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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 7 [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 600 bài đã được dịch ra thành tiếng 
Việt và có gần 400 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> và App “Trung Tâm Sứ Điệp Di Động”: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=info.messagehub.mobile> 

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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380 Bây giờ cho đến khi gặp lại chiều nay, chúng ta chỉ muốn làm một điều, 
đó là: 

 Hãy đem Danh Jêsus đi với bạn, 
 Hỡi những con cái của sự đau buồn và khốn nạn, 
 Danh Ngài sẽ là niềm vui và sự an ủi cho bạn. 
 Ồ, hãy đem Danh Jêsus đi khắp mọi nơi. 
 Danh yêu quí, Ô, ngọt ngào làm sao! 
 Hi vọng trên đất, và niềm vui trên Trời, 
 Danh yêu quí... (Vâng tôi đã sử dụng Danh nầy rồi.) 
 Ô, ngọt ngào làm sao! 
 Hi vọng trên đất và... 

381 Nếu Sa-tan cố gắng thử thách anh chị em, rằng anh chị em không nhìn vào 
điều đúng rồi, thì hãy chỉ cho nó ngay vào Lời, giống như Chúa Jêsus đã làm. 
Anh chị em có hiểu không? A-men! 

 Danh Jêsus khiến người ta cúi đầu, 
 Phủ phục dưới chơn Ngài, 
 Chúng con tôn Ngài là Vua của các vua ở trên Trời, 
 Khi cuộc hành trình của chúng con hoàn tất. 
 Danh yêu quí, Ô, ngọt ngào làm sao! 
 Hi vọng trên đất, và niềm vui trên Trời, 
 Danh yêu quí, Ô, ngọt ngào làm sao! 
 Hi vọng trên đất và niềm vui trên Trời, 

382 Billy sẽ vào đây, khoảng 6 giờ, hãy phân phối những tấm cạc cầu nguyện. 
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó. Đáng lẽ không nên làm, nhưng vì đông 
người quá, nên chúng ta phải làm như thế. 

 Bây giờ, hãy nhớ đến Ngài. Hãy luôn luôn suy nghĩ đến Ngài, để Ngài 
luôn luôn ở trong lòng mình. Bất kỳ bạn đi đâu, bạn cũng giữ Ngài trong tâm trí 
mình. 

 Hãy đem theo Danh Jêsus đi với bạn, 
 Như một cái khiên ngăn ngừ mọi bẫy lưới (Điều gì xảy ra?) 
 Khi những sự cám dỗ tụ họp chung quanh bạn (Bạn phải làm gì?) 
 Chỉ thở ra bằng Danh Thánh ấy trong sự cầu nguyện. 
 Danh yêu quí, Ô, ngọt ngào làm sao! 
 Hi vọng trên đất, và niềm vui trên Trời; 
 Danh yêu quí, Ô, ngọt ngào làm sao! 
 Hi vọng trên đất, và niềm vui trên Trời. 

384 Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu. Tôi sẽ mời Mục sư đến cầu nguyện kết thúc 
Buổi nhóm. Mời Anh Neville, xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh. Mời Anh 
Neville. 
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1 Chúng ta hãy cứ đứng một lát trong khi chúng ta cúi đầu cầu nguyện. 
2 Lạy Chúa Từ ái của chúng con, chúng con thật biết ơn Chúa ngày hôm nay 
về đặc ân mà chúng con được nhóm họp nhau trên đất trước sự tái lâm của 
Chúa. Xin cho chúng con tra xét lòng chúng con hôm nay, bằng Lời Ngài, để 
thấy chúng con có ở trong Đức tin không, chúng con có sẵn sàng trong giờ Ngài 
Hiện đến không. Hầu cho chúng con sẽ như Lời Kinh thánh dạy sẽ, “Cùng nhau 
được cất lên với những người đã ngủ, mà gặp Chúa tại không trung, và ở đời 
đời với Ngài.” 
3 Chúng con cám ơn Ngài vì Thánh Linh Cơ-đốc chân thật vẫn còn ở trong 
thế gian, ở giữa những người tin Ngài, mà họ vẫn còn tin Ngài và Lời Ngài. Vì 
vậy chúng con cầu xin Ngài ban phước cho chúng con hôm nay, xin Ngài bày 
tỏ cho mỗi chúng con những gì chúng con cần, để chúng con được tưới mát 
bằng Lời của Ngài, được tăng trưởng để trở nên những dụng cụ được sử dụng 
trong tay Ngài, trong những ngày cuối cùng nầy. Chúng con cầu xin điều nầy 
trong Danh Cứu Chúa Jêsus Christ, Đấng Chăn Chiên Trưởng của chúng con, 
mà chúng con đang mong đợi Ngài trở lại. A-men! Mời Anh chị em ngồi. 
4 Tôi có thể nói rằng đây là một đặc ân lớn để tôi được có mặt tại đây sáng 
hôm nay. Tôi tiếc rằng chúng ta không có được một phòng nhóm thoải mái. Tối 
nay chúng ta sẽ cố gắng để có chỗ tốt hơn, bây giờ chúng ta chịu chật một chút. 

5 Tôi đã định thu băng Sứ điệp nầy hôm nay. Tôi nghĩ... Dường như Chúa 
đã xử lý tôi về việc nầy, à, 1 hoặc 2 tháng trước đây, thật lâu. Tôi không có thì 
giờ đến các Buổi nhóm, vì phải mất 30 hoặc 40 phút cho Giờ thờ phượng. Sau 
đó chúng tôi... Vì nhiều người phải đi làm, tôi thấy mình nên rút ngắn Sứ điệp. 
Những người cộng tác của tôi không có thì giờ để đến phòng thu băng, nên tôi 
nghĩ rằng mình phải chờ đợi đến Đền Tạm (Nhà thờ) tại đây để thu băng. Có lẽ 
hơi dài hơn một chút, và tôi biết anh chị em đang đứng. Tôi sẽ nói càng nhanh 
càng tốt. Tôi mong rằng anh chị em không làm phiền tôi bằng việc dời chỗ 
ngồi, hoặc làm điều gì khác, hầu cho tôi sẽ thoả lòng vì đây là một ngày đặc 
biệt để chúng ta thực hiện việc thâu băng nầy. 
6 Vì thế chúng ta hãy nghe những gì Chúa đã thực hiện tại công trường 
thuộc linh, nhưng chúng ta có lẽ sẽ làm chứng nhiều hơn trong tối nay khi 
chúng ta có nhiều thì giờ, nhiều thì giờ ban phát. 
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 Trong vườn Ê-đen ngọt ngào (bất tử)... (Tôi sẽ tìm được điều gì ở đấy?) 
 Là nơi Cây Sự Sống (ở trong vườn Ê-đen) đang nở hoa, 
 Nơi có sự yên nghỉ cho tôi. 
375 Anh chị em có muốn vào đó không? Jêsus phá vỡ mọi gông cùm. 

