
hãy nhận lấy khải tượng; Cả Hội thánh được cứu...”Không, điều đó đến với 
ông một cách riêng tư. “Ta Phán cùng ngươi (‘ngươi’, không phải cùng 
họ) cùng ngươi, ngươi là Phi-e-rơ, trên đá (rock) nầy Ta sẽ lập Hội 
thánh Ta.” Và chữ “Phi-e-rơ” có nghĩa là “hòn đá” (stone); “đá” có nghĩa 
là “người đã xưng nhận, người đã được biệt riêng.” 

 Ở trên hòn đá chắc chắn, ở trên một cái gì chắc chắn, một người được 
gọi ra, Hội thánh được gọi ra; Trên hòn đá này, trên “sự khải thị” này. 

 “Thịt và huyết chẳng bao giờ khải thị điều đó cho ngươi. Nhưng 
trên sự khải thị này (một nhóm người được gọi ra) Ta sẽ lập Hội thánh 
Ta, và hết thảy các cửa âm phủ chẳng hề thắng được Hội đó. Một sợi 
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hai, Hội thánh là Ê-va thứ hai); Chứng nào mà Ê-va thứ hai thỏa hiệp 
chống lại Lời, nàng không làm giống như Ê-va thứ nhất chứ? Cố gắng 
nói... “Ồ, điều đó dành cho thời đại khác.” Chúng ta sẽ đi đến điều đó trong 
vài phút, Ngài đã nói điều đó dành cho thời đại khác hay không? Làm sao 
nó có thể dành cho thời đại khác được khi Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, 
ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi?  

 Nhưng Đức Chúa Trời có mục đích đó và “giấu nó khỏi con mắt của 
kẻ khôn ngoan -- người sáng dạ và tỏ ra cho những trẻ nhỏ hay, là những 
người đã được định trước để nhận nó.” 
26-1 Ấy là lý do... Nhìn lại suốt các thời đại. Bất cứ khi nào mà Sự Sáng 
đụng vào một người nào đó, họ quay trở sang hướng khác hoặc chiếu theo 
hướng khác và những người khôn ngoan học thức rộng, và các Thầy Tế lễ 
đứng đó... Có những Ra-bi học từ... các Giáo sư danh tiếng uy quyền, cùng 
những người khác như Ni-cô-đem, những người được đánh bóng bằng học 
vị, và họ không thể hiểu được điều đó. 

 Có những Thầy Tế lễ cao trọng đứng đó và cũng có những thầy ra-bi 
được dạy dỗ bằng Lời Đức Chúa Trời. Chà, họ hiểu biết Lời Ngài rõ lắm! 
Nhưng Ngài đã Phán “Các ngươi bởi Cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và 
các ngươi muốn làm theo sự ưa muốn của cha mình.”  

 Hãy suy nghĩ vấn đề này. Bạn không thể chỉ trích vào ở đâu đời sống 
của họ, hay của cha họ, hoặc trên đời sống của ông họ hoặc trên đời sống 
của ông tổ, tổ, tổ của họ. Nếu thế, họ phải chết trong xấu hổ; Họ bị ném đá 
chết. Nhưng ở đây Chúa Jêsus đứng đó gọi nhóm người ấy là “con cái ma 
quỷ”: Nhóm người sùng đạo. 
26-3 Bây giờ, ồ, một sự khải thị tuyệt vời! Giờ đây để phục hồi lại mối 
quan hệ họ hàng của Ngài. Để mang lại... Ngài đã để cho họ đi lạc, bạn 
hiểu điều đó không? Ngài phải để cho họ phạm tội, sống trong vô luân... 
Ngài không thể làm cho họ phạm tội và rồi phạt họ về những điều Ngài 
khiến họ phạm tội. Nhưng khi Ngài đặt để con người chung phần với Ngài, 
để cho con người hành động như một tác nhân được tự do trong vấn đề đạo 
đức... Ngày hôm nay Ngài cũng đã ban cho con người chúng ta như vậy. 
Thấy không? Bạn hành động theo ý bạn và cũng được tự do trong vấn đề 
đạo đức.  

 Vì vậy, nếu Ngài ban cho những con người trước kia như vậy, Ngài 
cũng phải ban cho lớp người thứ hai cũng như vậy. Ngài ban cho mọi 
người giống nhau, nếu không thì Ngài đã cư xử sai trong lớp người đầu 
tiên. Đúng không? Nhưng mọi người đều dựa trên cùng căn bản ấy. 
26-5 Giờ đây hãy chú ý đến Ngài. Trong việc mang con người trở lại điều 
đó và cho phép họ làm thế, biết rằng họ sẽ làm điều đó (biết người ấy sẽ 
làm thế), nhưng nó đã làm gì? Nó đã bày tỏ thuộc tính của Ngài là một 
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Đấng Cứu Thế. Toàn bộ mục đích được để lại trong Chúa Jêsus Christ để 
trở thành Chính Đức Chúa Trời, đã nhận lấy hình phạt của Luật lệ riêng 
của Ngài (sự chết), chết để mua chuộc người Vợ (Hội thánh) bị hư mất vì 
đã từ chối Ngài. 

 Khi Ê-va xa cách Lời của Đức Chúa Trời, bà đã xa cách người chồng 
của mình. Khi Giáo hội xa cách Lời Chúa để đi theo giáo phái, họ đã chối 
bỏ và phạm tội tà dâm với sự khôn ngoan của thế gian, chối bỏ uy quyền 
của Lời Chúa. Điều ấy rõ ràng không? [Hội chúng nói, “A-men!”] Kinh 
thánh nói, phạm tội tà dâm thuộc linh... Chối bỏ bất cứ Lời nào trong Kinh 
thánh hoặc lấy sự thông giải riêng mình thêm vào đó là khước từ Lời Ngài 
và phạm tội tà dâm chống lại Đức Chúa Trời là Chồng của các bạn (Chúa 
Jêsus.) Chúng ta biết rõ người ngoại tình chẳng bao giờ bước vào Nước của 
Đức Chúa Trời. Đúng không? Vậy chúng ta thấy rõ những gì Ê-va đã làm 
ban đầu. 
27-2 Hãy lưu ý một lần nữa, mục đích gồm 3 khía cạnh (threefold purpose) 
của Ngài là gì? Để chứng tỏ (manifest) chính Ngài trong Chúa Jêsus, hiện 
diện qua Thân thể bởi Chúa Jêsus Christ và Chúa Jêsus để đứng đầu chế 
ngự (preeminence) cái gì? Để phục hồi lại vườn địa đàng Ê-đen, mang lại 
điều mà con người đã đánh mất. Đó là chỗ duy nhất đã bị hư loạn (out of 
order). Nhưng tất cả mọi thứ còn lại của Ngài thì vẩn rất có trật tự (in 
order). 

 Nhưng Ngài phải khiến cho -- để cho con người có “sự tự do về đạo 
đức” (free moral agency) phải sa ngã, thì Ngài mới có thể làm Đấng Cứu 
Thế mà bày tỏ những gì ở trong Ngài (thấy không?): Thuộc tính Đấng Cứu 
Thế của Ngài. Một cái gì đó phải bị đánh mất, chính vì cớ con người đã sa 
ngã và trở thành hư mất, đặng Ngài trở thành Đấng Cứu Thế vì việc đó, để 
mang lấy luật lệ của chính Ngài. Nhưng Ngài sẽ không làm được việc đó 
nều Ngài là “Đức Giê-hô-va Vĩ đại bao phủ tất cả không gian và thời gian”. 
Ngài không thể làm được, nên Ngài phải trở thành một ‘con người’. Ngài 
muốn lập quan hệ họ hàng (kinship) với con người bị hư mất (A-men!), và 
Ngài đã trở thành một con người, Đức Chúa Trời đã làm thành xác thịt. Ha-
lê-lu-gia! Tưởng rằng tôi bị khích động ư, nhưng tôi không... Có cái gì đó ở 
bên trong...  
27-4 Đức Chúa Trời đã [xuống trần] trở thành [con người] như tôi, mang 
lấy tội lỗi của tôi trên Ngài, đặng Ngài có thể khiến tôi trở thành [Con Trời] 
như Ngài (A-men!), trở về mục đích vĩ đại của Ngài là làm con trai con gái 
của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Cha Đời Đời. Thuộc tính đó ở trong Ngài 
(Hiểu không?), vì vậy nó phải được hiển lộ. 

 Bây giờ, thấy toàn bộ mục đích 3 phần không? Để bày tỏ chính Ngài, 
Ngài muốn trở thành... Bây giờ cả thế gian đều bị hư mất. Ngài phải bày tỏ 
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một cái gì hết, mọi sự đều chết. Nó chỉ là những điều không cần thiết phải 
được cắt ra, được tỉa sửa hầu cho Đấng Christ có thể sống trong các bạn 
cách quyền năng. 

 Không cần phải nhắc lại... Tôi lấy một câu đặt ở đây nói, “Ấy là tổ 
chức của tôi...” Cái đó cũng phải cắt bỏ ra. “Tôi có cái nầy cái kia ở đây; 
Điều nầy nói thế nầy.” “Việc này khiến mẹ tôi nói với tôi rằng tôi là một 
thánh giật gân.” Những thứ đó cũng cần phải cắt bỏ đi. Thấy không? “Tốt 
lắm, tôi biết chồng tôi muốn tôi mặc những chiếc quần ngắn này.” Nó cũng 
phải cần cắt bỏ. Thấy không? Nó cần phải cắt bỏ và tỉa sửa cho đến khi thật 
sự chỉ còn có bạn và Đấng Christ mà thôi. Hiểu không? Hãy nghĩ xem. 
69-3 Bởi Sự Hiện Diện của Sự Sống Đấng Christ bởi Lời Hằng Sống... Ô! 
Chúng ta sống trong Đấng Christ, sống trong Sự Hiện Diện của Ngài, sống 
trong Lời Ngài. Tỉnh thức! Bởi sự chứng thực riêng của chính Ngài trong 
từng cá nhân chứng tỏ chúng ta là Hội thánh của Ngài, không phải là thành 
viên Giáo hội. Ngài không hề làm điều đó trong thời Môi-se. Ngài không 
hề làm điều đó trong thời đại của buổi tận thế, khi ngày ấy đến, nó bị phá 
huỷ tất cả. Ngày của Lót, Đức Chúa Trời không cần số lượng thành viên. 
Chỉ cần sự chứng thực cá nhân, Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, sự chứng 
thực riêng tư. 
69-4 Hãy nhớ. Hãy suy nghĩ về điều đó, nhiều người được sinh bởi Thánh 
Linh trong một thời buổi như thế nầy, trong thời đại các hệ phái to lớn mà 
chúng ta đang sống, và Đức Chúa Trời Hằng Sống lấy Lời hằng sống của 
Ngài và chứng thực nó cách cá nhân. Sự Sống nẩy ở trong Lời, mầm sự 
sống đó ở trong Hạt Giống (và Lời là Hạt Giống mà ngươi gieo giống đã 
gieo ra), và Sự Sống của Đấng Christ trong Lời cách riêng tư trong bạn, 
chứng thực điều gì đó mà bạn không thể làm được, chứng minh chính Ngài 
chứ không phải bạn, nhưng đó là chính Ngài. Bạn đã trở thành một Cô Dâu 
nô lệ tình yêu với Ngài. 
70-1 Cảm ơn Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng sáng tạo trời đất và muôn 
vật. Không nghi ngờ gì Ngài là An-Pha và Ô-mê-ga. Ngài là Đấng Trước 
nhất và là Đấng Sau cùng. Ngài đã có, hiện có và còn đến, Chồi và Rễ của 
Đa-vít, Sao Mai sáng chói; Ngài là Mọi sự trong mọi sự.  
70-2 Sự Hiện Diện của Ngài ngự trong cá thể mỗi người với sự chứng thực 
cách riêng tư về chính Ngài đang biểu lộ chính Ngài –là Lời Hằng Sống đã 
Hứa cho ngày ngày hôm nay, để bày tỏ chính Ngài qua đời sống các bạn, 
sự chứng thực về sự mặc khải vĩ đại của Đức Chúa Trời... Hãy nhìn, chỉ 
trên cá thể mỗi người, không bao giờ nhìn vào một nhóm người, sự minh 
chứng của Ngài khải thị với từng cá nhân. Bạn hiểu điều đó chứ? Không 
phải với Giám Lý, không phải với Báp-tít hoặc Trưởng Lão hay Lu-the, 
hoặc Ngũ Tuần mà qua cá thể. “Ta sẽ lấy một người nầy đi và để lại ngươi 
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đến từ đâu? Không ai biết. Chúng không ở đó trước đấy. Nhưng Đấng tạo 
hóa, Đức Chúa Trời làm qua con người, tạo dựng mọi vật và mọi loài sống. 

 Chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng con ếch nhái đầu tiên, rồi con thứ 
hai. Ngài tạo dựng nên tất cả loài ếch nhái. Ôi! Các bạn hiểu tôi muốn nói 
gì? Ngài tạo con sóc đầu tiên, con thứ hai và tạo dựng mọi loài sóc, tạo 
dựng rất nhiều sóc nơi không có sóc. Ngài có thể làm bất cứ vật gì Ngài 
muốn! Ngài là Đức Chúa Trời! Ngài là Đức Chúa Trời! Sự sống của Ngài... 
Ôi!  
68-2 Khi tôi nghĩ đến vấn đề đó, khiến tôi rùng mình. Sống với Ngài, đi về 
nhà với Ngài sống với Ngài! Về nhà Ngài để sống với Ngài mãi mãi, chúng 
ta có Sự sống Đời đời...  

 Đây là sự mầu nhiệm vĩ đại của Đức Chúa Trời về lòng yêu thương 
được bày tỏ, Đức Chúa Trời và người trở thành một. Thấy không? Toàn bộ 
sự việc là Đức Chúa Trời và con người là một. Đức Chúa Trời và người là 
một ở đó, Đức Chúa Trời và người là một ở đây. Thấy không? Nó là gì? 
Được đầy dẫy Thánh Linh Ngài, Ngài đứng đầu. Nó là sự thành tựu của 
Đức Chúa Trời, đó là mục đích của Đức Chúa Trời để làm vậy: Ngài ở 
trong Đấng Christ, Đấng Christ ở trong chúng ta, tất cả chúng ta là một với 
nhau. Thánh Linh khải thị cho Đấng Christ, Đấng Christ khải thị nó ở đây, 
quyền năng sáng tạo siêu nhiên. 
69-1 Cũng cùng một Đức Chúa Trời đã từng Phán với Môi-se rằng, “Hãy 
để ếch nhái đến” cũng là Đức Chúa Trời đã Phán ở đó “Hãy biến nước 
thành rượu nho” Thấy không? A-men! Điều ấy có đúng không? [Hội chúng 
nói, “A-men!”]. Ngài là một Đức Chúa Trời không hề thay đổi; Ngài thật 
sự không thay đổi. Chính là Đức Chúa Trời ở trong con người. Đó là sự 
hiển lộ của Ngài. Đó là điều Ngài đang mặc khải. Đó là những gì Ngài 
đang cố làm. Lời của chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho cho thấy rằng con 
người không thể tạo dựng được (Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa); Và 
không còn là con người nữa; Chính là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa ngự 
trong con người, là Hội thánh Ngài hiện giờ (A-men!), đang đi về Thiên 
đàng, sống với Ngài đời đời. Đức Chúa Trời đang bày tỏ tình yêu bất diệt 
đối với Hội thánh. 
69-2 Giờ đây, hãy lắng nghe, lắng nghe kỹ. Tôi muốn các bạn phải hiểu 
được vấn đề này... Không một Giáo hội nào, không một dấu hiệu nào, 
không có một sự thông công nào, không có một chánh phủ nào, không có 
lời chứng nào, không có tín điều nào, không hệ phái nào được chấp nhận 
ngoài Hội thánh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chấp nhận gì khác 
trừ ra điều đó. Đấng Christ ở trong các bạn, niềm hy vọng về sự vinh hiển, 
ấy là điều duy nhất Đức Chúa Trời thừa nhận. Không sự thông công nào, 
không Giáo hội nào, không có tín điều nào, không giáo phái nào, không 
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chính Ngài trong một Con Người, trở thành Chúa Cứu Thế bởi sự giải hoà 
trong Huyết Ngài trên cây thập tự. Vậy thì Ngài phải trở nên thế để chết, để 
cứu, và mang Chính Ngài trở về Hội thánh để được đứng đầu hàng về mọi 
sự (preeminences) trong Hội thánh của Ngài [Cô-lô-se 1:18]. 
28-1 Ngày nay hãy nhớ rằng, không thể và sẽ không, chẳng bao giờ sẽ và 
chẳng bao giờ giáo phải đứng đầu hàng! Ngài phải đứng hàng đầu và Ngài 
là Lời. A-men! Làm sao tín điều nào có thể xen vào đó được? Ấy là một... 
Nó biến Giáo hội thành một con điếm để lấy bất cứ lời nào nào của con 
người, hay một tín điều hoặc giáo phái thế vào. Nó được đánh dấu nhanh 
chóng trong Khải huyền chương 17 như một đại dâm phụ và những gái 
điếm: Giáo hội Công giáo La-mã là đại dâm phụ và Cải chánh giáo 
(Protestants) là những con điếm. Nó rõ ràng như bất cứ ai có thể đọc được. 
Chúng ta đã đi qua các Thời đại Hội thánh và các bạn có thể thấy điều đó 
trong những cuộn băng nếu muốn. Chính xác. Bất cứ cái gì tự liên kết với 
tín điều bên ngoài Kinh thánh dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời nó là con 
điếm. Sẽ làm công việc giống như Ê-va đã làm: Xa cách Lời, là Đấng 
Christ. Ô! Đúng vậy. 
28-2 Chúng ta thấy sự mầu nhiệm của Ngài mà Ngài đã giấu kín trong tâm 
trí trước khi sáng thế. Bạn có muốn đọc Kinh thánh về vấn đề này không? 
Chúng ta hãy đọc. Các bạn có nhiều thì giờ không? [Hội chúng nói, “A-
men!”] Chúng ta sẽ đọc. Xin lật qua sách Ê-phê-sô và chúng ta hay bắt đầu 
ở chương 1 của sách Ê-phê-sô. Bây giờ, như là bài học trường Chúa nhật 
tiếp tục, trong sự biểu lộ 3 phần của Đấng Christ, chúng ta hãy đọc. 

Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm Sứ đồ của Đức 
Chúa Jêsus Christ... (Hãy theo dõi, lời này không viết cho thế gian, 
nhưng)... gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ 
trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

28-3 Làm thế nào các bạn thuộc về Chúa Jêsus? Bằng cách gia nhập Giáo 
hội? [Hội chúng nói, “Không.”] Bằng sự khai sinh! Bằng một Thánh Linh 
( I Cô-rinh-tô 12:3) “Tất cả chúng ta đều được làm báp-têm trong một 
Thánh Linh để hiệp thành một thân.” Bạn thấy chưa? 

 Tốt lắm, đó là những người mà Phao-lô nói đến. Không phải gởi cho 
những người ở thế gian bên ngoài. Chúng ta không thể đề cập với tội nhân 
về điều nầy, vì họ không biết được vấn đề này. Phao-lô không gởi thư này 
cho tội nhân. Ông nói, “Gởi cho nhóm người trong Jêsus Christ.”  

Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đức 
Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ.  
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng 
ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi 
thứ phước thiêng liêng... (ở đâu?)... ở các nơi trên trời. 
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29-1 “Các nơi trên trời.” Ô! Tôi ước gì mình có thời gian biết bao. Tôi đánh 
dấu ngay chỗ này trong Kinh thánh về chữ các nơi trên trời. Các nơi trên 
trời là gì? Các nơi trên trời (chờ một lát) là địa vị của người tin trong Đấng 
Christ, nơi đó những người tin đứng cạnh Ngài trong các nơi trên trời.  

 Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta... (Lắng nghe kỹ)... 
trong Đấng Christ.  

 Khi nào Ngài đã chọn chúng ta? “Trước khi sáng thế,” khi sự mầu 
nhiệm vĩ đại giấu kín của Ngài, sự bí mật vĩ đại của Ngài... Ngài đã chọn 
chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế. 

...Đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức 
Chúa Trời,  
Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở 
nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của 
Ngài.  

29-1 “Định trước”... Đó là sự mầu nhiệm. Ngài... Trước khi Đấng Christ 
hoặc một cái gì khác có trên mặt đất ( Các bạn thấy sự mầu nhiệm vĩ đại 
của Ngài không?) Ngài đã chọn Cô Dâu, Ngài biết trước Ê-va sẽ sa ngã vì 
không tin Lời, biết rằng bà sẽ sa ngã, nhưng Ngài sẽ chọn Cô Dâu (Hội 
thánh) không sa ngã, giữ Lời Ngài, bất chấp thế gian nói gì; Hội thánh sẽ 
nắm giữ Lời đó. Họ được định trước để đứng vững. Làm con nuôi của Ngài 
bởi Đức Chúa Jêsus Christ đã định trước Hội thánh của Ngài đứng vững 
vinh hiển lớn mạnh. 
29-2 Bạn đã thấy sự bí ẩn của Ngài chưa? Để làm gì? Để phục hồi lại Ê-va 
sa ngã, bà là biểu tượng trước (pre-figure) của Giáo hội. Để ý, Đức Chúa 
Trời mở bên hông của A-đam và lấy ra Ê-va bởi thịt và huyết của A-đam, 
đã chia xẻ linh của ông từ giống đực và giống cái, sang thành giống cái, đặt 
vào người Ê-va. Đức Chúa Trời lấy xương sườn bên dưới hông để làm nên 
Ê-va; Vì vậy Đức Chúa Trời cũng làm giống như vậy: Lấy bên hông của 
Đấng Christ, Huyết cùng nước (và Đấng Christ là Lời), lấy Lời làm nên 
Hội thánh Ngài, Ê-va quay về với chính Ngài mua chuộc bởi huyết Ngài, 
và Huyết đó từ Thân thể của Ngài. Bây giờ anh thấy chưa? [Hội chúng nói, 
“A-men!”] 

 Sự mầu nhiệm vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được phô bày ra, mà nó 
đã được giấu kín khi sáng thế, nhưng đã hình dung trước suốt cả bao thời 
kỳ. Bây giờ hãy xem. Chúng ta thấy rằng Ngài đã làm điều đó. Ở đây trong 
thơ Ê-phê-sô và nhiều chỗ khác... Nhưng sẽ cung cấp cho bạn đủ để...  
30-1 Bây giờ, qua các thời kỳ, Ngài đã từ từ hé mở dần dần sự mầu nhiệm 
này. Bạn có thể thấy bây giờ không? Qua các... bằng cách nào... Bây giờ, 
cái gì đã xảy ra trong sự hình dung trước? Ngài rạch hông A-đam ra, lấy 
một phần thịt của ông, ấy là A-đam để tạo thành Ê-va, Cô Dâu (Hội thánh) 
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Đây là Sự sống Đời đời. Một sự xác nhận cho thế gian biết chúng ta sống 
động trong Ngài. Thật kỳ lạ. 
67-4 Bạn biết thế nào không? Bởi vì bạn là thành viên của Giáo hội ư? Vì 
Đấng Christ đang sống qua bạn; Vậy bạn được hoài thai bởi Linh Ngài, bạn 
là tù nhân không cho một ai. Bạn được giam giữ cho Phúc âm, bị giam 
trong Lời. Tất cả con cái mà anh em có thể sanh ra là điều đó, bởi vì anh 
em là một tù nhân. 

 Các bạn không thể phạm tội tà dâm, vì các bạn được hoài thai rồi. 
Thật là vinh hiển! Ngài không thể nắm giữ được. Dạ con của sự sống được 
đóng lại không cho bất cứ cái gì khác vào. Các bạn đã thuộc về Ngài bởi sự 
định trước. Hạt Giống đã đến với Sự Sống. Thế gian không có thể bước 
vào. Ô! Ô! Chúng ta có thể tiếp tục ở lại chỗ này khoảng một giờ biết bao. 
Tôi chắc các bạn hiểu. Thấy không? Đấng Christ và chỉ một mình Ngài đã 
bày tỏ xong. Hạt Giống nằm ở đó. Hạt Giống đã ở đó rồi... Nó được đặt 
chỗ ấy khi nào? Trước khi sáng thế đã định sẵn chúng ta cho Sự sống Đời 
đời. Và ngay khi Sự Sống ban cho ấy (the Life-giving) chảy qua, Hạt 
Giống nằm đó... Những tinh dịch (hạt giống) khác chỉ có thể đến, không 
được giữ lại, nó không thể làm vậy.  

 Nhưng khi tinh dịch vào bên trong, nó nhanh chóng đóng dạ con lại, 
những tinh dịch còn lại được đẩy ra ngoài (hãy xem, giống như vậy), và 
bạn đã bị bao vây và trở thành tù cho Đấng Christ. Đấng Christ trong bạn, 
Sự Sống của Ngài đem đến chứng cớ của Ngài, dấu hiệu của Ngài. Ôi! Hãy 
nhìn, mang dấu hiệu của Sự Sống Ngài, chứng thực với thế gian chúng ta 
sống động ở trong Ngài. hãy suy nghĩ điều đó. Sống động với Đức Chúa 
Trời Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Đấng tạo dựng chúng ta vì chính mục đích 
giống như vậy (Hội thánh ) và Sự Sống sáng tạo của Ngài trong chúng ta. 
Đó là... Môi-se có thể đã nói, bởi Lời của Đức Chúa Trời, “Hãy đến...” và 
muỗi đến. Một Đức Chúa Trời tạo dựng nên những con muỗi, những con 
sóc. Thấy không? Ngài muốn làm bất cứ cái gì Ngài muốn... ? ... Đức Chúa 
Trời. 

 Ngài có thể sáng tạo, Ngài có thể làm bất cứ việc gì. Ngài là Đức 
Chúa Trời. Chính Ngài tạo dựng sự sống, như các bạn đã thấy trong người 
bạn... Bạn là tù nhân, bạn không thể nói điều đó cho đến khi Ngài bảo nói 
ra điều đó. Nhưng khi bạn nói ấy là Lời Đức Chúa Trời. Ngài là người xác 
nhận điều đó như vậy. Mọi vật khác đều đúng, họ biết khi điều đó được nói 
ra, nó phải là như vậy. Thấy không?  
68-1 Môi-se lấy cây gậy của ông và phán “Ếch nhái hãy đến”, bởi vì Đức 
Chúa Trời đã ban lệnh “Ếch nhái hãy đến” Môi-se chỉ truyền lệnh đó ra. 
Điều ấy đúng. Ếch nhái ở trong mọi vật, mọi nơi đều có ếch nhái. Chúng 
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xuống vào Thành Sô-đôm, giảng cho người Sô-đôm và làm mù mắt họ với 
Phúc âm... Một Thiên sứ ở lại (một Sứ giả) với Áp-ra-ham và một nhóm 
người được chọn. Loại dấu hiệu nào Ngài đã làm? Áp ra ham gọi Ngài là 
gì? “Ê-lô-him” tức Đức Chúa Trời bày tỏ trong xác thịt. Chúa Jêsus đã bày 
tỏ chính mình Ngài (Đức Chúa Trời trong Ngài) sẽ được bày tỏ trong Cô 
Dâu của Ngài trong những ngày sau cùng! Ôi! Chỉ vậy không phải là hết, 
chỉ là một sự khải thị của Đức Chúa Trời! Ấy là Sự sống Đời đời, hãy tiến 
bước, tiếp tục tiến bước. 
66-5 Hãy lưu ý, một người giống như A-đam, Ê-va trước khi tội lỗi đã phân 
cách họ với sự chết, giờ đây Đấng Christ A-đam thứ hai trong Sự Sống đã 
mua chuộc Cô Dâu ra khỏi sự chết, đang tiến bước về lại vườn địa đàng 
nguyên thủy, phục hồi lại Cô Dâu trong sự thông công lại với Đức Chúa 
Trời, như là Vợ và Chồng, Đấng Christ và Cô Dâu với vườn địa đàng Ê-
đen. 
67-1 Đức Chúa Trời... Vào ngày đó, Đức Chúa Cha sẽ trị vì Vương quốc, 
Ngài có thể là Mọi sự trong Mọi sự. “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu 
cầu Ta;” Đức Giê-hô-va đã Phán vậy.Khi con người chưa nói thì Ta đã 
nghe,” ngày của Đấng Christ từ dòng dõi Đa-vít ngồi trên Ngôi, làm Vua 
cai trị khắp mọi chủng tộc. “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu Ta; Họ 
còn nói, Ta đã nghe rồi. Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn 
rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại, hay là hủy phá 
trong khắp núi thánh Ta.” Trở lại ngay vườn Ê-đen một lần nữa như có 
thể được... Có 3 mục đích của bạn. Ôi! Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết 
được nó! Xin giúp chúng con biết điều đó. 
67-2 Hãy lắng nghe kỹ một lần nữa, để chúng ta tiếp tục quay trở lại vườn 
Ê-đen nguyên thủy. 

 Vậy khi chúng ta được sinh ra trong Ngài, chúng ta được tràn đầy với 
Ngài. Hãy xem, đời sống bạn, đời sống Ngài trong các bạn. Thế thì mọi 
hành động của chúng ta sẽ bày tỏ Ngài ra. 

 Giống như lấy sự sống ra khỏi một cây và đưa vào một cây khác. Chặt 
nhánh lê ghép vào cây táo, nó sẽ cho những trái lê. Đạt được như vậy, vì 
nhựa sự sống trong cây và mầm sống là cây lê. Tốt lắm. Vậy, tất cả mọi 
hành động của chúng ta sẽ tuyên bố về Ngài. 

 Chúng ta có Danh Ngài. Đúng không? Chúng ta sẽ mang Danh Ngài. 
67-3 Hãy nhớ rằng, chúng ta như Cô Dâu Ngài được hoài thai bởi Thánh 
Linh Ngài. Ôi! Hội thánh sanh con cái, được thai dựng bởi Linh Ngài với 
Danh Ngài, mang Danh Ngài, mang Sự Sống của Ngài, sanh ra dấu hiệu Sự 
Sống Ngài, hiển nhiên với những công việc siêu việt, chứng cớ về với sự 
sống lại của Ngài, để bày tỏ Ngài không chết nhưng sống đời đời mãi mãi. 
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phải có Lời Chúa vì Ngài là Lời. Hội thánh không thể đứng trên các tín 
điều. Nó cũng không thể dựa trên giáo phái. Nó không thể dựa trên hạnh 
kiểm tốt. Hội thánh phải đứng một mình trên Lời Chúa, vì Hội thánh là một 
phần của Thân Ngài. Nó được lấy ra từ Đấng Christ. Thấy không? 
30-2 Tin chắc rằng toàn bộ Sự Cất Lên (Rapture) lúc nầy... Luther là một 
phần; Wesley là một phần; Các Tiên tri là một phần. nếu họ là một phần... 
thật sự trong sự khải thị mà họ đã được bày tỏ ra Thân thể: Bàn chân, ngón 
chân, cánh tay v.v... cho tới Đầu (mà chúng ta đi đến điều đó trong ít phút 
nữa) để có toàn bộ sự cất lên. Đó là thân thể của Lời, là Đấng Christ. A-
men!  

 Bên ngoài Hội thánh, bạn bị hư mất. Tôi không quan tâm đến bạn tốt 
thế nào, hoặc là mối liên hệ, hay sự thông công và tổ chức của bạn là gì, 
bên ngoài Lời Đức Chúa Trời bạn bị hư mất. 
30-3 “Nếu các ngươi ở trong Ta (Lời), Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu 
xin điều gì các ngươi muốn.” bởi vì các bạn và Lời là một. Ngài đứng đầu. 
Ngài có quyền cai trị. Các bạn là một... một tù nhân cho Ngài. Thế gian thì 
chết. Các bạn không còn gì nữa... Các bạn nhìn thấy số phận của kẻ sống 
theo con đường riêng mình, nhưng còn các bạn không làm như vậy. Các 
bạn là tù nhân. Các bạn mang ách với Ngài. “Ách Ta dễ chịu.” (Mang ách 
với Đấng Christ, với Lời Ngài.) “Ta làm điều đó chỉ để vui lòng Cha. Nếu 
các ngươi không thể tin Ta là Ngài, vậy hãy tin vào Lời Ta.” Lưu ý! Rất 
hoàn hảo...  
30-4 Lưu ý. Vậy thì, lưu ý, trải qua các thời kỳ, Ngài dần dần bày tỏ nó ra, 
từ từ bộc lộ sự mầu nhiệm, qua các Tiên tri và qua các hình bóng. Bây giờ, 
chúng ta có thể tiếp tục với điều đó... và bày tỏ chính mình Ngài. 

 Ngài bày tỏ chính Ngài qua Môi-se. Hãy xem Môi-se: Được sanh ra 
trong cơn khủng bố các con trẻ và sanh ra để làm một người lãnh đạo giải 
phóng dân tộc mình. Ông được giấu trong một bụi lau cũng như Chúa Jêsus 
được lánh sang Ai-cập. Ông đã xuất hiện. Ông lên núi, trở về theo Điều 
Răn Chúa. 

 Chúa Jêsus đã lên núi, bài giảng đầu tiên của Ngài (Bài Giảng Trên 
Núi), trở xuống với Điều răn “Các ngươi có nghe Lời chép rằng: ‘Ngươi 
chớ phạm tội tà dâm.’ Song Ta Phán cùng các ngươi, hễ ai ngó đàn bà 
mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng 
người ấy rồi.” Người Ban hành Luật pháp, Thầy Tế lễ, Vua, Lãnh Tụ, 
hoàn toàn chính xác. 
31-1 Ngài bày tỏ chính Ngài qua Giô-sép, sinh ra giữa anh em bè phái. Họ 
ghét Giô-sép vô cớ bởi vì ông là người thiêng liêng. Ông thấy những khải 
tượng; Đức Chúa Trời ở với ông, ông có thể thông giải các điềm chiêm bao 
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vì vậy các anh ghét ông. Giô-sép bị các anh em mình bán... khoảng 30 
miếng bạc giống như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã bán Chúa Jêsus 30 miếng bạc.  

 Giô-sép bị quăng vào cái hố hầu như bị chết. Đúng thế. Cha và các 
anh cho là ông đã chết. Bị ném vào cái hố này, nhưng được đưa lên và ngồi 
bên phải của Pha-ra-ôn. 

 Trong ngục tối, Giô-sép đã chịu đau khổ biết bao, và - và có 2 người 
được cứu, quan ngự tửu và quan thượng thiện, một người được cứu, một 
người mất mạng... Một người được cứu và một người hư mất. Giống như 
tại thập tự giá, khi Ngài đang ở trong nhà tù của Ngài, bị đóng đinh với 
thập tự giá vì tội lỗi chúng ta(chúng ta trở nên tù nhân), một kẻ cướp bị giết 
chết và kẻ kia được cứu sống, thật chính xác. 
31-3 Rồi Giô-sép trở thành cánh tay phải của Pha-ra-ôn, vị vua mà ông đã 
giải mộng về sự hiện thấy đến nỗi ông ngồi dưới chân vua và mọi quyền 
hành tại Ai-cập được ban cho ông. Khải tượng của ông phải ứng nghiệm. 
Giô-sép có thể suy gẫm nó trong thời gian ông còn ở tù tại đó. Râu ông 
mọc dài, và vân vân, nhưng ông đã nghiên cứu khải tượng đó để ngày nào 
đó nó phải ứng nghiệm (come to pass). 

 Dầu nó trì hoãn, nó phải xảy ra (Như tôi đã nói đêm rồi hay đêm trước 
đó, tối thứ Tư ở đây trong giờ thờ phượng). Hãy xem, nó phải xảy ra. Khi 
Đức Chúa Trời Phán vậy, nó phải xảy đến. Đó là lời Tiên tri được chứng 
thực (vindicated prophet) và nó phải ứng nghiệm vì là Lời Đức Chúa Trời 
và Lời chỉ đến với nhà Tiên tri. Lời Tiên tri có nghĩa là sự mặc khải của 
Lời thiêng liêng được viết ra thành văn, cũng như lời nói trước, người thấy 
trước.  
31-5 Chú ý người nói trước như các bạn đã biết, ông thấy trước qua Đức 
Chúa Trời, ông là người thiêng liêng và lời được chứng thực bởi sự thấy 
trước và nó phải ứng nghiệm. “Nếu ai xưng mình là Tiên tri với các ngươi 
và nói cho các ngươi điều nào đó sẽ xảy ra, nếu nó không xảy ra, thì đừng 
nghe người. Nhưng nếu nó xảy ra, thì Ta ở cùng người. Các ngươi phải 
kính sợ người vì Ta ở cùng ngươi.” Điều ấy chính xác. Đó là một sự xác 
nhận hầu như các người biết đó là Lẽ thật hoặc giả. Đức Chúa Trời đang 
nói qua Lời Ngài, cho dân sự Ngài và bởi dân sự Ngài.  

 Hãy xem, Chúa chỉ nói qua con người. “Ta là gốc nho, các ngươi là 
nhánh.” Gốc nho không sanh trái. Những nhánh nho sanh trái cho gốc nho. 
Lưu ý, đó là nguyên tắc. 
32-2 Thế thì chúng ta thấy Giô-sép... Không một người nào có thể chạm 
hay đến với Pha-ra-ôn vua Ai-cập mà trước hết không qua Giô-sép. Không 
một ai có thể đến với Cha mà không qua Chúa Jêsus. Khi Giô-sép rời cung, 
họ thổi kèn; Mọi người phải quì xuống! “Giô-sép đến!” 
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65-5 Như Chúa Jêsus là Lời của Đức Chúa Trời. Ngài xác nhận như vậy, 
không thay đổi. Nếu Ngài không phải là Lời, Ngài sẽ không bày tỏ Lời, 
Ngài là Giáo sư Thần học vĩ đại nào đó. Đó là Đấng Mê-si thật mà thế gian 
đang trông chờ. Thấy không? Thưa quí vị, vâng. Đó là Ngài. 

 Đó là những gì họ tìm kiếm ngày hôm nay, một người có thể vượt trội 
hơn Billy Graham hoặc một vài người có thể bao phủ với tổ chức của họ, 
lại gần và chỉ cho họ những người Báp-tít biết họ đang đứng ở đâu. Chắc 
chắn vậy. Họ đang tìm kiếm điều đó. Nhưng Hội thánh đang tìm kiếm sự 
khiêm nhường và các dấu hiệu của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng 
Christ.  
65-6 Chúa Jêsus không phải là một Giáo sư Thần học vĩ đại. Ngài là một 
nông dân bình thường, được gọi là Con của một người thợ mộc. Ngài đi 
khắp mọi nơi, nhưng Đức Chúa Trời... Ngài nói, “Vài người trong các 
ngươi hãy chỉ cho Ta những gì Kinh thánh nói rằng Ta sẽ làm mà Ta đã 
không biểu lộ.”  

 Vì vậy Hội thánh cũng có thể làm công việc ấy ngày nay. Những gì 
Đấng Christ đã làm, Hội thánh cũng làm vậy bây giờ. “Ngày đó các ngươi 
sẽ biết rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, Ta ở trong các ngươi và các 
ngươi ở trong Ta.” Phải không? Anh em biết đấy. Tiến về Si-ôn. Đến đâu? 
Đến Nước Đức Chúa Trời! “Vào ngày ấy, các ngươi sẽ biết rằng Ta ở 
trong các ngươi.”  
66-2 Hãy nhìn đây! Đây thật là đẹp... Tôi không muốn các bạn thiếu bỏ lỡ 
điều này. Bây giờ mọi người, quí vị lắng nghe trên băng ghi âm, ở trong 
rừng hoặc bất cứ nơi nào khác, hãy lắng nghe.  

 Chúa Jêsus Phán, “Như Cha đã sai Ta thế nào, Ta cũng sai các 
ngươi thế ấy.” Thấy không? Bây giờ lưu ý. Cha đã sai Ngài đi vào trong 
Ngài để chứng thực chính Ngài, vì Ngài là Lời. Cũng chính Chúa Jêsus 
Christ đã sai anh em, đi với anh em và ở trong anh em, để xác nhận Ngài là 
Đức Chúa Trời không thay đổi. “Như Cha đã sai Ta và Ta ở trong Cha; 
Vậy Ta sẽ sai các ngươi và các ngươi sống bởi Ta.” Ngài là ai? Ngài là 
Lời. Anh em sống bằng Lời. Ô! Tôi muốn lấy một đề tài về điều đó và 
giảng 2 giờ về nó, về điều đó.  
66-3 Lưu ý, lưu ý, “Cha đã sai Ta ” đi với Ngài, chính Cha đã sai đi.Chúa 
Jêsus sai chúng ta đi, “Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các 
ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta (đại từ nhân xưng, “Ta” Thân vị Chúa Jêsus) sẽ ở 
cùng các ngươi, ngay trong các ngươi cho đến tận thế. Các công việc Ta 
làm các ngươi cũng sẽ làm.” Bây giờ quay trở lại xem Ngài đã làm gì, rồi 
xem công việc các bạn làm, sau đó tự so sánh. 
66-4 “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. “Như trong 
đời Lót thể nào...” Khi một Billy Graham và Oral Roberts hiện đại đi 
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 Các bạn biết người Hồi giáo có thể chiếu sáng... Bạn biết những người 
ngoại đạo tại Phi Châu, da đen... Họ có luật lệ giữa những bộ tộc, họ chiếu 
sáng hơn các bạn là người theo Cơ-đốc giáo. 
64-4 Tôi đã đến bộ lạc Shun-gai ở đó. Nếu cô gái không có chồng ở một 
tuổi đã định, cô phải rời khỏi bộ lạc, lìa bỏ sắc tộc của cô. Cô đi vào thành 
phố làm công nhân bến tàu hoặc làm việc vặt. Nếu cô... Trước khi lấy 
chồng, cô phải kiểm chứng về sự trinh tiết của cô. Nếu bị phát hiện phạm 
tội tà dâm với một người đàn ông nào, cả hai bị tử hình chung với nhau.  

 Ô! Họ có thể chiếu sáng những gì mà... Nếu chúng ta áp dụng như vậy 
cho những người gọi là Cơ-đốc nhân thì việc gì xảy ra? 99% (phần trăm) 
trong họ đều chết trước ánh sáng ban ngày. Điều ấy đúng. Cả hai nam nữ 
phải chết. Bạn biết điều đó đúng. 
65-1 “Cái gì” bạn nói, “Tốt, tôi trong sạch.”  

 “Hễ ai nhìn đàn bà mà động tình ham muốn, thì trong lòng đã 
phạm tội tà dâm với người rồi.” Điều đó thì sao? Các anh, các chị thì sao 
có sẵn sàng hiến dâng thân xác cho người đàn ông đó như thế không? Các 
bạn thật sự phạm tội như đã làm điều đó rồi.  

 “Ô! Nhưng nó là đúng.” Mục sư Truyền đạo sợ khi đề cập đến vấn đề 
đó, bởi vì sao? Người lãnh đạo giáo phái đó sẽ đuổi ông ta ra khỏi Giáo hội 
nếu ông giải quyết thẳng thắn như thế. Họ bị lai căng. Họ không dùng Lời 
của Đức Chúa Trời. Lời Chúa nói điều đó đúng, và Ngài là Đầu của Hội 
thánh. 
65-3 Lưu ý, Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính mình Ngài... Chúng ta biết 
chúng ta không bị buộc phải cải đạo thành Cơ-đốc giáo bởi chính quyền, 
nhưng bởi sự khải thị Đấng Christ ở trong các bạn như Đức Chúa Trời ở 
trong Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ thể nào, 
Đấng Christ cũng ở trong các bạn thể ấy! Những gì Đức Chúa Trời đã làm 
trong Đấng Christ, thì Đấng Christ cũng làm trong các bạn. Những dấu 
hiệu gì Đức Chúa Trời làm trong Đấng Christ, Đấng Christ cũng làm trong 
bạn. Ô! Thật là tuyệt diệu phải không? Ô! Chao ôi! Tôi ưa thích điều đó.  

Chúa Jêsus nói, “Vào ngày đó (tức là ngày hôm nay.) -- vào ngày 
đó (khi sự khải thị nầy được bày tỏ) các người sẽ biết Ta ở trong 
Cha, và Cha ở trong Ta; Ta ở trong các ngươi và các ngươi ở 
trong Ta.” (Khi sự khải thị được biểu lộ,) Vào ngày đó, các 
ngươi sẽ biết rằng Ta và Cha là Một; Ta ở trong Cha và Cha ở 
trong Ta. Thế thì khi sự khải thị đến, lúc ấy Ta ở trong các 
ngươi và các ngươi ở trong Ta.”  

 Anh em đấy. Thấy 3 khía cạnh của sự bày tỏ... Để làm gì? Để đem lại 
địa vị cũ. Chúng ta phải có địa vị đó. 
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 Vinh hiển thay! Ngày nào đó, mọi đầu gối quỳ xuống, mọi lưỡi xưng 
tội mình khi Ngài lìa ngôi Cha để đến thế gian. Mọi người sẽ làm chứng 
rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Các bạn phải... Kẻo quá muộn; Hãy 
làm điều đó giờ nầy. 
32-3 Chúng ta để ý rằng qua các hình bóng... Chúng ta lấy trường hợp Đa-
vít (như tôi đã nói cách đây một lát), phải rời bỏ ngôi, bị chính dân sự của 
ông chối bỏ, đi đến ngọn núi Ôlive, ở đó như ở tù. Đa-vít đã đến căn nhà tù 
mình vì ông đã bị anh em và dân chúng từ bỏ. Ông leo lên núi, khóc. Lúc 
đó Thánh Linh của Đấng Christ ngự trong ông bị khước từ khi đã hướng về 
thành Jê-ru-sa-lem, khóc và nói “Ôi! Giê-ru-sa-lem, ôi! Giê-ru-sa-lem, làm 
cách nào...” Một vị vua bị chối bỏ. 800 năm sau hậu tự của Đa-vít đứng 
trên thành Giê-ru-sa-lem, bị chối bỏ, khóc trên thành Giê-ru-sa-lem và nói, 
“Giờ đây, giờ đã đến.” Đúng vậy. Thấy không? 
32-4 Tất cả các điều đó đã làm hình bóng Ngài (chỉ trong hình bóng), 
nhưng sự mầu nhiệm còn ẩn giấu. Con người không biết họ đang làm gì. 
Họ chỉ biết họ được dẫn dắt bởi Thánh Linh để làm một số việc. Giờ đây, 
hãy quay lại những ngày sau cùng cho những khải thị vĩ đại, nhưng biểu lộ 
nó ra... Chính Ngài đã biểu lộ trong Môi-se, Đa-vít, Giô-sép, Ê-li và trên 
những người khác. Các bạn... Chúng ta có thể lấy mỗi một đời sống của các 
Tiên tri ấy mang ra cho thấy đời sống họ đã bày tỏ Chúa Jêsus Christ một 
cách hoàn toàn đúng đắn, chính xác, tuy nhiên chưa bao giờ đưa ra sự bí 
mật của Ngài toàn diện; Chúng ta trong những ngày cuối cùng chờ đợi điều 
đó được tỏ cho thấy như Ngài đã Phán Hứa, đợi chờ cho đến có thể hiểu 
cách đầy đủ trước khi Ngài có thể biểu lộ ra. Nếu Ngài đã bảo toàn bộ sự 
việc... Vì Kinh thánh được viết ra trong sự mầu nhiệm. Chúa Jêsus cảm tạ 
Đức Chúa Cha về vấn đề đó, Nó được viết trong sự mầu nhiệm.  
33-1 Giờ đây, sự hiện đến của Chúa còn ở trong sự mầu nhiệm. Chúng ta 
không biết khi nào Ngài đến và đến cách nào nhưng chúng ta biết rõ Ngài 
sẽ đến. Thấy không? Vì vậy tất cả sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đang 
chờ đợi ngày cuối cùng này. Sau khi nó đã hoàn tất xong, thì Ngài bày tỏ 
và chỉ rõ những gì Ngài đã làm. Ô! Sự mầu nhiệm của Ngài chưa bao giờ 
được đưa ra đầy đủ...  

 Cũng như việc so sánh 7 Ấn. Khi Chúa dùng Martin Luther cho việc 
tiến hành Hội thánh đầu tiên (Hội thánh thời đại ấy), và khi Ngài dùng John 
Wesley, Ngài dần dần đem nó ra và biểu lộ chúng trong Hội thánh thời đại 
đó. Khi chúng ta trở lại qua Kinh thánh và tìm ra... Nhưng trong những 
ngày cuối cùng...  
33-3 Lý do đó là điều kinh khủng như vậy mà Ngài nói về nó ở đây và cho 
thấy 7 Tiếng Sấm ấy và tạp chí “Đời sống” có đề cập đến vòng tròn của 
một áng mây và ánh sáng ở đó mà họ không thể hiểu và cũng chưa biết. 
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Nhưng ở đây nói rằng, “Hãy đến đó và chờ đợi những sự mầu nhiệm được 
bày tỏ,” tại đây nhiều tháng trước khi nó xảy ra và rồi đã xảy ra đúng như 
cách Ngài đã nói.  

 Bạn có chú ý trong bức tranh kia ngay khi Ngài nhập thể như con 
người đến thế gian này, Thiên sứ ở bên phải với đôi cánh phía sau lưng, 
đầu của Ngài nghiêng về một bên không? Nó đúng như trong hình ở đây: 
Những tháng trước khi việc ấy xảy ra, đã được nói ở đây rằng Ngài sẽ đem 
Hội thánh Ngài lại với nhau để khải thị, cất đi kẻ hư mất (take up them lost 
ends).  
33-5 Qua đến Luther ở đây, ông chỉ giảng sự xưng công bình, đập mạnh 
vào thời đại ấy. Ông không biết thời đại là gì. Qua đến Wesley ông đánh 
mạnh vào thời đại của ông. Thấy không? Nhiều Thầy giảng giả xuất hiện, 
các Giáo hội khác nhau nổi lên. Rồi đến Ngũ Tuần, vượt xa hơn, họ tổ chức 
tốt, và một lần nữa nhấn mạnh đến sự chết lần nữa (như chúng ta sẽ nói vấn 
đề này vài phút), quay trở lại “sự chết.”  

 Rồi đến sự khải thị về những sự mầu nhiệm để bày tỏ nói về cái gì, ở 
đâu những tín lý đơn sơ này, như Luther đưa ra thành cuốn giáo lý vấn đáp 
hoặc mọi hình thức khác. Wesley đưa ra điều này, điều kia, điều nọ và 
những thứ khác; Ngũ Tuần đem vào tổ chức cùng những điều giống như 
vậy, báp-têm “Cha, Con, Thánh Linh” và những việc khác nữa không khác 
nhau, bởi vì... Rồi trở lại những ngày sau rốt, và lấy ra mọi sự mầu nhiệm 
nầy và giải thích nó rõ ràng, bày tỏ điều đó. Tại sao? Vào những ngày sau 
rốt khi sự mầu nhiệm lớn lao nầy Đức Chúa Trời có trong lòng Ngài được 
bày tỏ.  
34-1 Bạn có hiểu được điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!”] Nếu 
chưa, hãy nghe lại cuốn băng này một lần nữa. Tôi không biết tôi sẽ ở với 
các bạn bao lâu nhưng hãy nhớ rằng đây là Lẽ thật, LỜI CHÚA PHÁN 
VẬY. Nó là Lẽ Thật. Nó là Lời Thánh kinh. 

 Giống như 7 sự mầu nhiệm của Bảy Ấn sau cùng, những sự mầu 
nhiệm của chúng... Bảy Ấn được mở ra; Mỗi thời đại xuất hiện, họ để lại 
nhiều giáo lý rải ra. Và Đức Chúa Trời, không muốn nó rải ra như vậy. 
Ngài trở lại, thu góp các vật ấy, các giáo lý mà họ bắt đầu đem ra, phô bày 
hết mọi sự, giống như Ngài bây giờ đang mặc khải sự mầu nhiệm của Đấng 
Christ, làm thế nào Ngài là mục đích 3 phần của Đức Chúa Trời dành cho 
Hội thánh. Ồ, chà. Để chúng tỏ ra...  
34-3 Webster nói ‘khải thị’ là “để làm cho biết, và đặc biệt trong Lẽ thật 
Đức Chúa Trời”, Webster đã nói có nghĩa là khải thị. Khải thị, ấy là 
phương cách của Đấng Christ bày tỏ chính mình Ngài cho Hội thánh Ngài. 

 Bây giờ chúng ta sẽ nói... “Này, Anh Branham à, anh vừa nói vấn đề 
này.” Chúng ta sẽ không nói đến vấn đề đó mà chỉ nói vấn đề này. 
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 Bây giờ bởi đức tin, chúng ta được sống lại với Ngài, ngồi trong Thiên 
đàng, nhìn lại những gì Ngài đã mua chuộc chúng ta, chờ đợi Chàng Rể sẽ 
đến để bước về Thiên đàng với Chàng.  
63-3 “Ba trùng Mục đích” (threefold purpose) của Đức Chúa Trời được bày 
tỏ trong A-đam và Ê-va, mỗi một Tiên tri và suốt thời đại, Ngài phải đến, 
ấy là chính Ngài phải đến, sự bày tỏ toàn diện, sự khải thị của Lời Đức 
Chúa Trời: A-đam và Ê-va lại trở về nhà, được mua chuộc: Đức Chúa Trời 
bày tỏ chính Ngài.  
63-4 Tại đó Ngài sẽ ngồi trên Ngai của Đa-vít. Đúng thế không? Và hết 
thảy sẽ... sẽ cai trị mọi quốc gia bằng gậy sắt. Sẽ có một cây mỗi bên và 
mỗi nước bước vào, sự chữa lành này -- những lá nầy sẽ dùng để chữa lành 
các dân. Các vua sẽ đem sự vinh hiển của mình vào đó. Tại đó sẽ không có 
gì có thể làm ô uế hoặc một cái gì khác bước vào được. Tại núi Si-ôn sẽ có 
Sự Sáng suốt ngày đêm và những kẻ được mua chuộc sẽ bước đi trong ánh 
sáng đó. Ô! Ha-lê-lu-gia! 

 Suy nghĩ đó không phải là chuyện hoang đường; Nó không phải quan 
niệm thần học; Nó là sự khải thị của Jêsus Christ bởi Lời Ngài chiếu sáng 
rực rỡ hơn và đã đúng trải qua mọi thời đại này. Bây giờ đây nó là sự thật. 
Nó là thật đối với tôi, đối với anh và mọi ông bà nhận lấy sự khải thị này. 
A-men! 
64-1 Hãy xem, chính Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài ra cho chúng 
ta được biết và rung động chính Ngài qua Sự Sống mà các bạn là tù nhân 
cho Ngài. Các bạn là tù nhân đáng yêu của Ngài. Thế gian có thể cười chê, 
chế nhạo họ và nói, “Tiếp tục đi.” Các bạn có thể ra đi, nhưng các bạn là tù 
nhân. Thấy không? Những người đàn bà khác có thể hành động như 
Hollywood, nhưng các bạn không được, các bạn là tù nhân. A-men! Xem 
đấy, các bạn là tù nhân cho Đấng Christ. Những người nam khác có thể hút 
thuốc, uống rượu, ồn ào nếu họ muốn và tự xưng là Cơ-đốc nhân, những 
Chấp sự, ngay cả các Thầy giảng, nhưng các bạn thì không. Các bạn là tù 
nhân, tù nhân của Lời. Vâng thưa quí vị. Vâng, thưa quí vị. 
64-2 Bày tỏ sự mầu nhiệm Ngài được bày tỏ cho Cây Cô Dâu, được mua 
chuộc bởi Đấng Christ, A-đam thứ hai, trở về để phục hồi với vườn Ê-đen 
nguyên thủy, được giải phóng khỏi sự chết, đau yếu, buồn rầu, xấu hổ, trở 
lại với Sự sống Đời đời...  

 Thế thì... Hãy lắng nghe. Rất nhiều người đã có quan niệm sai lầm. 
Người ta cải đạo thành Cơ-đốc giáo vì tại chính quyền không phải là ý Đức 
Chúa Trời chút nào.  

 Các bạn nói, “Chúng tôi trở thành Cơ-đốc giáo bởi sự cầm quyền của 
Ngài.” Đó không phải vậy. “Tốt lắm, họ không uống rượu, họ không nói 
dối.” 
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 Khi Ngài đến trên đất, Ngài là Cây Sự Sống. Bạn có tin như vậy 
không? [Hội chúng nói, “A-men!”] Và tại Rô-ma, họ đã làm gì? Ngài phải 
bị đốn hạ. Ngài được đặt trên một cây ô nhục, “Đáng rủa sả thay là kẻ bị 
treo lên cây thập tự,” trở thành sự rủa sả cho nhân loại. 

 Vậy qua đó Ngài đã sanh ra một Cây Cô Dâu (Hội thánh), sẽ là Cây 
Sự Sống được phục hồi lại cho Ngài, như Chồng Vợ trong vườn địa đàng, 
(Ô! Vinh hiển Danh Chúa), bởi cùng Lời và cùng một Đức Chúa Trời bày 
tỏ trong Vợ và Chồng, Cây Cô Dâu giống như trước trở lại một lần nữa, 
đang bày tỏ nó ra.  
62-3 Lưu ý, còn quá nhiều ở đây, chúng ta có thể cứ tiếp tục. Lưu ý, Cây 
Đấng Christ trong vườn địa đàng, làm nên sự mầu nhiệm cho Ngài được 
bày tỏ cho Cây Cô Dâu, Thân thể trong vườn, bây giờ đang bày tỏ sự mầu 
nhiệm của Ngài cho Cây Cô Dâu nầy được mua chuộc bởi Đấng Christ, A-
đam thứ hai (Bạn tin như vậy không?) trở về với vườn Ê-đen, với người vợ 
của Ngài sa ngã được mua chuộc trở lại một lần nữa về nhà. Đó là Đấng 
Christ và Hội thánh ngày nay -- đưa Vợ về lại. Hãy xem sự mầu nhiệm 3 
lần nầy không? Đức Chúa Trời bày tỏ trong Đấng Christ, Đấng Christ bày 
tỏ trong Hội thánh để đem trở lại A đam và Ê-va nguyên thủy một lần nữa, 
người nam và người nữ làm một, được tạo ra cùng một dòng Huyết, cùng 
một Đức Thánh Linh, và mọi thứ khác. 
63-1 Hội thánh là Huyết của Đấng Christ bởi Thánh Linh, vì Sự Sống ở 
trong Huyết. Phép Báp-têm bằng Thánh Linh là báp-têm cho chúng ta vào 
trong Thân thể Ngài, để nhận biết chỉ trong Thân thể Ngài, xác thịt Ngài và 
trong Lời Ngài.  

 Giáo phái chẳng muốn đụng đến vấn đề đó; Nó là sự khải thị. Nó biết 
điều đó. Ê-va cũng biết điều đó nhưng sa ngã, nhưng Hội thánh biết nó mà 
không sa ngã. Nó được định sẵn với điều đó. “Phước thay cho kẻ không bị 
Đức Chúa Trời định tội cho.” Quí vị Mục sư Truyền đạo hiểu tôi muốn nói 
điều gì về điều gì khi có hơn 20 vị đang ngồi ở đây. “Phước cho người nào 
không bị Đức Chúa Trời định tội cho” -- Đa-vít. 
63-2 Lưu ý, mua chuộc lại với Ngài, đi về nhà, trở lại với Sự sống Đời đời 
trong thân thể con người,để ăn, uống, sống đời đời... Ê-sai nói, “Họ sẽ xây 
nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái.” Họ không xây dựng cho những kẻ 
khác chiếm lấy. Những đứa trẻ sẽ không hái nó, nhưng họ sẽ ở đó với 
những con cái của mình. Họ xây dựng và ăn hoa lợi của chính mình. A-
men! Nó có nghĩa là gì? Cô Dâu trở lại với Ngài, được mua chuộc lại với 
A-đam Ê-va nguyên thủy một lần nữa. Vì sự chết đã khỏa lấp. Họ nhìn lại 
thập tự giá và thấy sự chết đã được trả giá. 
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 Hãy lưu ý, Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho Phi-e-rơ... Nếu các bạn 
muốn ghi chép điều này và chúng ta... Tốt lắm nếu bạn muốn đọc... Chúng 
ta sẽ đọc trong Ma-thi-ơ 16:15 và 17. Tôi sẽ đọc phân đoạn đó. Khi Ngài từ 
trên Núi Hóa hình xuống Ngài Phán, “ Theo lời người ta nói Con Người là 
ai?” 