 Jêsus phá vỡ (mọi truyền thống) mọi gông cùm, 
 Jêsus phá vỡ mọi gông cùm (mọi giáo phái, mọi tín điều), 
 Jêsus phá vỡ mọi gông cùm, 
 Ồ, Ngài giải cứu để anh em được tự do! 

376 Ngợi khen Đức Chúa Trời! Con chỉ yêu Ngài. Không ngạc nhiên gì khi 
nghe Ê-sai nói, “Ngài là Đấng Mưu Luận, Thái Tử Hòa Bình, Đức Chúa Trời 
Toàn Năng, Cha Đời Đời, Đấng Kỳ Diệu!” 

 Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, Jêsus thuộc về tôi, 
 Đấng Mưu Luận, Chúa Bình An, ĐCT Toàn Năng là Chính Ngài; 
 Ngài đã cứu tôi, gìn giữ tôi khỏi mọi tội lỗi và nhục nhã, 
 Kỳ diệu thay Đấng Cứu Chuộc tôi, ngợi khen Danh Ngài! 

377 Ồ, Điều nầy cảm động lòng tôi. Ngài tuyệt vời làm sao! Nói thật với các 
bạn, không có sự tận cùng của Điều nầy. Tôi đã đi vào điều nầy hơn 33 năm, 
cảm thấy y như vậy. Nếu Ngài hoãn lại một ngày, tôi sẽ nhắm mắt chết mất, tôi 
sẽ ra đi trong cùng cách ấy. 

 Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, Jêsus thuộc về tôi, 
 Đấng Mưu Luận, Chúa Bình An, ĐCT Toàn Năng là Chính Ngài; 
 Ngài đã cứu tôi, gìn giữ tôi khỏi mọi tội lỗi và nhục nhã, 
 Kỳ diệu thay Đấng Cứu Chuộc tôi, ngợi khen Danh Ngài! 

378 Tôi có thể ở đây hết ngày hôm nay, trong điều đó. Phao-lô nói, “Nếu tôi 
hát, tôi sẽ hát trong Linh.” Chà, “Nếu tôi giảng, tôi sẽ giảng trong Linh. Nếu tôi 
bước đi, tôi sẽ bước đi trong Linh. nếu tôi nói, tôi sẽ nói trong Linh.” Hãy làm 
mọi sự bằng Lời và Linh. Vâng, thưa ông. A-men! Đó là tất cả Lẽ thật của Đức 
Chúa Trời. 
379 Tôi nhìn thấy Ngài, Đức Chúa Trời Toàn Năng, được bày tỏ. Tôi nhìn thấy 
Ngài kéo bỏ ra đàng sau những tín điều, những giáo phái, kéo bỏ ra đàng sau -- 
sự nghi ngờ, những chương trình giáo dục, và mọi sự, Ngài bước ra phía trước, 
đứng ở đấy. Anh chị em có nghĩ rằng những tín điều có thể thắng hơn Ngài 
không? Anh chị em có nghĩ rằng giáo phái có thể thắng hơn Ngài Không? Anh 
chị em có nghĩ rằng Hội Đồng Thế Giới có thể thắng hơn Ngài không? Không, 
Ngài thắng hơn mọi sự, phá vỡ mọi gông cùm, xé toạc để lộ Địa ngục ra; Xé 
mọi con dấu niêm phong, để đi vào nơi chí thánh; Bày tỏ chính Ngài cho chúng 
ta, Đức Chúa Jêsus Christ, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay 
đổi. A-men! Tôi yêu Ngài. 
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 Jêsus phá vỡ mọi gông cùm, 
 Ô, Jêsus phá vỡ mọi gông cùm, 
 Khi Ngài giải cứu bạn để bạn được tự do! 
 Trên bờ bên kia sông Giô-đanh, 
 Trong vườn Ê-đen ngọt ngào, 
 Là nơi Cây Sự Sống đang nở hoa, 
 Nơi có sự yên nghỉ cho tôi. 

 Bạn có muốn vượt qua sông Giô-đanh không? Đi dông dài trong sa mạc 
bao nhiêu lâu đó đủ chưa? Hãy đi vào nơi Đức Chúa Trời hứa ban cho mình! 
371 Bây giờ xin giơ tay lên! 

 Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài, 
 Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài, 
 Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài, 
 Vì Ngài cho tôi được tự do! 

372 A-men! Điều nầy không làm cho anh chị em cảm thấy thỏa mãn sao? [Hội 
chúng đáp, “A-men!”] Ồ, thật tuyệt diệu! Tuyệt vời làm sao! Chúng ta hãy bắt 
tay nhau và nói: 

 Jêsus phá vỡ mọi gông cùm, 
 Jêsus phá vỡ mọi gông cùm, 

 Ô, Jêsus phá vỡ mọi gông cùm, (Xin ĐCT ban phước anh chị em.) 