 “Một vài người nói, ‘họ nghĩ Ngài là Ê-li,’ người khác nói Ngài là một 
trong các Tiên tri, Giê-rê-mi hoặc một Tiên tri nào khác.”  
34-5 Nhưng đó không phải điều Ngài muốn hỏi.Ngài lại Phán “Còn các 
ngươi thì xưng Ta là ai?” Lúc bấy giờ có một Hội thánh Ngài đang nói với 
họ. Thấy không? “Theo người ta nói Ta là ai?”  

 Ngày nay, tôn giáo xã hội nói, “Ngài là một triết gia. Ngài là người 
tốt. Chúng tôi tin sự dạy dỗ của Ngài là đúng. Đó là cái hướng mà con 
người phải sống, tôi nghĩ nó khiến tất cả chúng ta sống tốt hơn, nếu chúng 
ta làm theo. Chúng tôi phải có Nhà thờ của chúng tôi, v.v...” Đó là một ông 
già Nô-ên, như là một câu chuyện ông già Nô-ên. 

 Nó không phải là sự biểu lộ của Giáo hội nào đó mà chúng ta muốn 
biểu lộ. Nó là một cuộc sống mà bạn không sống cho chính bạn nhưng 
Ngài đến trong bạn và sống bởi Ngài, bạn trở thành một tù nhân cho bất cứ 
sự khôn ngoan con người chút nào. Bạn được hướng dẫn bởi Thánh Linh. 
Làm cách nào bạn biết được? 
35-2 Giờ đây bạn nói, “Tôi có thể biết tôi đang mất trí. Có thể một người 
nào đó mất trí làm việc đó.” 

 Nhưng nếu bạn có tâm trí của Đấng Christ, Đấng Christ bày tỏ chính 
Ngài qua bạn, Ngài chỉ cho bạn, ấy là bạn đã không mất trí. 

 Dưới sự ảo giác của các sự vật, một số người đi tìm và trở thành mất 
trí. Thế đấy, chúng ta biết điều đó sai lầm. Đó là ma quỷ cố gắng giả mạo 
những sự vật thật trước mắt chúng ta. Thấy không? Luôn luôn có sự giả 
mạo. Hiểu không? 

 Nhưng một con người thật mất đi sự đắn đo suy nghĩ riêng tư của 
mình, không đến nỗi mù lòa như vậy. Không, thưa quí vị. Bạn ở trong cảm 
giác thật, Đấng Christ chiếm hữu bạn và bày tỏ chính mình Ngài. Ngày 
nay, với thế gian, bạn là con người mất trí. 

 Bây giờ nếu bạn là người mất trí, bạn thật sự là người điên cuồng, rồi 
không còn biết gì... Ma qủi kiểm soát hoàn toàn bạn. Nó muốn bạn làm mọi 
việc trái với Lời Đức Chúa Trời. 

 Nhưng khi Đấng Christ chiếm hữu bạn, Ngài sẽ biểu lộ rằng Lời Đức 
Chúa Trời ngự trong bạn, bởi vì đó chính là Ngài. Ngài là Lời. Thấy 
không? Rồi bạn sẽ thấy sự biểu lộ của Đấng Christ. Không phải một vài ảo 
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giác của một loại nào đó, nhưng mà là một Đấng Christ chân thật, bày tỏ 
chính mình Ngài qua bạn. Thật tuyệt diệu biết bao! 
35-3 Giờ đây hãy xem. Ngài hỏi, “Còn các ngươi xưng Ta là ai?” Ngài 
đang hỏi Hội thánh, 12 Sứ đồ Ngài, không phải hỏi hàng triệu người lúc ấy, 
Ngài hỏi 12 Sứ đồ, Hội thánh Ngài.  

 Trong hàng triệu người thời Nô-ê, Ngài hỏi có 8 người, Hội thánh 
Ngài. Thấy chưa? Ngài đã nói, “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người 
đến cũng thể ấy, 8 linh hồn được cứu.”  

 Tôi không nói 8 người sẽ được cứu. Nói thế thì sai lầm. Tôi không bao 
giờ nói thế. Tôi không biết được bao nhiêu người sẽ được cứu trong ngày 
đó, điều ấy... Khoảnh khắc cuối cùng nhóm nhỏ được cất. Nó sẽ là một bầy 
nhỏ, tôi có thể nói với bạn như vậy. “Song cửa hẹp và đường chật dẫn 
đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” 
35-5 Nhưng khi Thân thể [Hội thánh ] vĩ đại đã được mua chuộc trải qua 
các thời đại đến đó, đó sẽ là một đám đông lớn ở đó. Khải huyền chương 7 
đã mô tả “Vô số người, không thể đếm được” trải qua các thời đại đến đó, 
những con người đã bước đi trong Sự Sáng của Thánh Kinh khắp mọi nơi 
theo như đã được khải thị cho họ. Giờ đây chúng ta biết rằng Wesley có 
nhiều khải thị hơn Luther. Chúng ta biết được Ngũ tuần rực rỡ hơn Wesley. 
Thấy không? Chắc chắn là như vậy. 

 Vì mọi sự tiến dần đến hư mất, như qua các Tiên tri đã từng làm và lại 
tái diễn lại cho đến khi họ nhận biết hoàn toàn, bổn tánh Đức Chúa Trời 
như có hình trong Đấng Christ. 

 Giờ đây, Đấng Christ trong Hội thánh đang được tỏ ra cho biết. Toàn 
bộ sự việc là sự khải thị của Đức Chúa Trời để đưa Ê-va (Hội thánh) trở lại 
chính địa vị đúng đắn của mình với chồng nàng (Đấng Christ) và Đức 
Chúa Trời là Chồng của Hội thánh và Hội thánh là Cô Dâu (Vợ) của Ngài. 
36-2 Khi Phi-e-rơ đã nói, “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng 
Sống.”  

 Hãy theo dõi. “Hỡi Si-môn, con Giô-na, vì chẳng bởi thịt và huyết tỏ 
cho ngươi điều nầy (Ngươi chưa hề học điều đó từ trường nào đó.), nhưng 
Cha Ta trên trời đã mặc khải cho ngươi.” Để ý, những gì Ngài đã Phán với 
ông, ‘Trên Đá nầy...” Đó là Phi-e-rơ, dòng dõi định trước của Đức Chúa 
Trời đã tin nhận Sự Sáng nầy và được ban cho những chìa khóa Nước 
Thiên đàng. “Trên Đá nầy sự mặc khải về Đức Chúa Jêsus Christ là ai...” 
Ngài là Đức Chúa Trời được biểu lộ trọn vẹn đầy đủ. “Trên hòn đá này...” 
Không phải ‘Cha, Con, và Đức Thánh Linh’ hay ‘ngôi thứ hai’. “Trên đá 
này Ta sẽ lập Hội thánh Ta, các cửa âm phủ chẳng hề làm rúng động -- 
chẳng thể thắng được Hội đó. Ta sẽ xây dựng Hội thánh trên đá nầy,” 
một sự khải thị về Đức Chúa Jêsus Christ.  
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Chúa Trời nói Đấng Mê-si sẽ làm chỗ nào.” Ngài đã Phán, thấy không? 
Đức Chúa Trời ở trong Hội thánh Ngài. 
61-3 Đấng Christ... “Những công việc mà Ta sẽ làm, các ngươi cũng sẽ 
làm.” Hãy xem, cũng cùng một Đức Chúa Trời. Thấy không? “Công việc 
mà Ta đã làm, mà các ngươi sẽ làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì 
Ta đi về cùng Cha.” Hội thánh sẽ kéo dài Sự Sống hơn một chút chứng 
thực Lời đã Hứa của Ngài như Đức Chúa Trời đã thực hiện Lời Hứa của 
Ngài trong Thân thể của Đấng Christ, Đấng Christ cũng đang làm các việc 
ấy trong Thân thể Ngài tức là Hội thánh. Bây giờ sự mầu nhiệm Ngài đang 
được bày tỏ cho Cây Nàng Dâu của Ngài ở đây trong những ngày cuối 
cùng, đem lại kết quả đã có trong Cây đầu tiên. 
61-4 Hãy nhìn, Cây đó sanh ra một nhánh, nhánh Luther. Nhánh đó là gì? 
Khi cây bắt đầu lớn lên và trái cũng cặp theo. Sự việc gì đã xảy ra? Họ lập 
thành giáo phái. Rồi Người Tỉa Cây đến, (Cha, Người Làm Vườn) đến cắt, 
“Nó chết.”  

 Người theo giáo phái Wesley đến, làm cho cây lớn lên tốt. Nó làm gì? 
Trái lại ra trên cây, rồi Ngài cắt gốc nó chết. 

 Chỉ cho tôi một Giáo hội nào... Tôi muốn biết. Tôi đã ở trong lịch sử 
Giáo hội 33 năm. Hãy chỉ cho tôi một nơi nào, một chỗ nào ở đấy Giáo hội 
từng được tổ chức mà không chết vì vết bẩn. Hãy chỉ cho tôi một nơi đã 
từng sống lại, ngoại số lượng và những vật, không một cuộc phục hưng. 
Thấy không? Không có. Thưa quí vị, không, nó đã chết hết. 

 Vậy Người Làm Vườn đã làm gì? Đến và tỉa sửa nó. Thấy không? Nó 
sanh ra những trái giáo phái (trái chanh trên cây cam), vì thế Ngài đã tỉa 
sửa nó hết, nó sanh ra, cứ... Nhưng lòng cây ở đâu? Ngay ở giữa, và Ngài 
đã tỉa sửa từ gốc lên ngọn cho đến tận ngọn... Ngài có một Hạt Giống đâm 
rể ở đây, giống như Cây được trồng gần dòng nước (người nhận lấy luật 
pháp và tình yêu thương trong lòng) -- và người ấy sẽ giống như cây (Thi 
thiên 1) trồng gần dòng nước; Lá nó sẽ chẳng tàn héo; Sanh bông trái theo 
thời tiết. Ở đây nó xảy ra ngay... Trái chín nhanh ở đâu? Trên ngọn cây. Tại 
sao? Ánh Sáng ở trên ấy. A-men! Đúng thế Ngay trên ngọn cây trong ngày 
cuối cùng Ngài sẽ sanh ra Cây Nàng Dâu. 
62-2 Hãy nhớ rằng Ngài là Cây Sự Sống, trái ngược với hạt giống của con 
rắn. Các bạn hiểu không? Ngài là Hạt Giống, Dòng Dõi của người nữ, Cây 
Sự Sống trong vườn địa đàng. Trừ phi họ đưa tay về phía Cây nầy, họ có 
thể ăn Cây nầy và sống đời đời. Ngài là Cây duy nhất có thể nương dựa hầu 
cho các bạn có thể sống đời đời. Lời Ngài là Sự Sống. Đó là Lời Ngài, Lời 
của Đức Chúa Trời mà Ê-va đã đánh mất trong vườn Ê-đen, thế thì ở đây là 
Đấng Christ, Lời được bày tỏ; 
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60-3 Bây giờ các bạn có thể thấy Sứ điệp ở giờ phút cuối cùng, tại sao nó bị 
từ chối. Các bạn có thể biết không? [Hội chúng nói, “A-men!”] Không phải 
giáo phái, nhưng mặc khải sự mầu nhiệm của Ngài. Đức Chúa Trời không 
được biết bởi các giáo phái. Ngài được biết bởi sự mặc khải. 

 Hãy nhìn Đức Chúa Trời ở trong Thân thể Ngài, và Đấng Christ ở 
trong Thân thể Ngài, Hội thánh tức Cô Dâu. Ô! Ô! Đức Chúa Trời bày tỏ 
trong Đấng Christ, Đấng Christ bày tỏ trong Cô Dâu (Hội thánh). Như khi 
Đức Chúa Trời lấy từ thân thể A-đam một người nữ, và nàng sa ngã, vậy 
thì Đức Chúa Trời cũng lấy từ Thân thể Đấng Christ, xác thịt Ngài, Thân 
thể Ngài, là Lời đã mang đến một Cô Dâu (Hội thánh) nàng không bị sa 
ngã bởi giáo phái và tín ngưỡng. Không, thưa quí vị. Nhưng Nàng (Hội 
thánh) đang trở lại với Lời của Đức Chúa Trời tinh sạch, không phạm tội tà 
dâm đang được biểu lộ. 

 Tôi hy vọng mỗi ông bà nghe cuốn băng này sẽ hiểu được điều đó.  

 Hội thánh là Ê-va thứ hai, nhưng Nàng không bị vi phạm và làm hỏng 
vạt áo trinh trắng và thánh khiết của Nàng đối với Chồng. Hội thánh sẽ ở 
với Lời của Ngài bất chấp ai nói gì, các bạn có thể có tất cả phong trào tìm 
kiếm sự thống nhất các giáo phái và tất cả sự sát nhập các bạn muốn. 
60-5 Chẳng bao lâu họ sẽ đem đến sự bắt bớ và đóng cửa tất cả các Nhà 
thờ. Các bạn thấy điều đó. Những Nhà thờ như thế này không ở trong các 
giáo phái, thì họ sẽ dùng nó làm kho chứa đồ. Nếu người nào vào dâng lời 
cầu nguyện cho ai khác mà không thuộc vào sự vận động kinh tế, sẽ bị triệt 
hạ ngay tại chỗ. Việc này đã xảy ra rồi. Mục sư Luther, người đứng đầu 
của nó đã nói thế. Nó ở ngay tại đây. Các bạn có thể đọc tin này trên các 
tạp chí. Điều đó đúng vậy. 

 Đừng làm gì khác điều họ đã nói; Hội thánh sẽ đứng vững trong Sự 
Sáng này. Hội thánh đã chứng tỏ nó ở đằng sau kia, Hội thánh sẽ làm lại 
điều đó một lần nữa trong sự đối diện với mọi vấn đề. Đó là Lời của Đức 
Chúa Trời. Tất cả mọi sự vận động của phong trào Giáo hội và mọi sự khác 
rồi sẽ qua đi. Hội thánh sẽ ở đó không vết không nhăn. Đúng. Hội thánh sẽ 
đứng vững tại đó. 
61-2 Lưu ý, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài trong Thân thể 
Đấng Christ. Bây giờ các bạn đã thấy việc tuyệt vời 3 khía cạnh phải 
không? Đấng Christ trong Thân thể, Hội thánh, đang chứng thực Lời Hứa 
của Ngài như Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. 

 “Ai có thể định tội Ta? Nếu Ta không làm việc Cha, thế thì Ta - Ta 
không đúng ở đâu? Vậy thì, giáo phái các ngươi nói mình đang làm điều 
đó, vậy thì hãy chỉ cho Ta thấy. Đúng thế, hãy chỉ cho Ta thấy Ta không 
phải là Đấng Mê-si ở đâu. Hãy chỉ cho Ta không làm trọn dấu hiệu mà Đức 
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36-4 Hãy nhìn, Đấng Christ, trong đời sống bạn khiến Ngài làm trung tâm 
của Sự Sống về sự khải thị. Thấy không? Sự Sống của Đấng Christ trong 
bạn làm cho Ngài thành trung tâm của sự mặc khải. Đấng Christ trong 
Kinh thánh, khiến cho Kinh thánh là Sự Khải thị hoàn toàn của Đấng 
Christ. Đấng Christ ở trong bạn khiến bạn là sự khải thị toàn vẹn của toàn 
bộ sự việc. Thấy Đức Chúa Trời đang làm gì không? 

 Sự tái sanh là gì? Các bạn hỏi, “Thôi được, Anh Branham, tái sanh là 
gì?” Đó là sự khải thị của Jêsus Christ cách cá nhân cho bạn. A-men! Thấy 
không? Không phải bạn gia nhập một Giáo hội, bắt tay, làm một cái gì 
khác; Bạn nói đến một tín điều, hứa sống theo một một luật lệ. Nhưng 
Đấng Christ, Thánh kinh... Ngài là Lời được khải thị cho bạn. Cho dù 
người nào nói gì hoặc điều gì xảy ra đi nữa, chính là Đấng Christ. Mục sư, 
Linh mục, bất cứ cái gì có thể... Chính Đấng Christ trong bạn. Đó là sự 
khải thị mà Hội thánh được xây dựng trên.  
37-1 Các bạn nói,“Tôi là tín đồ Luther,” “Tôi là tín đồ Báp-tít. Tôi là 
Trưởng Lão.” Điều ấy không không có nghĩa gì cả [Anh Branham búng 
ngón tay. - Bt] mà là Đức Chúa Trời, không phải một đồ vật, không phải 
một cái búng ngón tay. 

 Điều ấy là gì? Ấy là Đấng Christ đang được khải thị, Ngài là Lời. Khi 
Lời được khải thị, Nó bày tỏ chính Ngài. Thấy không? Đó là mục đích của 
Đức Chúa Trời cho Chúa Jêsus Christ, là bày tỏ chính Ngài để nhận lấy 
một luật lệ riêng của Ngài và sống theo luật lệ Ngài, và làm trọn luật pháp 
Ngài bằng sự chết. Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã chết trong xác thịt để 
kết án tội lỗi trong xác thịt, hầu đem đến cho chính Ngài một Nàng Dâu 
vinh hiển (Hội thánh vinh hiển), được mua chuộc lại, sẽ chỉ biết tin vào Lời 
của Đức Chúa Trời, không còn đánh đổi như Ê-va đã làm bởi quan niệm 
khôn ngoan của con người. Các bạn thấy điều đó không?  
37-2 Đó là ý Đấng Christ. Đó là ý Chúa. Sự tái sanh khải thị điều nầy. Nếu 
một người nói rằng mình được sanh lại rồi và cố đặt để những Lời Hứa này 
về Đấng Christ trong ngày sau rốt với Thời đại nào đó, làm cho Ngài Đức 
Chúa Jêsus Christ hôm qua, nhưng không phải hôm nay, thế thì người đó bị 
Sa-tan đánh lừa. Nếu người ấy nói họ tin rằng điều đó không mặc khải qua 
họ...  

 Đức Chúa Jêsus đã Phán trong Mác 16, “Kẻ tin Ta sẽ được các dấu lạ 
này... trong khắp thế gian và trải khắp mọi thời đại.” Đuổi quỷ, dùng tiếng 
mới mà nói, và tất cả các ân tứ lớn lao nầy sẽ cặp theo, họ sẽ -- không phải 
họ có thể, họ sẽ; Nhưng “họ sẽ.” Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ngài còn đời 
đời. 
37-3 Vì thế chính Đấng Christ đang biểu lộ chính Ngài trong từng cá nhân, 
có thể họ là người khôn ngoan hoặc không biết chữ A, B, C. Phân nửa các 
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Sứ đồ không hiểu biết. Đúng thế. Nhưng họ biết Đấng Chist. Họ không để 
ý đến Phi-e-rơ và Giăng, biết 2 người không trải qua trường thần học nào. 
Họ bảo rằng họ để ý đến và chú ý 2 người từng ở với Đấng Christ khi chữa 
lành người què tại cửa Đẹp. Họ biết 2 người đã ở với Đấng Christ. 
37-4 Sự tái sanh là Đấng Christ, là một sự khải thị. Đức Chúa Trời đã mặc 
khải với các bạn sự mầu nhiệm lớn lao này, đó là tái sanh. Bạn sẽ làm gì 
khi có một nhóm người hợp lại cùng với nhau, ở đó sự khải thị hoàn toàn 
hài lòng, Đức Chúa Trời biểu lộ điều đó qua Lời Chúa cùng những việc 
tương tự, cùng những hành động mà Ngài đã làm để Lời Ngài biểu lộ? Ô! 
Ứơc gì Hội thánh thật sự biết địa vị của mình. Sẽ có một ngày. Lúc sự cất 
lên sẽ đến thì Hội thánh sẽ biết rõ mình là ai.  

 Để ý. Các bạn nói, “Anh Bramham, nhưng đó không...” Ô, vâng, nó 
cũng như vậy đó. Đó là Lẽ thật. 
38-2 Bạn có quan tâm không? Phao-lô chẳng biết Chúa Jêsus theo qui luật 
tự nhiên. Phao-lô chẳng hề biết Ngài. Phương cách duy nhất Phao-lô biết 
Ngài là bằng sự khải thị, vâng, bằng khải thị. Có đúng không? [Hội chúng 
nói, “A-men!”] Phao-lô biết Ngài qua sự khải thị như Phi-e-rơ đã từng biết. 

 Phi-e-rơ đã thấy Ngài trong xác thịt, nhưng không biết Ngài bằng xác 
thịt, vì Chúa Jêsus đã nói “Thịt và huyết không khải thị ngươi biết điều 
nầy. Ngay chính Sự Sống Ta không khải thị nó cho ngươi. Nhưng Cha Ta ở 
trên trời đã khải thị sự ấy cho các ngươi, Ngài là Lời của Đức Chúa Trời, 
trên đá này Ta sẽ xây dựng Hội thánh Ta.” Phi-e-rơ không biết Ngài bằng 
xác thịt.  
38-4 Nhiều người đã đi cùng, nắm tay Ngài và nhiều công việc khác nữa. 
Phao-lô đã có một điều gì đó lớn hơn các môn đồ khác. Thấy không? 

 Họ nói, “Nầy, tôi đã có nhiều khải thị hơn anh, Phao-lô à, vì anh biết, 
tôi đã đi bộ với Ngài. Tôi đi cùng với Ngài trong một ngày kia. Tôi đã đi 
câu cá với Ngài ngày nọ. Tôi nghe Ngài trò chuyện. Ngài ngồi cùng thuyền 
với tôi và sau khi nói chuyện với tôi, “Chúng ta hãy bỏ nơi đây đến nơi 
khác, đánh cá nơi ấy, chúng ta đã bắt nhiều cá hơn, và chúng tôi đã có được 
điều có. Thấy không? Chúng tôi đã thấy Ngài làm mọi sự.” 

 Nhưng Phao-lô đã thấy Ngài. Sau khi Ngài chết, chôn, sống lại và bày 
tỏ chính Ngài trong Trụ Lửa để dẫn dắt dân sự Y-sơ-ra-ên, biết rằng... 
Phao-lô, một người Do-thái không bao giờ gọi Ngài bằng Chúa cho đến khi 
ông thấy sự biểu lộ Ngài trở lại là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời 
đời không hề thay đổi. Ngài Phán, ‘Hỡi Phao-lô...” nói cách khác, “Ta là 
Đức Chúa Trời hôm qua và cũng là Đức Chúa Trời ngày nay. Ta là Sự 
Sáng, Trụ Lửa mà Môi-se nói chuyện với trong bụi gai cháy bừng.” Không 
ngạc nhiên ông có thể phân cách luật pháp khỏi ân điển, qua sách Hê-bơ-
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59-2 Hãy nhìn xem điều đó. Có sự mặc khải về sự bí mật nầy được tỏ ra 
cho họ bởi ân điển Ngài. Hãy xem, khi sự mặc khải lớn lao này phô bày sự 
bí mật cho bạn được biết, để bạn lên án tất cả mọi điều của thế gian. 

 Tôi sẽ trở lại một lần nữa. Tôi không định nói điều ấy. Tôi đang chỉ ra 
với điều đó; Vì băng ghi âm. Cuộn băng nầy đến mọi nơi trên thế giới.  

 Các phụ nữ các chị tuyên bố đã được báp-têm bằng Thánh Linh, mà 
không có gan để tóc dài, trong khi Kinh thánh chê trách và nói một phụ 
nữ... Một người nam có quyền để vợ nếu như cô ta cắt tóc ngắn quá vai. Vì 
tôn vinh Chúa nên xử sự như vậy. Kinh thánh nói nếu cô ta cắt tóc, cô đã 
làm nhục đầu mình. Và thông thường... Như bạn biết, bất kỳ cái gì tầm 
thường, cũng ví như người đàn bà cắt tóc ngắn khi cầu nguyện. Thấy chưa? 

 Mặc quần đùi, quần bó sát đùi và những điều khác! Kinh thánh nói, 
“Bất kỳ phụ nữ nào (Các bạn nói, “Ồ...”) mặc quần áo như đàn ông là sự 
gớm ghiếc đối với Chúa: Ô uế, dơ bẩn, giống như phòng tắm bốc mùi hôi 
thối đâu đó. Thấy chưa? Ôi! Ôi! Sự ô uế cho mũi của Ngài! Và khi bạn cầu 
nguyện trong tư thế, hoặc dâng hiến trong tình trạng như thế, Đức Chúa 
Trời không nhậm lời, Ngài xây đi. Đúng thế. 
59-4 “Thôi được,” bạn nói, “Vậy thì chờ một tí, Anh Branham, Anh đang 
nói về Cựu ước.” 

 Ngài hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Đó là sự mặc 
khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Bất cứ gì Đức Chúa Trời Phán, Ngài 
không thể thay đổi. Ngài luôn tán dương nó, không thay đổi. Luật lệ Ngài 
không bao giờ thay đổi. 

 “Ai phạm tội tà dâm sẽ mắc tội chết, nhưng hễ ai ngó đàn bà mà 
động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người 
rồi...” Ngài chẳng bao giờ thay đổi luật lệ Ngài. Ngài giải thích rõ hơn. 
“Hãy nhớ ngày sa-bát làm nên ngày thánh”, bây giờ Ngài giải thích rõ hơn, 
một ngày trong một tuần. 

 Sự yên nghỉ đến từ việc giữ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. “Vì, với 
họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối; Hàng 
thêm hàng, hàng thêm hàng; Một chút chỗ này, một chút chỗ kia! Vậy 
nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà Phán cùng dân nầy.” 
Đó là sự yên nghỉ. Đó là sự làm cho khỏe khoắn lại với Sự Hiện Diện của 
Đức Chúa Trời. 

 Tuy nhiên họ không muốn nghe nó, lắc đầu và bước đi tới giáo phái 
của họ. Ừm-m. Đây là sự nghỉ ngơi, phóng đại ngày Sa-bát cho các bạn 
những người Sa-bát và v. v... Ô! chao ôi. Ngài không thay đổi, Ngài bày tỏ 
rõ nó hơn. Địa ngục mở rộng các cửa để tiếp nhận những người này. 
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58-3 Nhưng sự mầu nhiệm lớn lao, những gì Đức Chúa Trời đời đời có như 
một sự huyền bí, bây giờ được phô bày ra trong Chúa Jêsus Christ, kế đến 
bày tỏ trong Hội thánh Ngài. Những gì trong tâm trí của Chúa bây giờ ở 
trong Thân thể của Đấng Christ. Chúa Jêsus yêu Hội thánh, Cô Dâu của 
Ngài, thì thầm những lẽ mầu nhiệm cho Hội thánh. 

 Bạn biết nói thế nào cho vợ của mình về việc người con gái bé nhỏ 
sắp kết hôn. Bạn yêu nó rất nhiều, bạn nói những sự bí mật cho cô ấy, cô ta 
ở cạnh bạn, yêu bạn và chấp nhận mọi điều bạn đã có. Bạn biết nó thế nào 
không? Đó là những gì Đức Chúa Trời -- Đấng Christ đang làm cho Hội 
thánh. Thấy chưa? Ngài đang cho Nó biết sự mầu nhiệm, chỉ sự mầu nhiệm 
mà thôi. Không phải những người thích tán tỉnh; Tôi muốn nói Vợ của 
Ngài. Thấy không, bây giờ hãy xem. Không.  
58-4 Sự khải thị về sự bí mật của Ngài khiến họ hiểu biết được là bởi ân 
điển của Ngài. Ôi ân điển của Chúa! Dành cho con người, tôi biết điều đó... 
Tôi hy vọng bạn không nghĩ điều nầy có tính cách cá nhân với một nhóm 
người hoặc cái này cái kia; Nhưng sự bí mật mà Đức Chúa Trời đang chia 
sẻ với toàn Hội thánh, họ có thật sự nhận được nó không. Nó không có 
nghĩa là chỉ mình tôi biết hoặc chỉ bạn biết mà thôi; Nhưng cho Hội thánh 
biết, Ngài đang cố đi vào điều đó. Các bạn nói, “Ồ, sao họ không tiếp nhận 
điều đó?” Họ không thể nhận lãnh. Ngài Phán lần nữa... Ngài đã Phán 
những điều nầy. Làm sao họ có thể? Bởi vì Tiên tri Ê-sai đã nói họ không 
thể thấy điều đó và Ngài luôn nói...  

58-5 Tiên tri Phao-lô nói, “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có 
những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe 
khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin 
kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, 
thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình 
kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 
bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân 
đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ 
lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, 
bị bao nhiêu tình dục xui khiến (với những đầu tóc ngắn cùng mọi 
thứ khác) -- bị bao nhiêu tình dục xui khiến;” và nói, “Điều đó 
được thôi. Ái chà, họ bị điên khùng ngoài đó. Đừng để ý...” Thấy 
không? vẫn học luôn mà không hề thông biết Lẽ Thật được! 

 Và những người nầy chống đối nó, như Gian-nét và Giam-be đã chống 
lại Môi-se: Họ có khả năng mở mang một Giáo hội và phát triển một nhóm 
người giống như... Nhưng sự điên dại của họ sẽ bị lộ ra, khi Chúa đón Cô 
Dâu và đặt Nàng lên ở đây và nói, “Đây là Nàng,” Ngài và Nàng cùng cất 
lên. Đúng thế. Sự điên dại của nó sẽ bị lộ ra. 
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rơ. Ông đã gặp lại chính Trụ Lửa đó và Ngài Phán, “Ta là Jêsus, mà ngươi 
đang bắt bớ.” 
38-6 Hôm nay cũng một thể ấy, Ngài ở trong Trụ Lửa đang bày tỏ chính 
Ngài và chứng thực chính Ngài tương tự, khải thị sự mầu nhiệm của Đức 
Chúa Trời đã được giấu kín từ khi sáng thế. Hiểu điều đó không? 

 Phao-lô chỉ biết Ngài bởi sự khải thị. Phi-e-rơ biết Ngài cũng bởi sự 
khải thị. Ông đã đồng đi với Ngài, trò chuyện với Ngài. Vì vậy các bạn có 
thể đặt Lời nầy... Tôi vừa nói rằng Ngài là Lời. Giờ đây một học giả có thể 
ngồi xuống đọc Lời cho đến khi ông có cách buộc chặt tâm trí các bạn bằng 
bất cứ cách nào, nếu ông làm được việc ấy; Ông là người khéo léo, thông 
sáng. Một Linh mục Công giáo, cũng không cần phải thế, chỉ một người 
được huấn luyện kỹ về thần học trong Kinh thánh, anh em -- một tín đồ 
Báp-tít, hay là Trưởng lão hoặc giáo phái khác; Ông ta đã khiến anh em 
nghĩ rằng các anh không biết gì, khi nói đến chuyện... Tại sao? Hãy xem 
bởi vì người ấy biết Ngài là Lời trong xác thịt. 
39-1 Nhưng điều duy nhất, các bạn được cứu là bởi biết Ngài bằng khải thị! 

 Nếu tôi có thể... Tôi có thể chấp nhận giáo lý Trưởng lão và ràng buộc 
các bạn Ngũ Tuần cho đến nỗi các bạn sẽ không... Tôi có thể nhận lấy giáo 
lý Báp-tít và bày tỏ cho các bạn Ngũ Tuần hàng triệu việc mà các bạn 
không biết đến. Đúng thế. Nhưng nó không phải lẽ; Đó không phải là Hội 
thánh Ngài. Hội thánh của Ngài được khải thị bởi chính Ngài, (A-men!) 
các bạn có thấy điều đó không? Và bày tỏ chính Lời vì Ngài là Đức Chúa 
Trời.  
39-2 Làm sao bạn có thể nói, “Cha, Con, Thánh Linh” rồi chịu báp-têm 
trong danh ấy? Người ngoại đạo! Đúng. Làm thế nào bạn có thể nói bạn 
biết Jêsus Christ, Ngài là Lời, khi không có Lời nào trong Kinh thánh, 
không có chỗ nào nói có người nào từng được báp-têm trong Danh của 
“Cha, Con, Thánh Linh”? 

 Còn các - các bạn “Jêsus Duy Nhất”, chỉ dùng tên “Jêsus” để làm báp-
têm, cá nhân tôi quen biết 4, 5 người giáo phái Jêsus [Duy Nhất]. Vậy thì 
các bạn thấy giáo phái bạn dẫn bạn đi vào cái gì không? Đó là sự tối tăm, 
sự bày tỏ của Ca-in, mang đến trái cây thay vì huyết. 

 Nhưng sự khải thị đến qua Huyết, qua Chúa Jêsus Christ, là Huyết của 
Đức Chúa Trời, Huyết sáng tạo trong tử cung của Ma-ri.  
39-4 Phao-lô biết Ngài bởi sự khải thị. Đó là cách chúng ta biết Ngài hôm 
nay, đó là cách duy nhất các bạn có thể biết Ngài. Đừng nói, “Tôi là tín đồ 
Giám Lý.” Điều ấy chẳng có ý nghĩa gì. “Tôi là tín đồ Báp-típ.” Điều ấy 
chẳng có nghĩa gì. “Tôi là tín đồ Công giáo.” Điều ấy vô nghĩa. Nhưng bởi 
sự khải thị mà Đức Chúa Trời đã khải thị Lời cho các bạn! Ngài là Lời và 
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Lời, làm sao các bạn biết Lời được khải thị, Lời tự sống động và biểu lộ 
chính Ngài qua các bạn. Ô!  

 Các Giáo hội đã lãng quên sự khải thị lớn lao. Đúng thế. Sự khải thị 
của Lẽ thật, họ đã quên điều đó. Họ đi đến...  

 Khi Luther dấy lên, ông là người mạnh mẽ. Ông đã có khải thị của 
thời đó. Nhưng đã xảy ra điều gì? Một đám “Ricky” đi vào, những cái đầu 
cắt trụi ‘flattop haircuts’ (như ngày nay chúng ta gọi ‘đầu trọc’), và những 
nữ Ricky (Rickettas)và tất cả, họ họp lại ở đó, và điều trước tiên bạn biết 
đó là...  
40-1 Sự biểu lộ đó -- nếu bạn biết về khoa nghiên cứu bí ẩn của các con số 
(numerology) trong Thánh Kinh, biết “Elvis” và “Rickey” có ý nghĩa gì 
Thánh Kinh. Giống như... Tại sao Chúa Jêsus đã... Các bạn nói, “Tên (của 
các bạn) không có nghĩa gì cả.” Không có nghĩa gì à? Cái tên đó có thể chỉ 
có ý nghĩa trong những ngày cuối cùng của dân sự. 

 Tại sao Chúa Jêsus đã đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham? Sa-rai thành 
Sa-ra? Tại sao Ngài đổi tên Sau-lơ thành Phao-lô? Tại sao Ngài đổi tên Si-
môn thành Phi-e-rơ, và vân vân? Các bạn thấy không? Chắc chắn nó có ý 
nghĩa nào đó. 

 Cái tên đó không thể được nói cho đến ngày nay. Đó là lý do chúng ta 
đã có những việc xấu xa của địa ngục trên thế gian nầy ngày hôm nay, bởi 
vì những việc như vậy. Toàn thể nhân loại đã bị hư hỏng. Nó đến chỗ hư 
mất, thấy không. Đó là tại sao nó như vậy. 
40-2 Nào, để ý. Luther, ông đúng lắm trong thời của mình. Ông có sự khải 
tượng, nhưng vừa khi ông qua đời, nhìn lại họ làm được gì. Wesley đã có 
một Sứ điệp; Nhìn xem Sứ điệp đã làm được gì. Những người Ngũ Tuần 
đầu tiên đã có một... Hãy xem họ đã làm những gì. Họ có một số người 
nhóm chung với nhau giống như...  

 Bởi ân điển Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên giống như vậy, 
một Trụ Lửa, một Tiên tri, một con người biết hy sinh Ngài bày tỏ chính 
mình Ngài giữa họ và đem họ ra khỏi Ai-cập, vượt qua Biển Đỏ. Dân sự 
muốn có luật pháp để họ có thể có các quan trưởng, họ có một số việc để 
làm. Họ đã làm gì? Họ bị để lại trong đồng vắng sau 40 năm đi lang thang 
và không một người nào trong tổ chức đó vượt qua được. 
40-3 Giô-suê và Ca-lép, 2 người duy nhất dám đứng lên và nói, “Chúng có 
thể đánh chiếm nó được nó. Hãy nhìn xem Lời của Đức Chúa Trời.”  

 Mọi người đã chết trong đồng vắng. Chúa Jêsus nói họ bị chết đời đời. 
Đúng. Sau đó Ngài bày tỏ sự chúc phước và quyền năng của Ngài trong các 
thế hệ của họ giống như Luther, Wesley, v.v... Đúng không? Họ nói, “Tổ 
phụ chúng tôi ăn ma na trong đồng vắng.” 
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những gì Hội thánh thật của Ngài thể hiện. Đó là những gì bạn thể hiện, 
hoặc tôi thể hiện, nếu chính chúng ta phục vụ Chúa, theo Lời của Ngài và 
không phải bởi những tín điều nào đó. 
57-2 Hãy lưu tâm, ở đây Con Người được xức dầu, chính Đấng Christ, Đức 
Chúa Trời được tỏ cho biết. Nhưng bây giờ... Hãy xem. Nhưng bây giờ... 
Tại sao? Ngài thể hiện sự siêu việt Đức Chúa Trời bày tỏ một cách đầy đủ 
trong Đức Chúa Jêsus Christ. Điều bí mật lớn lao của Đức Chúa Trời về sự 
khải thị của Ngài, Sự Sáng lớn về sự khải thị nầy luôn luôn làm mù kẻ 
khôn ngoan của đời nầy. 

 Trong thời của Chúa Jêsus Christ ở trên đất nầy, nó đã làm mù họ. Họ 
nói, “Tại sao, thậm chí chính ngươi tự xưng là Đức Chúa Trời! Ngươi tự 
cho mình bằng Đức Chúa Trời!” Ngài không những chỉ bằng Đức Chúa 
Trời mà Ngài chính là Đức Chúa Trời. Hãy xem đấy, họ không hiểu được 
điều đó.  
57-4 Nhân đây, vài vị trong các bạn có thể... Có một lần tôi đã nghe những 
người ngoại nói với tôi rằng Chúa Jêsus không bao giờ nói Ngài là Con 
Đức Chúa Trời. Chắc chắn là Ngài đã nói. Tất nhiên là vậy. Bạn chỉ không 
biết Kinh thánh. Ngài đã nói với người đàn bà tại giếng nước điều gì? Hãy 
xem? Ngài đã nói gì với bà ta? 

 “Tôi biết Đấng Mê-si đến, và khi Ngài đến, Ngài sẽ làm điều này.” 

 Ngài nói, “Ta, Người đang nói với ngươi là Đấng ấy.” 