 Ồ, Ngài giải cứu để bạn được tự do! 
 Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài... (Đức Chúa Trời Toàn Năng -- hôm qua, 

ngày nay và cho đến đời đời.” Dù Ngài có thay đổi hình dạng.)... 
 Tôi vẫn ca ngợi Ngài, 
 Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài, 
 Vì Ngài (lấy đi mọi bức màn giáo điều khỏi tôi) để tôi (Chỉ tin vào Lời 

Ngài)... 
373 Ồ, anh chị em há không nghe được tiếng nhạc của Chiếc Vĩ Cầm của 
Người Chủ đang đánh qua Lời nầy sao? Hôm qua, hôm nay vẫn y nguyên! 

 Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài, 
 Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài, 
 Tôi... (Ngài -- Lời Ngài) luôn luôn ca ngợi Ngài, (Ngài đã làm gì?) 
 Vì Ngài (ở sau bức màn) đã giải cứu để tôi được tự do! 

374 Ngợi khen Đức Chúa Trời! Con yêu Ngài. Anh chị em há không yêu Ngài 
sao? [Hội chúng đáp, “A-men!”] Điều nầy há không thuộc về Thiên Đàng sao? 
Tôi thích lệ thuộc vào Lời. Chỉ có Thánh Linh trong sự ngọt ngào nầy, theo 
cách khiêm nhường nầy. 

 Trên bờ bên kia sông Giô-đanh (tôi đang đến gần bờ sông đó), 

Sự Bày Tỏ Của Chúa Trời             3 

7 Bây giờ tôi tin rằng Chúa sẽ ban phước cho mỗi anh chị em. Tôi biết rằng 
lòng của anh chị em đầy tràn niềm vui, đang trông chờ sự tái lâm của Chúa. Và 
tôi cũng vậy, rất nóng nảy, đang chờ xem sự việc xảy ra theo cách của chúng. 
Chiến tranh, Hội thánh đang ở trong tình trạng... Nhìn xem những dấu hiệu báo 
về sự tái lâm của Chúa, cả về phương diện thuộc thể và thuộc linh, và biết rằng 
thời điểm để Ngài trở lại quá gần rồi, điều nầy làm cho lòng chúng ta tràn ngập 
niềm vui vì biết rằng chúng ta sẽ được biến đổi. Chúng ta sắp được biến đổi 
khỏi tình trạng chúng ta hiện có. 
8 Tôi tin rằng, nếu tôi biết được người ta nối điện thoại vào tổng đài, để Sứ 
điệp nầy đi đến Phoenix và đi đến nhiều phần đất khác, bằng điện thoại. Bây 
giờ chúng ta tin rằng nếu có điều đó... Chỉ nói trước những gì chưa xảy đến, thì 
mọi người sẽ thực sự hưởng được sức khoẻ tốt -- và sự vinh hiển của Chúa sẽ 
giáng trên họ. 
9 Giờ này, chúng ta sẽ mở Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ vui mừng 
hớn hở và cẩn trọng đối với những gì chúng ta có... Chúng ta chẳng bao giờ đến 
đây... Không người nào hiện diện ở đây biết rằng có người nào chịu ngồi nóng 
như thế nầy, và chỉ nghĩ đến việc ngồi ở đây... Chúng ta ở đây vì một mục đích, 
và đó là “Bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời.” Tất cả những gì chúng ta có thể 
làm là tin rằng Cứu Chúa Jêsus Christ ở với chúng ta, và chúng bước đi gần gũi 
hơn với Ngài. 
10 Hơi nóng nầy làm cho tôi hơi khó chịu. Dù tôi quen với sự nóng bức ở 
Tucson... Độ ẩm ở đây... Sức nóng ở đó có cao hơn ở đây, nhưng thời tiết khô 
ráo. Độ ẩm của chúng tôi đôi khi đến 20% (phần trăm), hoặc tương tự như thế, 
nên chúng tôi hầu như sống dưới một cái trại oxygen. Còn ở đây thời tiết khiến 
anh chị em cảm thấy “ngột ngạt khó chịu.” Do đó, những bà mẹ có con nhỏ, 
những người già và trẻ, những người đang đứng với nhau như các anh chị em, 
chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho anh chị em cách dồi dào vì 
sự hy sinh nầy. 
11 Tôi biết rằng Anh Roy Borders ngồi ở đâu đây. Tôi nghe anh lên tiếng, 
nhưng tôi nghĩ rằng có thể anh không vào được. Không sao. Anh là người xếp 
đặt những buổi nhóm. 
12 Vậy chúng tôi muốn thông báo rằng có một người trước kia thường ở với 
chúng ta khi chúng ta cùng họp nhau dưới chân Chúa, đó là Anh Jackson từ 
Sturgis, Michigan. Không ai biết thế nào anh đã đi và có điều gì xảy ra. Mọi 
việc đều ổn với anh, nhưng đột nhiên, tôi nghĩ, người ta thấy anh qua đời hoặc 
tương tự như thế. Tôi không biết chi tiết. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Anh Jackson 
là một Cơ-đốc nhân. Mấy năm nay tôi không gặp anh, nhưng anh vẫn ở với 
chúng ta và là thành viên của chúng ta. Đức Chúa Trời đã cho linh hồn hào hiệp 
của anh yên nghỉ! Chúng ta tin rằng có thể đó là thời điểm thích hợp để anh ra 
đi. Chúa chẳng bao giờ cho chúng ta hoặc anh ta biết về điều đó, anh ta chỉ ra 
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đi. Đó là cách của Chúa. Tôi muốn gọi điện thoại cho vợ anh càng sớm càng 
tốt, và an ủi chị ấy. Tất cả chúng ta đều cảm tạ Chúa về đời sống Cơ-đốc tốt đẹp 
của anh, và điều có ý nghĩa cho anh trên đất nầy, và đặc biệt cũng có ý nghĩa 
cho hội chúng địa phương chúng ta ở đây. 
13 Tối nay chúng ta sẽ có buổi nhóm cầu nguyện cho người bệnh, và tôi sẽ 
giảng nhiều hơn về người đau tối nay. 