 Và cũng đã nói với Phao-lô, cùng nhiều người khác. 
57-5 Hãy lưu ý. Bây giờ Hội thánh có Đấng đứng đầu. Sự huyền diệu lớn 
lao của Đức Chúa Trời luôn luôn làm mù kẻ khôn ngoan của thế gian. Họ 
không thể nhận lãnh điều đó. Họ không thể hiểu được. Sa-tan không hiểu 
nó. Không người nào trong đám họ hiểu nó cả, nhưng chỉ những người 
được định trước có thể hiểu nó được, thế nào Đức Chúa Trời và Đấng 
Christ là Một. Họ sẽ làm cho Ngài thành ‘ba’ mọi lúc. Chắc chắn họ sẽ. 
58-1 Hãy lưu ý. Kế đến -- thứ hai, Đấng Christ được bày tỏ trong các bạn, 
một niền hy vọng vinh hiển. Thật cao quí thay! Đức Chúa Trời bày tỏ trong 
Đấng Christ, bây giờ Đấng Christ bày tỏ trong các bạn. (Chúng ta sẽ đi 
nhanh.) 

 Hãy xem! Những gì từng là sự bí mật lớn lao, sự huyền nhiệm vĩ đại 
trong tâm tư Ngài, bây giờ đã được đặt trong lòng những kẻ tin, đó là Thân 
thể của Đấng Christ. Những gì từng là sự bí mật lớn lao trong tâm trí Ngài 
trước khi tạo dựng nên thế gian, bây giờ được bày tỏ ra. Hãy suy nghĩ về 
điều này, thưa các bạn. Ồ, Tôi - tôi tin chắc chúng ta không -- chúng ta 
không hiểu điều đó. Thôi được, tôi - tôi không thể thấy con đường tôi phải 
đi, và tôi chắc bạn cũng không thấy được. 
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 Nhưng khi Lời của Đức Chúa Trời tuôn chảy một cách tự do, Nó tự 
bày tỏ ra. “Công việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Và trong ngày sau 
rốt nó sẽ ứng nghiệm, “Xem kìa, Ta sai Ê-li, Đấng Tiên tri đến với các 
ngươi, và người sẽ đem lòng con cái trở về với đức tin của các cha.”  
56-2 Trong đó, có lúc bày tỏ chính Ngài trong sự Trọn vẹn của bản tánh 
Đức Chúa Trời (Thần tánh), qua Hội thánh của Ngài, Ngài đứng đầu hàng 
trong Hội thánh ấy. Ô! Cái gì? Đấng Được Xức Dầu; Bây giờ dân sự được 
xức dầu (Ô!) để đem lại Cô Dâu và Chú Rể được xức dầu. Được sự xức 
dầu bởi lý do gì? Chấp nhận những gì Ê-va và A-đam sa ngã, trở lại với sự 
xức dầu bởi Lời của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài nói, “Lời của Ta là Thần 
Linh.” Thấy chưa? Xức dầu bằng Lời. Những gì Ê-va sa ngã, Ngài trở lại 
và chúng ta chấp nhận. Hãy xem một lần nữa thế nào tình trạng lai căng đó, 
hệt như những gì nó đã làm cho Ê-va.  

 Ngài bảo Ê-va, “Đừng làm điều này, đừng là điều kia; Và ngươi 
không thể làm điều này, điều nọ.”  
56-3 Còn Sa-tan nói, “Ồ! Người biết...” Nhưng Ê-va đã quay lại và nghe 
theo nó. 

 Nhưng Ê-va trong ngày sau rốt sẽ không làm điều đó, bởi đã định 
trước bà không làm điều đó. Vâng, thưa quí vị. Đức Chúa Trời sẽ làm điều 
ấy. Ngài biết... Ngài sẽ có... Ngài Phán Hội thánh của Ngài sẽ không vết 
không nhăn. Ê-va sẽ đứng trong sự rực rỡ của Ngài, Lời của Ngài khiến 
cho bày tỏ ra. 

 Nàng sẽ là một dấu hiệu cho thế giới. Nàng sẽ là -- sẽ là cái gì đó cho 
thế gian có thể nhìn và nói, “Tốt...” Phần còn lại thế gian nói, “À, Nó là kẻ 
cuồng tín thánh. Nó là anh em chú bác. Nó không thuộc nhóm của chúng 
ta.” Tôi biết điều đó. Đó là điều tốt, hãy xem. Nó thuộc về nhóm nầy ở đây. 
56-4 Ngày nọ một ông đứng nói chuyện với tôi, “Ông thuộc giáo phái 
nào?” Tôi nói, “Không giáo phái nào cả.” “Cái gì?” 
 Tôi nói, “Không giáo phái nào cả. Tôi thuộc về một Vương quốc.” 
 “Thế à, làm thế nào ông gia nhập vào đó à?” 
 “Anh không gia nhập vào đó. Anh được sanh ra trong nước ấy.” Ừ hứ. 
 “Đó là vương quốc gì?” 
 Tôi nói, “Thân thể mầu nhiệm của Chúa Jêsus Christ.” 
 “Bởi một Thánh Linh chúng ta được báp-têm trong Thân thể này, 
“Sanh bởi Thánh Linh của Ngài, kế đó chúng ta thuộc vào Vương quốc, và 
quốc tịch chúng ta không phải là Mỹ, Đức. Chúng ta chẳng là gì cả; Chúng 
ta là Cơ-đốc nhân. Chúng ta được kêu gọi và bước đi trong Thánh Linh 
bằng một tình yêu phục vụ, cho những việc của thế gian. Và quyền lợi của 
chúng ta đối với thế gian, chúng ta bán tháo và mua Viên Ngọc nầy với Giá 
cao (great Price), bước đi và để cho Thánh Linh bày tỏ chính Ngài. Đó là 
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 Ngài Phán, “Và mỗi người trong họ đều chết.” Đó là bị phân cách với 
Đức Chúa Trời. Thân xác họ bị hủy diệt trong đồng vắng. Họ đã chết. “Ta 
có bánh Sự Sáng đến từ Đức Chúa Trời trên trời.” Họ không thể hiểu được 
điều đó. Họ thật sự không thể thấy được nó. 
40-5 Đúng lắm, Giáo hội đã ước gì điều đó được quên đi. Họ chấp nhận 
những Sứ điệp có trí thức, những con người có hiểu biết rộng thay vì sự 
khải thị Lẽ thật của Đức Chúa Trời. 

 Hãy nhìn đây, ngày nay họ nói, “Các bạn có tin rằng Đức Chúa Trời 
ủy thác cho chúng ta đi khắp thế gian, chữa lành tật bệnh, giảng dạy Phúc 
âm và đuổi quỷ không? “Ô! Vâng, tôi cho là đúng, nhưng...” Các bạn thấy 
không? 
41-2 Một ngày kia, một phụ nữ nói với tôi “Tốt lắm, tất cả những Giáo hội 
đang hòa hợp với nhau.” 

 Tôi nói, “Không có một cái Giáo hội nào hòa hợp với nhau.” Kia là 
người Công giáo. Còn bà thì thế nào? Bà là Giám Lý còn đó là người Công 
giáo. Các bà có hòa hợp với nhau không? Đức Giáo hoàng này phải đến 
hợp nhất họ với nhau, đó là một việc tốt cho tất cả mọi loại người đó. 
Nhưng Hội thánh của Đức Chúa Trời không liên quan gì với việc đó, dầu 
chỉ một việc. Họ không xuất hiện từ cả đám đó. Vâng thưa quí vị. 

 Các bạn muốn liên kết lại với nhau, hệ phái này tin vào cái này, hệ 
phái khác tin vào cái khác. Giám Lý tin vào báp-têm rảy nước, Báp-tít tin 
vào báp-têm dìm người vào nước, cả hai đều chối bỏ quyền năng trọn vẹn 
của Đức Thánh Linh.  
41-3 Họ nói rằng, “Chúng tôi đã nhận lãnh Đức Thánh Linh khi chúng tôi 
tin.” 

 Kinh thánh nói, “Các ngươi đã nhận Thánh Linh kể từ khi các ngươi 
tin chưa?” Có sự khác biệt. Thấy không? Điều ấy đúng. Thấy không? 

 Họ nói chúng tôi thuộc Giáo hội Công giáo. Giáo hội chúng tôi có 
sớm nhất. Chúng tôi làm thế nầy.” Giám Lý nói, “Chúng tôi mới là người 
dựa theo Thánh Kinh.” 

 Chúa Jêsus nói, “Những kẻ tin sẽ được các dấu hiệu này.” Vậy thì, 
điều đó ở đâu? Thấy không? “Những việc Ta làm các ngươi cũng có thể 
làm, mọi vật, mọi người tin vào Ngài. Bây giờ nó ở đâu? Đó là Lời Ngài. 
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đi bao giờ.” Vậy thì 
điều đó ở đâu? Thấy không?  
41-5 Ô! Điều ấy chỉ bày tỏ... Cái gì vậy? Ấy là một trạng thái lai giống. 
Hãy nhìn đây. Bạn lấy một hạt bắp lớn tốt được lai giống, bạn cầm hạt 
giống trông rất đẹp này. Nhưng khi bạn trồng nó. Bạn có được cái gì? Một 
cây con mọc lên như thế nầy, lá chuyển màu vàng, héo rụng. Đó là con 
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đường các giáo phái đã đi, khi nó đã lai giống lời của con người với Lời 
của Đức Chúa Trời. Nó sẽ có cái dấu kỳ phép lạ và điều Chúa Jêsus đã nói 
gì về tin Lời, nó trở nên vàng úa và nói, “Chúng không thể chấp nhận lời 
ấy” và trở lui. 
41-6 Giống như những thám tử kia vào đất Ca-na-an để thám thính. Họ đã 
đi qua đó và nói, “Ô! Chúng ta như cào cào bên họ! Chúng ta không thể 
thắng họ được! Dân A-ma-léc và hết thảy giống dân ở đó.” Và họ đã trở về. 

 Còn Giô-suê và Ca-lép là những người thuần chủng (thoroughbreds) 
về Lời Chúa, biết Đức Chúa Trời đã Hứa, “Ta ban cho các ngươi xứ này.” 
Giô-suê và Ca-lép nói, “Chúng ta có thể thắng hơn được.” 

 Tùy thuộc bạn đã sinh ra từ đâu. Nếu bạn đã sinh ra thuộc về Lời của 
Đức Chúa Trời, Lời của Đức Chúa Trời đứng đầu trong Hội thánh mà Ngài 
đã chết cho. Đó là mục đích của Ngài, để Ngài có thể đạt được công việc 
đứng đầu của Ngài trong Hội thánh. Hãy để Lời của Đức Chúa Trời soi 
sáng trước hết, cho dù những gì khác như thế nào. Tôi không quan tâm 
những người trí thức nói điều này, điều kia, điều nọ, nó chẳng liên quan gì 
với điều đó. Lời của Đức Chúa Trời đã Phán vậy, và chúng ta thắng hơn 
được. 

 “Nếu tôi giảng điều đó trong Giáo hội tôi,” một Mục sư nói với tôi 
“Tôi có thể đang giảng cho 4 cây cột trong Nhà thờ.” 

 Tôi nói, “Tôi có thể giảng như vậy.” Đúng thế. Lời của Đức Chúa 
Trời đã Phán vậy. Chúng ta có thể làm việc đó. A-men! 
42-2 Ô, ở đây họ tự bào chữa như vậy. Thấy không? Đó là lý do họ bị mù 
về Sứ điệp Thời kỳ Sau rốt, những ngày cuối cùng khi Đức Chúa Trời đang 
bày tỏ chính mình Ngài. Họ thử phân loại nó như loại thần kinh, loại tâm 
thần, ảo tưởng nào theo trật tự đó. Xem đấy, họ cố gắng làm cho nó trở 
thành một cái gì đó mà nó không phải vậy, thật giống như họ làm cho Chúa 
Jêsus khi Ngài ở trần thế đây. Họ gọi Ngài là “Chúa quỷ Bê-ên-xê-bun, 
một thầy bói. Bây giờ, họ nói đó là thần giao cách cảm. Thấy không? Khi 
mà họ biết Ngài có thể đứng đó, nhìn vào dân chúng, biết được điều họ suy 
nghĩ trong lòng. Kinh thánh nói vậy. 

 Lời Chúa ở Hê-bơ-rơ chương 4 há chẳng nói, “Vì Lời của Đức Chúa 
Trời sắc hơn gươm 2 lưỡi thấu vào tư tưỏng và ý nghĩ trong lòng”? Ngài là 
Lời đó. Khi Lời đó đứng đầu hàng trong con người, những sự tốt đẹp như 
vậy xảy ra lần nữa vì đó là Lời. A-men!... Làm thế nào có thể vấp ngã được 
khi Lời trong bạn từ giờ trở đi. Thật là hoàn toàn đơn giản dễ hiểu. Thấy 
không? Đúng vậy. 
42-3 Đó là lý do tại sao họ mù, cũng như thời Chúa Jêsus sống tại trần thế. 
Ô! Họ đi loạng choạng theo cách đó. Họ tuyên bố Ngài là quỷ Bê-ên-xê-
bun...” Họ đã thấy Ngài có thể làm những việc lạ lùng, vì vậy họ nói, “Ngài 
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55-2 Môi-se từng biểu tượng một phần về Ngài, Đa-vít biểu tượng một 
phần về Ngài (Ô! Chúa ôi!), nhưng ở đây Ngài được bày tỏ một cách trọn 
vẹn: Thần tính Chính Ngài, đang đứng trên đất. Đức Chúa Trời trong sự 
Trọn vẹn của Ngài đã chết vì tội lỗi của loài người để Ngài có thể đem lại 
cho Hội thánh một Sự Sống được thánh hóa; Để Ngài có thể đứng hàng đầu 
trong Sự Trọn vẹn trong Hội thánh của Ngài, để biểu lộ mọi Lời Hứa trong 
ngày sau rốt mà Ngài đã Hứa cho những ngày sau rốt. Những gì...  

 Bây giờ hãy lắng nghe. Bạn đang nghe phải không? Bạn hãy tự véo 
vào mình một chút giờ nầy. 
55-3 Hãy xem. Chúa Jêsus được bày tỏ cho điều gì? Để trình bày về Đức 
Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài phải là Con Người. Không phải là 
con người trải qua sự chết, không phải Đấng Tiên tri có thể chết. Ngài là 
Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời của mọi lời Tiên tri. Ngài là những 
đấng Tiên tri. Ngài là Vua trên muôn vua. Ngài là lịch sử. Ngài là Đấng 
phải đến. Ngài là Đấng đã có, hiện có, và Ngài hiện có trong ngày nầy, 
Đấng hôm qua, ngày nay và đến đời đời không hề thay đổi. Ngài được bày 
tỏ cho mục đích đó. 

 Thông qua mục đích đó, Ngài hoàn tất một Hội thánh, bởi sự Đầy trọn 
của Đức Chúa Trời, sẽ thực hiện mọi Lời Hứa của Chúa trong ngày sau rốt; 
Ngài đứng hàng đầu của Hội thánh, chỗ của Ngài là trong Hội thánh. Chúa 
Jêsus nói, “Ai tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm và còn làm trổi hơn, vì 
Ta đi về cùng Cha.” Thấy chưa, đó là mục đích của Ngài. Đó là sự biểu lộ.  
55-4 Ngày nay Ngài cũng muốn thấy có người nào đó có thể thấy như vậy, 
để họ có thể để Lời... Thấy không, Chúa Jêsus cũng thấy như vậy -- Ngài 
được sanh ra cách trọn vẹn cho thời đó, cho đến nỗi Đức Chúa Trời bày tỏ 
những việc Ngài đã làm. Ngài là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đức 
Chúa Trời mặc khải. 

 Bây giờ Ngài đã thánh hóa, với Thánh Linh của Ngài và Huyết một 
Hội thánh, mà Ngài có thể làm cho mọi lời hưá trong ngày sau rốt được bày 
tỏ. 
56-1 Thật dễ dàng để trở lại đón rước những kẻ theo Ngài còn ở lại đây 
trong ngày sau rốt, và bởi Thánh Linh Ngài khải thị tất cả sự mầu nhiệm 
của 7 Ấn. Xem đây Ngài bày tỏ chính Ngài. Đó là mục đích của Ngài. Đó 
là vì sao Ngài chịu chết. Đó là khía cạnh thứ hai trong 3 khía cạnh thuộc về 
sự bày tỏ về Ngài. Thứ nhất, Ngài bày tỏ chính mình Ngài trong Đấng 
Christ, kế đó Ngài bày tỏ chính mình Ngài trong Hội thánh. Cũng giống 
như vậy, Đấng Christ là Lời, và Hội thánh trở nên Lời khi Lời được rao ra. 

 Nhưng khi họ chấp nhận một giáo phái lai căng, làm thế nào Lời đi 
qua đó? Nó được tiếp đất; Sau đó nó gây ra chập mạch và nổ cầu chì. Thấy 
không?  
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Ngày cứu chuộc đã đến gần. 
Lòng người đang tuyệt vọng vì cớ sự sợ hãi. 
Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh,  
Đèn của bạn hãy khêu lên và làm cho sạch; 
Hãy ngước lên, sự cứu chuộc của bạn đang đến gần! 

54-1 Hỡi anh em, hãy nhận lấy sự mặc khải. Thế hệ này đang chối bỏ sự 
mặc khải của Đức Chúa Trời. Các tiên tri giả đang thực hiện điều đó. “Bởi 
việc làm của họ các ngươi sẽ nhận biết.” Họ là kẻ lai tạp. Họ được lai giống 
trong một tổ chức thay vì trong Lời của Đức Chúa Trời, sự mặc khải của 
Chúa đang bày tỏ chính mình Ngài qua Đấng Christ là Lời Chúa.  
54-2 Ồ. Chúng ta có thể chấm dứt ở đây, nhưng nếu –hiểu được điều đó lần 
nữa khi tôi trở lại, nếu các bạn muốn, và tôi... Tôi sẽ nói lại vấn đề đó nếu 
bạn muốn. Bây giờ bạn có muốn tiếp tục nữa không. [Hội chúng “A-men!” 
- Bt] Điều đó tùy các bạn, nếu bạn muốn. Tôi sẽ giảng thêm một ít nữa. Tôi 
sẽ cố giảng nhanh nhưng sẽ đảm bảo thời gian cho các bạn. Sau thì giờ này 
bạn cần phải nghỉ ngơi một lúc. Được chứ!  
54-3 Cũng vậy. Hãy chú ý, Hạt giống đã được định trước đó, Đức Thánh 
Linh bày tỏ cho bạn Ngài là ai, không phải các Tiên tri hay các vị vua... Và 
ở đây Chúa đã từng biểu hiện bằng xương thịt. Ngài đã bày tỏ Đầy Đủ. 
Ngài đã bày tỏ hoàn toàn và tỏ cho cả thế gian biết. Ôi! 

 Hãy nhìn lên Núi Hóa Hình, khi lời chứng của chính Đức Chúa Trời, 
“Nầy là Con yêu dấu Ta. Hãy lắng nghe Người.” Ở đó, Môi-se đã đứng lên 
đại diện cho luật pháp, Ê-li đã đứng lên đại diện cho các Tiên tri. Khi họ 
qua đi và Đức Chúa Trời Phán, “Đây là Con yêu dấu Ta. Hãy nghe Người.” 
Có 3 vấn đề được đề cập ở đây, luật pháp, lời Tiên tri và Đấng Christ. Ngài 
đã Phán, “Đây là Ngài.” Đức Chúa Trời đầy đủ, không biểu lộ trong các 
đấng Tiên tri, không bày tỏ trong luật pháp, mà được biểu lộ trong Đấng 
Christ. Ngài là Đấng Christ. 
55-1 Đấng Christ có lòng thương xót. Luật pháp nhốt chúng ta vào tù, 
nhưng không đem chúng ta ra khỏi tù. Nhưng lời Tiên tri là công lý của 
Đức Chúa Trời, để cáo trách và tiêu trừ bạn vì điều đó. Điều đó đúng. 
Nhưng Chúa Jêsus là tình yêu và sự mặc khải của Đức Chúa Trời, cho một 
dòng dõi đã được định trước biết ràng Ngài đã kêu gọi quí vị. “Đây là Đấng 
Christ, hãy nghe Ngài.” 