 Nhưng ngay giờ này, chúng ta hãy đi vào Lời Đức Chúa Trời, vì bầu 
không khí ở đây rất nóng. Tôi muốn chúng ta đọc lại 2 phần Kinh thánh mà 
chúng ta đã đọc lúc sáng, để làm nền tảng cho những gì tôi muốn nói. 
15 Anh Sothmann và các anh em khác, bây giờ tôi muốn được giữ lại cuộn 
băng trước khi anh em bán ra. Tôi muốn được nghe trước... Trước khi cuộn 
băng lưu hành trước công chúng. 
16 Tôi xin đọc từ Phi-líp 2:1-8, II Cô-rinh-tô 3:6 đến chương 4 để làm nền 
tảng. Bây giờ chúng ta đọc trước ở Phi-líp chương 2. 

 Trước khi đọc xin chúng ta cầu nguyện. 
17 Lạy Cứu Chúa Jêsus yêu dấu, Lời Ngài là Lẽ thật. Trong giờ phút náo 
động mà chúng con đang sống đây, nước nọ nghịch cùng nước kia, bệnh dịch, 
động đất nổi lên khắp nơi, lòng con người thất vọng, sợ hãi, chúng con nhìn 
thấy bàn tay đang viết trên tường. Bây giờ, trong lãnh vực thiên nhiên và tất cả 
thế giới đều thấy điều nầy. Nhưng cũng còn lãnh vực thuộc linh nữa, chúng con 
nhìn thấy những điều xảy ra rất lớn, và chúng con muốn nói về chúng hôm nay. 
18 Xin ban phước cho Lời Ngài khi phán vào lòng chúng con. Chúng con biết 
rằng không người nào ở trên Trời và dưới đất xứng đáng để cầm lấy Sách nầy, 
để mở những cái Ấn, hoặc nhìn vào đó. Chỉ có một Đấng xuất hiện, một Chiên 
Con bị giết, mới đến và cầm lấy Sách, và xứng đáng để mở Sách ra. Ô, Chiên 
Con của Đức Chúa Trời, xin hãy mở Lời của Ngài cho lòng chúng con hôm 
nay, để an ủi chúng con. Chúng con là tôi tớ của Ngài, Lạy Chúa, xin tha thứ tội 
lỗi chúng con. Xin hãy ném xa khỏi chúng con những gì ngăn trở Lời Ngài, và 
cản trở quyền năng vĩ đại cùng ảnh hưởng của Ngài trên đời sống chúng con, 
xin cho chúng con được tự do đến gần những Lời hứa phước hạnh của Ngài qua 
Lời Ngài. Chúng con cầu nguyện nhơn Danh Cứu Chúa Jêsus. A-men! 
19 Phi-líp chương 2. 

 Vậy nếu trong Đấng Christ có điều an ủi nào, nếu vì lòng yêu thương 
có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có 

lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng 

tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng 

trọn vẹn. 
 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm 

nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 
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Đức Chúa Trời bày tỏ Chính Mình cho tín hữu; Nhưng vẫn còn giấu mình cho 
người không tin, và cho một số tín hữu nữa. 

 Lạy Chúa, nguyện họ được đi qua bức màn để nhìn thấy sự Vinh hiển, huy 
hoàng vĩ đại của Ngài. Nguyện lòng họ được thay đổi trước khi con trở lại nơi 
nhóm nầy tối nay. Nguyện tất cả người nầy được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, 
sự Hiện diện của Ngài, Nguyện Người Chủ cầm lấy đức tin của họ, gõ vào Lời 
Ngài để có thể đưa điệu nhạc trở lại. “Hỡi con ta, hãy tin, các con đã được chọn 
từ trước khi lập nền trái đất, hãy tin Điều Nầy, thì được cứu.” 
368 Kính thưa Cha là Đức Chúa Trời, chúng con giao phó họ trong tay Cha giờ 
nầy, ý thức rằng chúng con không thể làm được điều gì nữa. Tất cả mọi sự đều 
có trong Ngài. Kính thưa Cha, con xin giao phó họ trong tay Cha. Trong Danh 
Jêsus Christ Con Ngài, A-men! 

 Con yêu Ngài, Con yêu Ngài, 
 Vì... Ngài yêu con trước 
 Và mua chuộc con 
 Trên cây thập tự tại Gô-gô-tha. 

369 Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng đáp, “A-men!”] 

 Kỳ diệu thay, Kỳ diệu thay, Jêsus thuộc về tôi, 
 Đấng Mưu Luận, Chúa Bình An, ĐCT Toàn Năng là Chính Ngài; 
 Ngài đã cứu tôi, gìn giữ tôi khỏi mọi tội lỗi và nhục nhã, 
 Kỳ diệu thay Đấng Cứu Chuộc tôi, ngợi khen Danh Ngài! 
 Trước kia tôi bị lạc mất, bây giờ Ngài tìm tôi, cứu tôi khỏi sự định tội, 
 Chúa Jêsus ban sự tự do và sự cứu rỗi toàn vẹn, 
 Ngài cứu tôi, gìn giữ tôi khỏi mọi tội lỗi và nhục nhã. 
 Kỳ diệu thay Đấng Cứu Chuộc tôi, ngợi khen Danh Ngài! 
 Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, Jêsus thuộc về tôi, 
 Đấng Cố Vấn, Vua Hoà Bình, Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chính Ngài; 
 Ngài đã cứu tôi, gìn giữ tôi khỏi mọi tội lỗi và nhục nhã, 
 Kỳ diệu thay Đấng Cứu Chuộc tôi, ngợi khen Danh Ngài! 

370 Có bao nhiêu người nhìn thấy Ngài đang đứng, Đấng Chiến Thắng Oai 
Quyền, Lời trở nên thân thể loài người, bày tỏ rõ ràng trước chúng ta, Đấng An-
pha và Ô-mê-ga; Đấng Đã Có, Hiện Có và Sẽ Đến; Hậu Tự và Chồi của Đa-vít; 
Là Con Loài Người, Con Đức Chúa Trời, Con Loài Người và sẽ là Con vua Đa-
vít? Anh chị em có hết lòng tin điều đó không? [Hội chúng đáp, “A-men!”] 
Chính Ngài đang bày tỏ trong mỗi thời đại cho tín hữu, còn ẩn mình trong thân 
thể loài người cho những người không tin. Ngài đang giấu mình sau một bức 
màn. Nguyện Đức Chúa Trời phá mọi bức màn và chúng ta nhìn thấy Ngài như 
vốn thật vậy! 