 Sự Trọn vẹn của bổn tánh Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Bí mật của 
sự mầu nhiệm nầy bây giờ được bày tỏ, rằng Đức Chúa Trời được biểu lộ. 
Đức Chúa Trời và loài người trở nên Một. Đấng được xức dầu, Đấng 
Christ... Đấng Christ là gì? “Đấng được xức dầu,” Đấng được xức dầu 
được xức dầu với sự Đầy trọn của bổn thể Đức Chúa Trời. Ô! Làm sao 
người ta có thể nghi ngờ điều này? 
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chỉ là một... Một đứa con hoang, một thằng cha kỳ quặc. Ngài bị quỷ sứ 
chiếm hữu. Ngài là một... Ngài là một người Samari, bị ma quỷ thống trị. 
Đó là cách Ngài đã làm.”  
43-1 Chúa Jêsus đã nói, “Ta sẽ tha thứ cho các ngươi những điều đó.” Thấy 
không, Ngài mời gọi kẻ ác đến với Lời của Đức Chúa Trời, công việc của 
Đức Chúa Trời là vậy. Ngài đã Phán “Ta sẽ tha thứ cho các ngươi điều đó. 
Nhưng khi Thánh Linh đến, một lời chống nghịch Đức Thánh Linh sẽ 
chẳng được tha thứ hoặc đời nầy hay đời sau (hay ngày lớn đó); Nó sẽ 
không được tha thứ.” Vậy bạn thấy không, điều đó được viết rõ ràng trong 
Thánh kinh. 

 Vì vậy khi người ta đến với những ngày cuối cùng, cho dù khôn ngoan 
thông minh như thế nào, giáo phái mà họ đang theo lớn như thế nào, họ bị 
kết án. Họ phải bị như vậy! Họ đã báng bổ Đức Thánh Linh, gọi đó là 
‘Thánh cuồng tín’ (holy-roller) và những từ khác có tên không tốt hoặc một 
cái gì giống như vậy. Hội thánh của Đức Chúa Trời phải mang chịu điều đó 
khắp mọi khi. 
43-2 Thậm chí trước vua Ạc-ríp-pa, Phao-lô đã nói, “Cách mà người ta gọi 
là dị giáo (có nghĩa là điên khùng) nhưng đó là cách thức tôi thờ phượng 
Đức Chúa Trời Cha của chúng tôi.” Nhà học giả thông thái vĩ đại ấy phải ở 
trong cách mà người ta gọi là dị giáo. 

 Tại sao? Phao-lô đã được khải thị. Chính Trụ Lửa ở trước ông đã nói, 
“Ta là Jêsus, là Đức Chúa Trời vĩ đại đã ở trong đồng vắng với Môi-se. Ta 
là Đấng đó. Thật khó cho ngươi đá đến những gai nhọn.” 

 Rồi Phao-lô đứng tại đó, biết rằng đời sống mình đang lâm nguy (at 
stake) và ông đã nói, “Tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe 
đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi.” Nó được gọi như 
vậy bởi vì ông đã được khải thị những Lẽ thật vĩ đại của Đấng Christ.  

 Và ngày hôm nay, người ta nói, “Ấy là một giáo phái.” Đó chính là 
Đức Chúa Jêsus Christ, sự tái sinh khải thị trong bạn để Ngài đứng đầu 
hàng khải thị, và bày tỏ Lời Ngài. Bất cứ điều gì Ngài đã Hứa trong những 
ngày sau rốt nầy, Ngài sẽ làm ứng nghiệm qua Thân thể Ngài như Ngài 
đang làm việc. A-men! Thật hoàn toàn chính xác Lời của Đức Chúa Trời 
được hiển lộ.  
43-4 Hãy lưu tâm. Đúng vậy. Như trong thời của Đấng Christ... Đức Chúa 
Trời giữ chìa khóa với sự khải thị nầy về chính Đấng Christ. Các bạn tin 
điều đó chăng? Trường thần học chẳng bao giờ có thể dạy như thế. Chúa 
Jêsus Phán vậy (nếu bạn muốn đọc điều đó giờ nầy) trong Ma-thi-ơ 11:25-
27, “Hỡi Cha là Chúa của trời và đất, Tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã 
giấu điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những 
con trẻ hay.” Thấy không? .  
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 Tôi không quan tâm... Hãy xem các học giả thời bấy giờ, những người 
Giu-đa ấy, rất tốt đẹp, tổ chức của người Pha-ra-si, Sa-đu-se và phe đảng 
của Hê-rốt, và bất cứ họ là gì đi nữa, tất cả những tổ chức lớn lao của họ 
mà Chúa Jêsus đã nói, “Các ngươi là người mù, các người dắt người mù, 
tất cả đều rơi xuống hố như Ê-sai đã nói về các ngươi, ‘Các ngươi có mắt 
mà không thấy, có tai mà không nghe.’ Bởi vì Tiên tri Ê-sai đã nói điều nầy 
trong Thánh Linh, cho nên Đức Chúa Trời trên trời đã làm mù mắt các 
ngươi. Các ngươi đang làm giống như Ê-va làm: Nhận lấy mặt tri thức mà 
không biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Do đó, cả người dẫn đường và 
người mù sẽ không rơi xuống hố hết thảy sao?” Người dẫn đường sẽ rơi 
xuống hố với người mù, bởi vì anh ta cũng bị mù. Người mù đang dẫn kẻ 
mù. Cả hai đều rơi xuống hố. Và chỉ Đức Chúa Trời nắm chìa khóa này! 
44-1 Ngài đã bày tỏ cùng công việc đó trong một phân đoạn Kinh thánh 
trước -- mà cách đây không lâu tôi đã đọc nó, khi Ngài nói, “Theo lời con 
ngươi nói Con người là ai?” 

 Phi-e-rơ trả lời “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng 
Sống.” 

 Chúa Jêsus nói, “Hỡi Si-môn con Giô-na ngươi có phước đó, vì 
chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha Ta 
ở trên trời vậy! Chỉ dựa trên sự khải thị này, Ta sẽ lập Hội thánh Ta. 
Các cửa Âm phủ sẽ chẳng thắng được Hội đó.” Thấy không?  
44-2 Các bạn thấy không? Vì vậy, không có trường học nào, không có nhà 
thần đạo nào, không có sự giảng dạy nào của Kinh thánh giữa bất cứ nơi 
nào về điều đó, họ không biết gì về điều đó. Thật là vượt quá khả năng để 
biết về chuyện đó. Đức Chúa Trời đã giấu giác quan nhận biết về lời ấy với 
chính các Giáo sư đã được chọn lựa và những người khác nữa. 

 Ấy là công việc cá thể, cá nhân với con người mà được Đấng Christ 
khải thị. 

 Nếu bạn nói, “Ngài đã khải thị cho tôi,” và rồi Sự Sống mà Đấng 
Christ sanh ra ở đây trong Kinh thánh ở đây (Sự Sống giống như trong 
Ngài) không đem lại chính Sự Sống đó trong bạn, thế thì bạn đã có một 
khải tượng sai. 
44-3 Nếu tôi đưa một sự sống của cây bí vào trong sự sống của một cây lê, 
nó sẽ mang bản chất của cây bí. “Bởi trái của họ, các người biết họ.” Xem 
trái biết cây. Thật rất đúng. Nếu tôi ghép một cành nho, nó sẽ đâm chồi nẩy 
mầm và cho những trái nho, nếu là cành chanh sẽ cho trái chanh, nếu là lê 
cho trái lê, nếu là táo cho trái táo. Công việc ghép cây có đặc tính, ở trong 
đó, loại nào sanh sản theo đời sống riêng của loại ấy.  

 Mỗi một giáo phái sẽ mang bản chất riêng của giáo phái ấy. Nhưng 
nếu cây nho nguyên thủy mọc ra chồi khác, nó phải sanh những trái nho. 
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 Phao-lô đi xuống đó cho đến khi tất cả những mớ kiến thức thuộc về 
tôn giáo bị cất khỏi, ông đến tận phía sau của sa mạc Arabia trong vòng 3 
năm rưỡi cho đến khi ông học biết được Lời Chúa và Lời tạo nên ông. Ông 
trở thành một tù nhân. Từ nơi đó ông quay lại trong sợi dây yêu thương và 
tuyên bố, “Tất cả những kinh nghiệm thần học của tôi đã hết, tôi là một 
người tù của Đức Chúa Jêsus Christ. (A-men!) Hỡi Phi-lê-môn, người anh 
em của tôi, tôi là người tù của Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi chỉ có thể nói 
những điều Ngài đã chỉ bảo tôi.” 
53-3 Ngày nay Chúa cần những tù nhân sẽ tự cầm tù bản thân mình cho ý 
muốn của Ngài, cho Lời của Ngài. Cho dù ông ta đã có nhiều tri thức đến 
thế nào đi chăng nữa. Nhưng ông chỉ nhận biết Chúa bởi sự bày tỏ của 
Ngài. Vâng, thưa quí vị. Con người trí thức đi ra hết rồi khi đó sự mặc khải 
đến, trên đá nầy Hội thánh được thành lập. Vâng, thưa quí vị. 

 Hãy chú ý, Phao-lô là một Hạt giống được chỉ định trước. Đức Thánh 
Linh là Đấng duy nhất bày tỏ cho bạn Ngài là ai. Chẳng có một người nào 
có thể bày tỏ; Họ sẽ làm cho bạn hiểu “Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và 
Đức Thánh Linh, và tất cả những thứ khác được bày tỏ ra. Nhưng Đức 
Thánh Linh sẽ bày tỏ Ngài như là Chúa của Thiên đàng được hiển lộ. Đó 
chính là Ngài. 
54-2 Bây giờ hãy chú ý. Không phải các Tiên tri, không phải các vua hoặc 
chẳng phải cái gì khác, nhưng ở tại đây lần đầu tiên, Đức Chúa Trời được 
bày tỏ trong Đấng Christ bằng sự Trọn vẹn của bổn thể Đức Chúa Trời 
trong xác thịt con người. Đó là sự mặc khải. Ô! Bây giờ các bạn hát ngợi 
khen Ngài một câu. 

Các quốc gia đang sa sút, dân Y-sơ-ra-ên đang bừng tỉnh. (Có phải 
không?) 
Các dấu kỳ mà các Tiên tri đã nói trước. 
Dân Ngoại (Giáo hội và các giáo phái) được tính đến,  
Với bối rối kinh khiếp, 
Hãy trở lại, Ô, hõi dân tản lạc. (Bạn bị đuổi ra khỏi họ.) 
Ngày cứu rỗi đến gần. 
Lòng người đang tuyệt vọng vì sợ hãi; (Tất cả những lời nói bông đùa 
của thành phố điện ảnh Holywood sẽ không che phủ hết nó. Giống 
như, cậu bé đang thổi sáo đi ngang qua nghĩa địa ban đêm.) 
Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh; 
Đèn của bạn hãy khêu lên và làm cho sạch; 
Hãy ngước lên sự cứu chuộc đã gần rồi.. 
Các tiên tri giả đang nói dối, họ đang chối bỏ Lời của Chúa. 
Jêsus là Đấng Christ, là Đức Chúa Trời chúng ta. (Đúng thế.) 
Thế hệ này khinh bỉ sự mặc khải của Đức Chúa Trời, 
Nhưng chúng ta sẽ bước đi trong nơi các Thánh đồ đã từng giẫm lên. 
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52-1 Đó là lý do mà khi Chúa Jêsus ra khỏi nước, Giăng ngước lên và thấy 
chim Bồ câu đáp đậu trên Ngài, ông nói, “Kìa Chiên Con của Đức Chúa 
Trời! Ngài kia kìa. Ngài là Đấng sẽ cất tội lỗi của thế gian.” 

 Chúa Jêsus bước ra khỏi nước tiến về ông. 2 con mắt của Giăng bắt 
gặp 2 con mắt của Chúa Jêsus. (Họ là anh em họ trong xác thịt. Ma-ry và 
Ê-li-sa-beth là chị em họ thứ nhất.) 2 đôi mắt gặp nhau. Đó là Đức Chúa 
Trời và Tiên tri của Ngài đang đứng đó. A-men! 

 Giăng nói, “Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài 
lại đến cùng tôi sao!” 

 Chúa Jêsus đáp rằng, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn 
mọi việc công bình như vậy.” 
52-3 Tại sao Giăng đã làm báp-têm cho Ngài? Bởi vì Ngài là Của Lễ hy 
sinh (Giăng là một Tiên tri, ông ta nhận biết), Của Lễ hy sinh phải được tẩy 
sạch trước khi nó được dâng lên. Và ông đã làm phép Báp-têm cho Ngài. 

 Khi ông đã làm báp-têm thì các tầng trời mở ra, Thánh Linh của Đức 
Chúa Trời ngự xuống như chim Bồ câu đậu trên đầu Ngài. Tức thì có tiếng 
từ Trời Phán rằng, “Này là Con yêu dấu của Ta, trong Con Ta vui lòng ngự 
vào.” Bản King James chép, “Trong Ngài Ta vui lòng ngự,” Vậy bạn có thể 
thay đổi xung quanh những câu nói này thì cũng giống nhau, “Ngự vào”, 
hoặc... “Này là con yêu dấu của Ta trong Ngài Ta đẹp lòng để ngự cùng” 
hoặc “Để ngự vào” Tất cả đều đúng. 

 Chúng ta thấy nó đuợc bày tỏ cho ông. Tất cả những người khác đứng 
xung quanh đó đã không nghe được gì cả. Đức Thánh Linh chính Ngài đã 
bày tỏ nó. 
52-4 Cũng vậy, khi Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho Thánh Phao-lô, hạt 
giống khác được định trước... Có Phao-lô đi loanh quanh ở đó, có lẽ ông 
nói, “Nếu ta tóm được cái đám đó ta sẽ xé chúng ra từng mảnh, bởi vì ta là 
‘Tiến sĩ Sau-lơ’. Ta đến từ Giáo sư Ga-ma-li-ên. ( Ta đến từ trường Kinh 
thánh Moody, hay trường nào đó. ) Ta - ta là một ‘Học giả’. Ta biết ta đang 
nói về điều gì. Ta sẽ xé đám cuồng tín thánh đó ra từng mảnh.Ta nói cho 
ngươi biết, ‘cha thánh vĩ đại’ vừa cho phép ta đến đó và bắt hết thảy những 
kẻ gây rối loạn ở đó. Tất cả cá thứ chữa lành thiêng liêng nầy, chúng ta sẽ 
ngăn chận lại.” Bỏ giấy vào túi mình, ông nói, “Ta sẽ đi đến đó.”  

 Khoảng 11 giờ trưa trong ngày, một Ánh Sáng đã chiếu thẳng vào mặt 
ông, và ông té xuống đất. 
53-1 Tại sao vậy? Ông ta là một “Dòng dõi được Định trước”. Chúa Phán, 
“Ta đã lựa chọn ngươi và Ta sẽ cho ngươi thấy những điều vĩ đại, ngươi sẽ 
chịu khổ vì cớ Danh Ta. Ta sẽ sai ngươi đến với Dân Ngoại và sẽ sỉ nhục 
mọi điều. Nhưng ngươi sẽ mang Danh Ta.”  
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Nếu Sự Sống -- Sự Sống của Đức Chúa Jêsus Christ sản sinh ra một thân 
thể khác của những người tin Ngài, nó phải mang quả như cây nho đã sanh. 
Họ sẽ viết sách Công vụ các Sứ đồ sau đó, bởi vì họ sẽ có cùng một đời 
sống, hiểu điều tôi muốn nói không? Bạn thật không thể tránh khỏi điều đó. 
Nó là Sự Sống Đấng Christ trong bạn, được tiêm nhiễm vào con người của 
bạn qua chính Thánh Linh, đang sống Sự Sống đó qua bạn. Những kẻ lãnh 
đạo mù dẫn kẻ mù...  
45-1 Lưu ý, Đức Chúa Trời nắm chìa khóa này một mình. Không một thần 
học gia nào có thể nói cho bạn biết; Không thể biết được, nó được giấu kín, 
họ không biết gì về vấn đề đó. 

 Vì thế các trường học, bạn nói, “Tôi là Tiến sĩ Luật.” Bạn chỉ có thể 
làm... Với tôi và tôi tin vào Đức Chúa Trời và với những người tin thật 
lòng, điều đó có nghĩa là bạn chỉ đi cách xa; Bạn chỉ trở lại. Đức Chúa Trời 
không thể được biết bằng giáo dục. Ngài không thể biết được bằng cách 
giải thích.  

 Đức Chúa Trời được biết một cách đơn giản, sự khải thị của Chúa 
Jêsus Christ đối với những người dối nát nhất. Thấy không? Không phải là 
thần học của bạn. Nó là sự khải thị của Chúa Jêsus Christ. “Trên đá này, Ta 
lập Hội thánh Ta.” Không một tảng đá nào khác được chấp nhận, không 
một cái gì khác được chấp nhận, không một tảng đá La-mã khác, không 
một tảng đá Tin lành khác, không một trường khác, không có cái gì khác 
được chấp nhận, chỉ trừ sự khải thị chính xác của Jêsus Christ trong sự 
sanh ra mới. Ngài sanh ra ở đó, và đưa Sự Sống của chính Ngài vào đó, sự 
sống bạn đã chết, và Sự Sống của Đấng Christ đang phản chiếu qua chính 
mình Ngài qua bạn, Ngài đứng đầu hàng với dân sự để họ đã thấy chính Sự 
Sống ấy, các công việc, dấu kỳ phép lạ mà Ngài đã làm và đang làm những 
sự tương tự qua đời sống bạn. Ngoài Chúa không thể có được. Ngoài ra 
thế, không thể nào có được. 
45-3 Hãy nhìn sự khải thị lớn lao của Đức Chúa Trời đang mở ra. Bởi thiếu 
sự khải thị nầy là lý do tại sao chúng ta có nhiều sự bất đồng khác nhau và 
nhiều sự nhạo báng ở giữa chúng ta, nhiều sự phân rẽ giữa chúng ta bởi vì 
dân sự thiếu sự khải thị. Họ thiếu sự khải thị, ngay cả các Giáo sư. 

 Phao-lô sau khi được thấy sự khải thị lớn lao của mình về Đấng 
Christ, ông nói ở I Cô-rinh-tô chương 2... Hãy đọc và viết ra. Nhìn xem! Ô! 
ông đã nói, “Ta không đến cùng anh em bằng sự khôn ngoan.” hãy xem 
ông có sự khôn ngoan. Hãy xem con người đó có kiến thức. “Ta không đến 
cùng anh em với sự khôn ngoan đời này.” I Cô-rinh-tô chương 2. Ô! Tôi 
mong muốn...  

 Tốt lắm, chúng ta hãy đọc nó. Thế nào các bạn có thể đứng lên một 
phút để đọc một hoặc 2 câu Kinh thánh không? [Hội chúng nói, “A-men!”] 



44  ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI MẶC KHẢI  

Tôi muốn đọc nó cho các bạn, các bạn sẽ không... Các bạn có thể nghe lại 
trong cuốn băng, lúc nào cũng được. 

 Trong I Cô-rinh-tô chương 2. Hãy lắng nghe Phao-lô, một đại Sứ đồ, 
một đầy tớ thông minh của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào đây...  

1 Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng 
lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng 
cớ của Đức Chúa Trời... (Tôi không bao giờ nói, “Tôi là tiến sĩ A 
hay B nào đó. Hiểu không?) 
2 Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì 
khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị 
đóng đinh trên cây thập tự.  
3 Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm.  
4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết 
khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và 
quyền phép;  
5 hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài 
người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.  

46-1 Đấy, đó là Phúc âm. Thấy không? Chúa Jêsus Phán, “Hãy đi khắp 
thế gian giảng Tin lành cho mọi người.” Ngài không nói “Hãy đi dạy” 
mà Ngài nói “Hãy đi giảng.” Nói cách khác, bày tỏ quyền năng và những 
dấu lạ cặp theo họ. Chỉ dạy thôi thì quyền năng và phép lạ không cặp theo 
được. Giảng thì chính Đức Thánh Linh bày tỏ những phép lạ nầy. Hãy lắng 
nghe điều này.  

Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài 
người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.  