 Jêsus phá vỡ mọi gông cùm, 
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 Trong lúc chúng ta cúi đầu, xin mọi người đều cầu nguyện. 
361 Nếu có ai ở đây... Bên trong hoặc bên ngoài. Không có lối đi để đến toà 
giảng tuyên xưng đức tin, vì chật hết rồi. Nhưng tôi thành thật hỏi rằng, bạn có 
tin Lẽ thật nầy không? Bạn có tin rằng trong thời đại chúng ta đang sống đây, 
tất cả những sự náo động của thế giới nầy và thời đại khoa học giống như thời 
đại của Nô-ê, trong thời đại của Môi-se, trong những ngày của Đấng Christ, thì 
Đức Chúa Trời, Thiên Phụ Vĩ đại của tất cả chúng ta là những người được sinh 
ra trong Ngài, đang đứng giữa chúng ta ngày nay không? 
362 Nhiều năm về trước khi tôi còn là một cậu bé, Trụ Lửa thấy được nầy đã 
được khoa học chứng minh, Trụ Lửa nói với tôi rằng tôi phải sống ở đây chờ 
xem những gì sẽ xảy ra... Rồi một ngày kia trên bờ sông, trước khi tôi khởi đầu 
chức vụ, có một cơn phục hưng. Ngài hiện ra trên bầu trời, bày tỏ chính Ngài và 
giao mạng lệnh. Tôi đã giấu điều nầy trong lòng tôi trong nhiều năm, che giấu 
Đấng Christ, cùng một Trụ Lửa đã giải thích Lời, những Lời hứa. Chúng ta ở 
trong những ngày cuối cùng, ngay trước khi Chúa chúng ta trở lại. Và nếu anh 
chị em ở ngoài bức màn nầy, thì anh chị em sẽ bị chết, bằng đức tin anh chị em 
có muốn nói, “Lạy Chúa, nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, và với sự giúp đỡ 
của Chúa, con muốn phá vỡ bức màn. Con muốn đi vào nơi Ngài hiện diện, để 
nhìn thấy Lời Đức Chúa Trời cách trọn vẹn” không? 
363 Đừng cố gắng trở thành Môi-se. Đừng cố gắng trở thành A-rôn. Hãy chỉ 
sống như chính con người thật của bạn, nhưng phải là một Cơ-đốc nhân. 
364 Trong khi cúi đầu, anh chị em có muốn giơ tay lên cùng Đức Chúa Trời và 
nói, “Lạy Chúa, xin cho con vào trong bức màn nầy” không? Nguyên Đức 
Chúa Trời ban phước cho bạn. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho bạn. Chỉ 
cần nhìn vào những bàn tay. 
365 Hãy nhớ, những người ngồi bên ngoài, tôi không nhìn thấy tay anh chị em. 
Không có ích gì nhiều cho tôi khi nhìn thấy tay bạn. Chính là Đức Chúa Trời. 
Đối với tôi, tôi chỉ thấy Hột Giống rơi vào chỗ nào đó, con Đức Chúa Trời nhìn 
thấy tấm lòng chân thành. 
366 Nếu có ai lúc nãy không giơ tay lên, mà lại muốn giơ tay bây giờ, xin hãy 
giơ tay lên, và chúng tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Hãy giơ tay mình lên, 
Đức Chúa Trời ban phước cho bạn. 
367 Kính thưa Cha, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho những người 
chưa đi ngang qua bức màn. Họ còn đứng trước bức màn giống như những 
người Y-sơ-ra-ên; Họ đang chăm nhìn. Họ tin, nhưng cả thuộc linh lẫn thuộc 
thể, họ chưa bao giờ được đi vào Điều Nầy để được nhìn thấy Ánh Sáng 
Shekinah vĩ đại, giống như con mắt bằng máy của chiếc máy camera cứ thu 
hình mãi. Lạy Chúa Ngài đang bày tỏ chính Ngài, Đức Chúa Trời Toàn Năng, 

Sự Bày Tỏ Của Chúa Trời             5 

 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải 
chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ 

đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng 

mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; Chính Ngài đã tự bỏ mình 
đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như 

một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết 
trên cây thập tự. 

20 Nếu chúng ta đọc sang 2 Cô-rinh-tô chương 3, chúng ta sẽ đọc từ câu 6 
đến câu 18 rồi sang chương 4: 

 Vả, ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, 

chẳng phải giao ước về chữ, bằng là giao ước về Thánh Linh; Vì chữ 
làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. 

 Vả, nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển 

lắm, đến nỗi con cái Y-sơ-ra-ên không có thể ngó lên mặt Môi-se, vì cớ 

sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, Phương chi chức vụ của 
Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao! 

 Vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự 

công bình được vinh hiển hơn bội phần. 
 Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự 

vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì; Vì nếu sự phải qua đi còn có 

lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa! 
Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy, nên rất được tự do; Chúng ta 

chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Y-sơ-ra-

ên không trông thấy cuối cùng sự sáng láng phải qua. 

 Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; Vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái 
màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà 

cái màn đó biến đi. 

 Ấy vậy cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái 
màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. 

 Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi. 

 Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do 

cũng ở đó. 
 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa nhự 

trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua 

vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. 
 Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho, mà được chức vụ 

nầy, thì chúng tôi chẳng ngã lòng; Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi đều hổ 

thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời 
Con Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày 

Lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. 
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 Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, thì chỉ che khuất cho 
những kẻ hư mất. 