 Ô! Để thay đổi con người... Không phải dựa trên những gì tôi đã giải 
nghĩa và nói, “Ngài thì không giống như vậy.” Nếu tôi làm thế, điều đó tỏ 
cho thấy tôi... Chắc chắn một người nói với tôi về điều đó, chắc hẳn tỏ cho 
tôi thấy người ấy không có khải thị, sự khải thị gấp 3 lần của Đức Chúa 
Trời. Thấy không? Bây giờ...  

Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, 
song sự khôn ngoan không thuộc về đời này, cũng không thuộc 
các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất.  
Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu 
nhiệm... (Đấy, sự mầu nhiệm gấp 3 lần của Đức Chúa Trời)... kín 
giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự 
vinh hiển chúng ta.  
Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó: ... 
(Không một Thầy Tế lễ, Ra-bi hoặc ai khác biết sự đó), nếu đã biết 
họ không đóng đinh Chúa vinh hiển trên thập tự giá đâu. 
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dọn đường trước mặt Ta.” Chắc chắn ông đã được định trước để thấy Sứ 
điệp đó. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ông có thể nhìn ra ngoài và thấy chim 
Bồ câu đang đáp xuống, Ánh Sáng đó đã ở cùng với dân Y-sơ-ra-ên trong 
đồng vắng, đang đến và đang vận hành.  

 Chính Đức Chúa Trời Phán, “Này là Con yêu dấu của Ta, Ta rất đẹp 
lòng để ngự vào.” Đức Chúa Trời và con người đang trở nên Một. 

 “Ta làm chứng” Giăng nói tiếp, “Ta đã trông thấy Ngài là Cha yêu 
dấu. Ta là một người làm chứng về điều đó.” A-men! 

 Thật dễ hiểu! Khi một Thầy giảng già... Cha của ông là một nhà thần 
học vĩ đại, bạn biết đấy, ông ta xuất thân từ học đường. Có vẻ như Giăng sẽ 
quay trở lại với giáo phái của cha ông. Đó không phải là ý muốn của Chúa.  
51-2 Khi Chúa chạm vào ông trong ngày sinh, ông đã nhận lãnh Đức Thánh 
Linh 3 tháng trước khi ông được sinh ra. vâng, thưa quí vị. Khi Ma-ry đi 
đến đó, thì Giăng đã được 6 tháng trong lòng mẹ ông và những bắp thịt nhỏ 
bé chưa hề chuyển động, còn Ma-ry thì sợ hãi... Những bắp thịt nhỏ lớn 
lên, nhưng Ê-li-sa-beth, mẹ của Giăng không thể cảm nhận có sự sống. Và 
khi Ma-ry đến ôm lấy bà, Ma-ry đặt bàn tay của mình trên bụng mình và 
nói, “Chúa đã Phán cho tôi biết tôi cũng sẽ có một con trẻ.”  
 “Có phải cô và Giô-sép đã cưới nhau?”  
 “Chưa.”  
 “Ma-ry! Làm sao có thể xảy ra sự cớ này?” 
 “Đức Thánh Linh sẽ che phủ tôi, và có gì đó đã tạo nên trong tôi và tôi 
sẽ đặt tên Ngài là Jêsus. Ngài là Con của Đức Chúa Trời. 
 Ngay sau khi tên Chúa Jêsus được nói ra, Giăng nhỏ bé bất đầu nhảy 
nhót hớn hở, và nhảy xung quanh trong lòng mẹ ông. 
 Bà cất tiếng nói rằng, “Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai 
trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này 
là mẹ của Chúa đến thăm ta. Bởi vì tai ta vừa mới nghe tiếng ngươi 
chào thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy nhót vui mừng.”  
51-4 Chẳng có gì ngạc nhiên, ông ta đã không muốn đến trường thần học, 
điều gì đó truyền thụ cho ông với điều gì khác biệt. Ông ta có một công 
việc quan trọng. Ông là một người của đồng vắng, đi đến đồng vắng và chờ 
đợi. Đức Chúa Trời bảo ông ra nơi đó, Ngài Phán, “Bây giờ...” và mặc khải 
cho ông. (Ồ, có sự mặc khải của bạn lần nữa.) “Và Ta sẽ bảo cho ngươi 
biết Ngài là ai. Ngài là Đấng Tiên tri. Lời này dành cho ngươi, Ngài biết 
ngươi là ai, Ngài phải đến.” (Điều đó trả lời cho một câu hỏi trong Chúa 
Nhật vừa rồi.) “Hỡi Giăng, Ngài biết ngươi là ai, nhưng phải giữ im lặng, 
đừng nói gì cả. Hãy tiếp tục ở đó. Và khi ngươi thấy Đấng này, sẽ có một 
dấu hiệu đến từ trời giống như Ánh Sáng; Một con Bồ câu đáp xuống. Đó 
sẽ là Ngài khi ngươi thấy Ngài.” 
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thấy Đức Thánh Linh của Chúa, (Đức Thánh Linh ) ngự xuống từ Thiên 
đàng giống như Chim Bồ câu, đậu xuống vai Ngài, cùng một Tiếng Phán, 
“Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.”  

 Đó là điều gì vậy? Đức Thánh Linh Phán, “Ta sẽ chỉ Ngài ra.”  
50-1 Đó là cách duy nhất bạn sẽ biết Ngài ngày hôm nay, cách duy nhất 
bạn sẽ nhận được sự mặc khải lớn gấp 3 lần của Chúa, là bởi Đức Thánh 
Linh... Cách duy nhất có thể biết được nữa là bạn được chỉ định trước để 
nhìn thấy sự mặc khải. Nếu không được chỉ định trước bạn sẽ không bao 
giờ nhìn thấy điều đó. Nếu như bạn không được định trước để thấy nó, bạn 
sẽ chẳng bao giờ được thấy nó, bởi vì Ánh Sáng có thể vụt loé lên, bạn sẽ 
bỏ đi, làm trò cười về nó, và giải thích nó bằng một vài quan niệm thuộc về 
tri thức. Khi Chúa đang bày tỏ và chứng minh chính mình Ngài, nhưng nếu 
bạn không được chỉ định trước để nhìn thấy, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy sự 
mặc khải. 
50-2 Chúa chẳng bao giờ Phán, “Ta sẽ chọn người này, Ta sẽ chọn người 
kia”, nhưng Ngài nhận biết bởi... Lý Trí của Ngài, Ngài có thể chỉ định 
trước, bởi vì Ngài là Đấng Vô Hạn vì Ngài biết trước mọi điều... Ngài là 
Đấng Vô Hạn, do đó Ngài đã biết trước mọi điều. Ngài biết sự cuối cùng, 
và có thể nói ra sự cuối cùng ngay từ buổi sáng thế. Ngài là Chúa. Nếu 
Ngài không thể làm được điều đó thì Ngài không thể là Đức Chúa Trời. 
Chính là thế. Ngài là Đấng Vô Hạn.  
50-3 Giăng chưa từng biết Ngài, Đức Thánh Linh không chỉ định ra. Bạn 
thấy đấy Đức Chúa Trời đã dấu tất cả các bí mật của Ngài và tất cả mọi 
điều đối với người có giáo dục cao như thế nào? Hãy nhìn vào mỗi một 
người trong số họ... ? ... Đơn giản bày tỏ nó ra cho người Ngài đã định 
trước để thấy. Hãy nhìn đây! Những người khác đang đứng xung quanh mà 
chẳng nhìn thấy chim Bồ Câu, chẳng nghe được Tiếng nói, bởi vì nó chỉ 
gởi đến “Dòng dõi được Định trước” (predestinated seed). “Được định 
trước à?” Chắc chắn người được định trước.  

 Trong 712 năm trước Ê-sai đã được sanh ra trong Thánh Linh, vượt ra 
khỏi các giác quan của con người và nói, “Có một tiếng kêu trong đồng 
vắng, hãy dọn đường cho Chúa ban bằng các nẻo Ngài.”  

 Nếu Tiên tri Ê-sai có thể thấy nó, Ma-la-chi không thể thấy cùng một 
điều như vậy sao? ... ? ... Ông là một Tiên tri cuối cùng đã được định trước, 
đóng ấn cho tất cả các lời Tiên tri của thời Cựu Ước... Ma-la-chi cũng đã 
thấy Tiên tri Ê-sai. Vị Tiên tri vĩ đại đang ở ngay thời kỳ sau rốt. Ông ta 
đang nói, “Điều đó được định trước phải không?” Chắc chắn là vậy. Ma-la-
chi cũng thấy ông. 
50-4 Chúa Jêsus Phán, “Nếu ngươi có thể tin nhận điều đó, đây là người đã 
từng được nói đến, “Ta sai Sứ giả của Ta đi trước mặt Ta (Ma-la-chi 3) để 
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 Các bạn đã nói, “Bạn sai lầm về các thầy Ra-bi và Thầy giảng ở đó.” 
Ai đóng đinh Ngài? Ô! Chúng ta cứ tiếp tục. Hãy đọc... để dành thì giờ, bởi 
vì chúng ta tiếp thu được... Không phải sau này, chúng ta tiếp thu nhiều ở 
đây nếu Đức Chúa Trời giúp chúng ta.  
46-4 Thiếu sự khải thị... Phao-lô, con người khôn ngoan vĩ đại này, không 
bao giờ cố gắng nói rõ thuật ngữ thần học của ông cho dân chúng. Ông 
khiêm nhường chấp nhận Lời của Đức Chúa Trời và đã sống bởi Lời Chúa 
vì vậy điều ấy bày tỏ Nó cho ông. Phao-lô đã sống như vậy cho đến khi 
người ta thấy Jêsus Christ trong ông rất nhiều đến nỗi người ta muốn lấy 
khăn tay của ông đặt để trên chỗ đau hầu được lành bệnh. Đó là một đời 
sống của Đấng Christ. Không phải như một số người nói, “Ồ, anh biết đấy, 
Ê-li đã làm điều đó cách đây đã lâu, đặt gậy của ông trên nó, nhưng ồ, đó là 
thời của Ê-li.” 

 Bây giờ thế gian đang nghĩ điều đó. Linh mục trí thức và các Giáo hội 
ngày đó nghĩ thế, nhưng đối với những người tin, họ đã biết khác biệt. Họ 
đã nhìn thấy sự mặc khải của Đấng Christ đã từng ở trong Ê-li, cũng giống 
như đã ở trong Thánh Phao-lô, bày tỏ cùng loại Sự Sống, bởi vì ông là một 
Tiên tri. Bạn thấy đấy ông ta đã tiên đóan chính xác mọi điều đã xảy ra như 
lời ông nói, họ nhận biết rằng ông là sự chứng nhận của một Tiên tri. Và họ 
biết rằng ông là Tiên tri của Chúa. Bạn không thể lay chuyển họ khỏi điều 
đó chút nào.  
47-2 Ngay cả khi họ nhìn thấy Phi-e-rơ tiên đoán những sự việc đã ứng 
nghiệm, họ nói, “Hãy để cái bóng của ông đi ngang qua che phủ tôi.” A-
men! Đó là Hội thánh, đó là những con người tin theo! Vâng, thưa quí vị.  

 Nó được bày tỏ bởi... Tại sao Thánh Phao-lô đã nói thế? “Bởi vì tôi có 
bằng Tiến sĩ, phó Tiến sĩ vân vân?” Không, ông nói, “Tôi đã quên tất cả 
mọi sự đó. Sự khôn ngoan của con người phải chết, và tôi biết Ngài có 
quyền năng trong sự phục sinh của Ngài. Đó là những gì tôi đến với các 
bạn cùng với sự minh chứng quyền năng của Chúa.” Đó là gì? Khiến cho 
Chúa Jêsus Christ, hôm qua, ngày nay, không hề thay đổi. 
47-4 Những công việc mà Chúa Jêsus đã làm, Thánh Phao-lô cũng làm 
giống như vậy. Và họ đã thấy Chúa, người Cha vĩ đại đã biểu hiện trong 
bụi gai cháy, đã bày tỏ điều đó cho Thánh Phao-lô, và ở tại đây cũng đang 
được bày tỏ. Ngài là Đấng không thay đổi trong mọi thời đại. Ngài là thể 
cách 3 lần, “Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời.” Là cái gì? Đấng Cứu 
Chuộc trong Hội thánh của Ngài; Là sự xuất sắc tuyệt vời trong Vương 
quốc sắp đến. A-men! Bạn thấy không? Thật hoàn hảo hết sức. 
47-5 Ô, hãy chú ý! Đức Thánh Linh là Đấng Mặc khải duy nhất về sự khải 
thị Thiêng liêng của Đấng Christ. Không có trường học nào có thể làm 



46  ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI MẶC KHẢI  

được điều đó. Chẳng có một học giả nào dù được giáo dục tốt đến đâu, dù 
thánh khiết đến đâu, hoặc là gì đi chăng nữa cũng không thể làm điều đó. 

 Tôi có thể hỏi một cách nghiêm khắc ở đây. Bao nhiêu Cơ-đốc nhân 
được tái sanh và được đầy dẫy Đức Thánh Linh hãy giơ tay bạn lên? Được 
rồi, chúng ta hãy tiếp tục ở đây.  
 Để ý. Ngài sẽ chỉ làm điều đó với những người được định sẵn. Đó là 
điều chắc chắn. “Tất cả những kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ đến, và chẳng 
ai có thể đến nếu Cha chẳng ban cho Ta trước tiên.”  
48-2 Hãy xem Thầy Tế lễ nói, “Người nầy là quỷ Bê-ên-xê-bun. Anh ta là 
thầy bói. Anh ta là ma quỷ.” 
 Một người đàn bà mảnh khảnh đang đi loanh quanh kia, đang sống với 
6 người chồng... Bà ta đã sống với 5 người và rồi có thêm người thứ 6. 
Chúa Jêsus Phán, “Hãy đi gọi chồng ngươi đến đây.”  
 Bà nói, “Tôi không có chồng.” 
 Ngài lại nói, “Đúng, ngươi đã có 6 người chồng. Ngươi đã có 5 người 
chồng và người hiện đang sống với ngươi không phải là chồng ngươi.” 
 Bà nói, “Thưa Chúa...” Điều gì vậy? Ánh Sáng đó đã tác động vào Hạt 
giống này.  
 Khi ánh sáng tác động vào các Thầy Tế lễ, họ nói, “Người đàn ông 
này là một thầy bói.” Bạn thấy đấy chẳng có Sự Sống ở đó, kẻ lai giống. 
Họ ở trong tổ chức nhưng đã bị chết từ đó trở đi. 
48-4 Nhưng người phụ nữ này không phải là một kẻ lai giống. Bà nói, 
“Thưa Chúa tôi nhận biết...” Tôi có thể thấy đôi mắt đẹp, to, ngời sáng như 
vậy đó, những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má của bà. Bà nói, 
“Thưa Chúa tôi nhận biết Ngài là một Tiên tri. Tôi đang chờ đợi một Đấng 
Mê-si. Ngài sẽ làm điều giống như vậy. Ngài sẽ bảo chúng tôi những điều 
này.” 
 Ngài Phán, “Ta là Đấng ấy.”  
 “Ồ, Lạy Chúa...” Bà ta bỏ lại chiếc bình của mình. “Ngài đây rồi. Hãy 
đến xem một Người đã bảo cho tôi mọi điều.” Đó là điều gì? Ánh sáng đó 
đã tác động lên Hạt giống này. Sự sống đã ở đó. Nó đang sanh ra.  
48-5 Ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng nhà thần học nói, “Nào, chờ một 
chút. Tôi thấy nếu Mục sư Moody đã nói hay... “Mục sư Moody phải làm 
gì với vấn đề này? Mục sư Moody đã sống trong thời buổi của ông, nhưng 
không phải bây giờ. Chắc chắn, Luther đã sống trong thời buổi của ông 
nhưng không phải trong ngày của Wesley. Wesley đã sống trong thời buổi 
của ông nhưng không sống trong thời của Ngũ Tuần. Ngũ Tuần đã sống 
trong thời buổi của họ, nhưng họ là những người sống xa với thời buổi hiện 
tại. Chúng ta đang ở trong thời điểm cuối cùng. Chắc chắn là như vậy.  

 Các tổ chức và số lượng gia tăng của họ chứng minh rằng nó không ở 
đó.  
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 Lời Chúa chẳng giờ được chứng thực cách đúng đắn thật sự chỉ trong 
sức mạnh của Lời. Nhưng Hạt giống, các giáo phái mà thôi... Họ sẽ tạo nên 
một giáo phái, rồi bỏ những hạt cỏ lùng vào cùng với lúa mì thuần chủng; 
Nó sẽ chết ngay, mùa gặt biến thành cánh đồng cỏ lùng. Họ phải cày xới 
cánh đồng và bắt đầu làm lại, trồng một số hạt giống thật và một số cỏ dại 
lại xuất hiện làm nghẹt ngòi nó. 
49-1 Nhưng sau đó Chúa Phán trong những ngày sau rốt Ngài sẽ tách riêng 
dân sự ra và rửa sạch trong dòng Huyết của Ngài. Họ đã được định trước ở 
đó. Chúa Phán vậy. Và nó sẽ bày tỏ... Chính dấu hiệu tôi đã -- Ma-la-chi 
chương 4, Ngài sẽ làm gì -- để khôi phục lại, đem trở về những điều vĩ đại 
trong Thời kỳ Cuối cùng này như Ngài đã Hứa. Ngài đem đến sự mặc khải. 
Điều gì... Điều gì ông phải làm; Ma-la-chi 4 là làm cho lòng cha trở lại 
cùng các con. Điều đó đúng -- để mang đến cùng một sự việc, cùng một 
Trụ Lửa xuất hiện, cùng dấu kỳ phép lạ, cùng một Chúa Jêsus; Ngài không 
thay đổi, giảng về Ngài không thay đổi; Xác nhận Ngài hôm qua, ngày nay 
và cho đến đời đời không hề thay đổi. 

 Chúa Phán, “Ta sẽ khôi phục tất cả những năm mà sâu Giám Lý, và 
sâu bướm ăn, sâu Báp-tít và Công giáo, tất cả những con sâu đó đã ăn mất 
đi đức tin cho đến khi nó trở thành một gốc rạ giáo phái là nơi chẳng còn 
hạt giống trong đó. ‘Nhưng Ta sẽ khôi phục lại tất cả những năm... ’ Chúa 
Giê-hô-va Phán vậy.” Cái gì? “Tất cả các dấu kỳ phép lạ họ đã lãng quên. 
Ta sẽ đem nó trở lại với Cây nguyên thủy, Ta sẽ hồi phục nó.” Chúa Phán 
vậy. Tiên tri đó là một Tiên tri được chứng thực. Lời của Ngài phải ứng 
nghiệm. A-men! 
49-2 Một mình Đức Thánh Linh là Đấng Bày Tỏ sự mặc khải Thiêng liêng 
của Đấng Christ đã xảy ra trong mọi thời đại. Hãy nhớ rằng... Mọi thời đại 
ư? Lời Chúa đến với ai? Chỉ đấngTiên tri mà thôi. Điều đó đúng. Phải 
không? Những Tiên tri trước tiên phải được chứng thực. Không phải bởi 
ông ta nói mình là một Tiên tri, nhưng được sanh ra và được chứng minh là 
một Tiên tri, qua tất cả mọi điều ông nói ra chính xác theo lời Tiên tri và 
ứng nghiệm. Đó là... Lời của Đức Chúa Trời được đến chỉ bởi Đức Thánh 
Linh. Kinh thánh chép rằng, “Bởi sự vận hành của Chúa người đã viết ra 
Lời Chúa.” 
49-3 Hãy nhìn xem. Giăng Báp-tít sẽ không bao giờ biết đến Chúa Jêsus 
nếu như ông không được chỉ dẫn bởi Đức Thánh Linh. Đúng thế không? 
[Hội chúng nói, “A-men!”]. 

 Giăng Báp-tít là một vị Tiên tri vĩ đại đã đến và nói, “Có một Đấng 
đang đứng ở giữa các ngươi ngay bây giờ. Một người bình thường đang 
đứng một chỗ nào đó ở nơi đây, đó chính là Chiên Con của Đức Chúa 
Trời.” Giăng nói, “Ta làm chứng -- ta làm chứng (bare record) ta đã nhìn 