21 Nguyện Đức Chúa Trời ban thêm phước lành của Ngài cho việc đọc ra Lời 
Đức Chúa Trời. 
22 Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho tôi chủ đề bài giảng sáng nay. 
Và mỗi lần, nếu anh chị em mở băng ghi âm và lắng nghe, tôi hy vọng anh chị 
em có sự hiểu biết thuộc linh về những gì Đức Chúa Trời đang muốn chuyển 
giao cho Hội thánh mà không cần phải nói thẳng ra. Anh chị em có nhìn thấy 
không? Đó là một điều, đôi khi, chúng ta có thể nói ra, nhưng lại làm giảm bớt 
Sứ điệp Chúa muốn phán; Sứ điệp ấy sẽ mang một số người ra ngoài, một số 
người bỏ cuộc, và một số người ngẫm nghĩ. Nhưng điều nầy xảy ra có mục 
đích. Nó phải làm theo cách ấy. 
23 Có thể một số người sẽ nói, “Ông muốn nói rằng Đức Chúa Trời có mục 
đích khi làm điều như thế à?” Chắc chắn Ngài sẽ làm điều đó. 
24 Ngày nọ, khi Chúa Jêsus thấy hàng 1.000 người đứng chung quanh Ngài, 
Ngài phán, “Nếu các ngươi không ăn Thịt của Con Đức Chúa Trời hoặc Con 
Loài Người, và uống Huyết Ngài, thì các ngươi sẽ không có Sự Sống trong 
mình.” 
25 Bạn có nghĩ rằng một Bác sĩ y khoa hoặc một y tá, hoặc một người thông 
thái nào khi nghe lời nói đó sẽ nghĩ thế nào về một con người có một chức vụ 
giống như Ngài? Người ấy có thể nói, “Uả, ăn thịt à? Đó là loài ăn thịt! Uống 
huyết à? Đó là loài ma cà rồng! Nói cách khác, Ngài muốn chúng ta trở nên loài 
ăn thịt và ma cà rồng.” Và toàn thể đám đông rời bỏ Ngài. 
26 Tuy nhiên có một nhóm người phục vụ, 70 người, đã được Ngài chọn lựa 
đang ở với Ngài. Ngài quay lại Phán với họ, “Các ngươi sẽ nghĩ làm sao khi các 
ngươi nhìn thấy Con Loài Người lên trời là nơi mà Ngài đã giáng xuống?” Ngài 
đã không giải thích điều đó. Ngài không bao giờ giải thích cách thế nào, nhưng 
về sau Phao-lô đã làm điều đó, Ngài chỉ nói điều đó. Nhìn xem ư? Ngài phán 
với những người phục vụ nầy, “Các ngươi sẽ nói làm sao khi các ngươi nhìn 
thấy Con Loài Người lên trời là nơi Ngài giáng xuống?” 

 Chắc chắn những người đó sẽ nói, “Hãy chờ một chút. Ồ, chúng tôi cùng 
ăn với Ngài, cùng đánh cá với Ngài, cùng ngủ với Ngài. Chúng tôi cũng biết 
nơi Ngài sinh ra. Chúng tôi nhìn thấy cái nôi đã ru Ngài. Và làm thế nào Con 
Người nầy... Thật khó nói.” 

 Kinh thánh chép rằng, “Họ không đi với Ngài nữa. Họ rời khỏi Ngài. 
29 Sau đó, có 12 người ở lại. Ngài đã chọn 12 người nầy, và Ngài nói, một 
trong số họ là ma quỉ, và Ngài quay lại với họ. 
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thay đổi. Lạy Chúa nhiều người sẽ bán đời sống của họ, họ quăng đi truyền 
thống cũ, họ sẽ phá bức màn. Lạy Chúa, họ muốn điều đó, xin Ngài ban Jêsus 
cho họ. 
355 Lạy Chúa, con nghĩ rằng Ngài đã chứng minh điều đó cho họ ngay bây 
giờ. Họ từ khắp mọi nơi đến đây. Họ dâng đời sống mình. Họ cố gắng làm mọi 
thứ để được đến đây nhóm lại, vì họ thấy rằng Viên Ngọc Trai nầy có giá trị rất 
lớn. Những điều khác chỉ là điều rất nhỏ. Kính thưa Cha, xin ban phước cho họ. 
356 Lạy Chúa, xin hãy đặt tay lên toà giảng nầy, hãy để những chiếc khăn tay. 
Có thể một số người sẽ ra về ngày hôm nay trước buổi nhóm chữa bệnh tối nay. 
Kính thưa Đức Chúa Trời Đời Đời, xin Ngài hãy nhìn xuống, con biết Ngài 
đang ở đây, Ngài đang ẩn mình. Con sẽ gởi những bức màn nhỏ bé, gọi là 
“khăn tay” và “những cái tạp dề” nhỏ bé, “những món đồ bé xíu” cho trẻ sơ 
sinh. Con sẽ gởi đến cho họ như là những dấu hiệu của bức màn, để Lời Ngài 
được rao giảng vào sáng nay, và là một tín hữu, con đặt tay trên họ, thân thể 
con, mang ý nghĩa rằng con tin điều đó. Bằng đức tin, mỗi người trong ngôi nhà 
nầy sẽ làm điều đó. Lạy Chúa, xin cho những người đau được lành. 
357 Lạy Chúa, Ngài có thể gõ vào Lời từ đây, giống như người nhạc sĩ vĩ cầm 
già đã làm. Lạy Chúa, cái vĩ cầm trong tay Người Chủ, xin Ngài đờn đúng nốt 
nhạc, để chúng con nhìn thấy Ngài cách rõ ràng. 
358 Ngày đó có biết bao nhiêu người nghĩ rằng, khi họ không cho được điều 
nầy, khi họ đã không cho được điều gì cho cái đờn vĩ cầm cũ xưa đó. Họ cũng 
không muốn điều đó. Họ không muốn có nó ở trong nhà mình. Nhưng khi có 
một người biết sử dụng cầm chiếc vĩ cầm lên, thì họ lại bán hết gia tài mình để 
mua được nó. Họ gây sự náo động và đánh nhau về cái đờn đó. Nhưng quá trễ 
rồi. 
359 Rồi sẽ có một ngày khi Kèn của Chúa thổi lên, thời gian không còn nữa. 
Những người trước kia đã nhìn thấy và chế giễu,đã đứng đây trước bức màn mở 
ra và nhìn thấy Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ. Những người khác sẽ gào thét 
về điều đó, nhưng như Ngài phán, “Quá trễ rồi!” (Ngưới ta đi vào Tiệc Cưới) 
và họ bị bỏ ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 
360 Kính thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi người ở đây có đức tin, xin phá vỡ 
mọi bức màn ích kỷ, mọi bức màn vô tín và nhìn thấy Đấng Chiến Thắng Oai 
quyền đang đứng trước mặt mọi tín hữu. Và “Nầy Ta thường ở cùng các con 
cho đến kỳ chung kết đời. Ít lâu nữa thế gian sẽ không thấy Ta, nhưng các con 
sẽ thấy Ta.” Lạy Chúa, xin bày tỏ chính Ngài cho chúng con, như Ngài vốn có. 
Xin cứ giữ mãi điều nầy cho đến khi chúng con nhìn thấy Ngài rất rõ, khi “en 
morphe” đã được thay đổi và Chúa trở lại thành Con Loài Người, và Con vua 
Đa-vít. 

 Lạy Chúa, xin làm điều đó trong Danh Chúa Jêsus Christ. 
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347 Tôi kết luận bằng một câu chuyện ngắn, vì còn 5 phút là đến 12 giờ. Tôi 
đã nói được hơn 10 hoặc 12 trang nữa rồi, có thể tối nay. 
348 Hãy chú ý. Hãy chú ý điều nầy. Một lần nọ, có một cuộc bán đấu giá. Bạn 
nghe điều nầy nhiều lần. Một chiếc vĩ cầm cũ, và người bán đấu giá nói, “Tôi sẽ 
nhận được điều gì từ cây đờn nầy? Theo một bài thơ, tôi không thể nhận được 
điều đó ngay bây giờ. Trải qua nhiều năm, nhưng nó cứ đến với đầu óc tôi. Và 
họ cầm chiếc vĩ cầm lên, nó không giống chiếc vĩ cầm ngày nay nhiều đâu.” 
Ông ta không thể đặt giá cho cái đó. Cuối cùng tôi nghĩ ông đặt giá cho 1 đô-la, 
hoặc tương tự như thế. 
349 Có một người đứng ở đấy, ông ta nghĩ rằng không phải bán chiếc đàn ra 
với giá bèo như vậy, do đó ông ta tiến đến và nhặt nó lên. Ông ta lấy tay đập 
nhẹ vào cây đàn, và nhặt cái vĩ cầm lên và bắt đầu đàn. Khi ông làm như thế, 
mọi người bắt đầu sửng sốt. Họ chưa bao giờ nghe tiếng nhạc giống như thế 
trong đời mình. 
 Người bán đấu giá nói, “Tôi nhận được gì nào?” 
 “2.000!” “5.000!” “10.000!” Anh chị em có hiểu không? Đó là điều gì? 
Bàn tay ông chủ đã bày tỏ những gì giấu kín trong dụng cụ cũ kỹ. 
351 Tương tự như bây giờ. Cuốn Sách cũ kỹ. điều đó bị coi thường, người ta 
cười sách nầy, đốt đi, chọc ghẹo. Nhưng thời gian trôi qua họ tổ chức buổi bán 
đấu giá giáo phái. Hội đồng Thế Giới các Nhà thờ. Họ bán điều đó không giống 
như các cuộc làm ăn bình thường. Có một sự bán đấu giá giáo phái xảy ra. 
352 Nhưng, nên nhớ rằng, có điều gì trong cuốn sách cũ ấy hứa hẹn rằng một 
ngày nào đó sẽ có một bàn tay biết trước, được công nhận sẽ bày tỏ Lời hứa 
trong điều đó, qua một tấm lòng được tiền định, sẽ nhặt điều đó lên và làm cho 
Lời của Cuốn Sách nầy được bày tỏ và công tác mà điều đó được hoạch định 
cho. Nó có thể giống như một lũ những người hão huyền, hoặc điều gì khác, 
nhưng chỉ cần bàn tay của Người Chủ, bày tỏ Lời đó, và nó sẽ trở thành khác 
hơn người hão huyền. Nó trở thành điều đó trong mỗi người chúng ta, phải 
không, các bạn? Không phải là một lũ những người ‘Thánh cuồng tín’, điều đó 
phụ thuộc vào bàn tay của những người cầm bàn phím. 

 Chúng ta hãy cầu nguyện. 
353 Kính thưa Thiên Phụ yêu dấu của chúng con, bằng đức tin hôm nay con 
gặp được Người Chủ của Cuốn sách cũ xưa, mà người ta đã lấy truyền thông 
bao bọc lại. Họ lấy giáo phái bao bọc lại Cuốn sách đó. họ cố gắng bán nó đi. 
Bây giờ họ đang bán cho một -- Hội Đồng Thế Giới của con người, của các 
Nhà thờ, của cộng đồng, của vô thần. Chúa ôi, cuộc bán đấu giá đang tiếp diễn. 
354 Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài bước ra! Chắc chắn, Ngài sẽ làm. Lạy Chúa 
xin Ngài sai đến một Tiên tri để nhặt cái vĩ cầm lên, nhặt Lời của Ngài và 
chứng minh rằng Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề 
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 Không ai có thể giải thích được những gì Ngài đã phán: Làm thế nào để họ 
ăn Thịt của Ngài và uống Huyết của Ngài? Làm thế nào Ngài giáng xuống 
được, khi Ngài được sinh ra ngay trên đất nầy?” Nhìn xem ư? Họ không thể 
nào hiểu được. 

 Sau đó Ngài quay lại với những Sứ đồ, và Ngài hỏi, “Các ngươi cũng 
muốn đi sao?” 

30 Đây là lúc Phi-e-rơ đưa ra một lời phát biểu vĩ đại, “Lạy Chúa, chúng tôi 
sẽ theo ai? Vì chúng tôi đã thoả lòng nơi Ngài. Chúng tôi biết chắc rằng Chúa, 
một mình Chúa có Lời Sự Sống trong giờ phút nầy. Nhìn xem ư?”Và chúng tôi 
đã thoả lòng về điều nầy.” Vâng, họ không thể giải thích, nhưng họ... 

 Anh chị em không thể giải thích đức tin. Đó là cái gì đó mà bạn tin tưởng, 
và điều đó vững vàng đến nỗi không có gì có thể thay thế được. 

 Vì thế, họ biết rằng Lời Chúa được viết ra cho thời đại mà họ đang sống, 
Thời đại Đấng “Mê-si” [tất là Đấng “Christ” trong tiếng Hi-lạp: có nghĩa là 
“Người được Xức dầu” - Biên tập], rằng Ngài là Đấng ứng nghiệm điều đó. Họ 
có thể nào trở lại được với những Giáo hội hình thức, lạnh lẽo mà họ đã ra khỏi 
chăng? Họ đã nói, “Chúng tôi sẽ đi đâu?” Ồ, “Chúng tôi hoàn toàn được thúc 
giục để đi theo Chúa là Đấng có Lời Sự Sống.” Hãy xem, họ không thể giải 
thích điều nầy, nhưng họ chỉ tin. 
31 Chúa Jêsus đã Phán với những người yếu ớt của đám quần chúng (Thấy 
không?), cho đến khi Ngài có thể tụ họp họ lại với nhau. Từ trong số nầy chỉ có 
11 người thực sự hiểu được Ngài là Ai. Họ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và 
Đức Chúa Trời duy nhất. 
32 Đề tài của bài giảng của tôi sáng nay là “Bày Tỏ Về Đức Chúa Trời” đó. 
 Trong mọi thời đại, Đức Chúa Trời luôn luôn ẩn mặt sau một bức màn, 
nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời trong mọi thời điểm. Dù Ngài ẩn mình đối 
với thế giới, nhưng Ngài bày tỏ Chính Ngài cho Những Kẻ Được Chuộc của 
Ngài, giống như cho các Sứ đồ thời xưa. Bây giờ chính Đức Chúa Trời ấy đang 
phán qua Đấng Christ. 
34 Theo bản tánh tự nhiên của loài người, người ta muốn thấy Đức Chúa Trời 
(cách vật lý). Con người luôn luôn muốn nhìn thấy điều đó. Con người đã được 
dựng nên giống như Ngài, còn họ nghĩ về Đức Chúa Trời như là một... Những 
người Ấn-độ thờ phượng mặt trời. Còn chúng ta thấy, ở Phi Châu, người ta thờ 
phượng những loài vật khác nhau, v.v... Và ở mãi vùng Bắc cực ở Alaska, 
người ta còn thờ vật tổ, và nhiều hình thức khác nhau mà người ta nghĩ rằng 
Đức Chúa Trời ở trong đó. Giống như khi Phao-lô nói cho dân thành A-then ở 
trên đồi Mars thời xưa, ông nói rằng họ mê tín khi nói đến Đức Chúa Trời mà 
họ không biết điều nầy, vì họ biết rằng Ngài có ở đấy, nhưng không nhận biết 
Ngài. 
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35 Như vậy chúng ta có thể quay lại quá khứ đến thời của Gióp. Gióp biết 
rằng có một Đức Chúa Trời. Ông biết điều đó. Nhưng với tâm trí con người, 
một tâm trí đúng đắn, ông tin rằng có một điều gì đó ở đâu đó, và ông muốn nói 
chuyện với Ngài. 

 Tôi muốn anh chị em chú ý đến hình thức mà Đức Chúa Trời chọn để nói 
chuyện với Gióp. Đức Chúa Trời ẩn mình khi Ngài nói chuyện với Gióp. Ngài 
ẩn mình trong một cơn gió lốc, Ngài giáng xuống trong một cơn gió lốc. Bạn có 
tin rằng Đức Chúa Trời vẫn còn giáng xuống trong một cơn gió lốc không? 
[Hội chúng đáp, “A-men!” - Bt] 
36 Có một số người đang ngồi ở đây, một số lớn, sẽ ở với chúng tôi vào một 
ngày nào đó khi Ngài hiện đến trong cơn gió lốc. Trước đây một ngày, Anh 
Banks Wood và một số người, Chúa bảo chúng tôi, “Hãy cầm cục đá nầy, 
quăng vào không khí, và nói, “CHÚA GIÊ-HÔ-VA PHÁN NHƯ VẦY,” anh 
chị em sẽ thấy ngay lập tức.” Và tôi nhặt một hòn đá, leo lên một ngọn núi, 
quăng nó vào không khí, và dĩ nhiên, nó rơi xuống, khởi đầu cho một cơn gió 
lốc, hãy xem, nó bị hút vào đó. 

 Anh chị em phải làm một cái gì đó để gây ra những điều tiếp theo. Chúa 
Jêsus cầm một miếng bánh và bẻ ra, rồi nhân hoá thành nhiều miếng bánh. Ngài 
lấy nước, đổ vào các ché đá. Ê-li-se lấy muối, đổ vào nguồn nước; Chặt một 
nhánh cây, rồi ném xuống nước. Tất cả đều có ý nghĩa tượng trưng. 

Hãy lượm cục đá nầy và ném vào không khí, khi nó rơi xuống sẽ tạo một cơn 
gió lốc. 
38 Ngày hôm sau, có một Mục sư cùng đi với chúng tôi trên một chuyến đi 
săn. Ông đứng gần tôi và nói, “Anh Branham, Chúa có cho Anh những khải 
tượng nào như thế nầy không?” 

 Tôi trả lời, “Có, nhưng tôi thường đến đây để nghĩ ngơi.” Và sau đó khải 
tượng xuất hiện. 

 Anh Borders, tôi nghĩ bây giờ anh ở ngoài, anh đang đi dạo. Anh Banks 
Woods, tôi nghĩ, có vài người đi đến đây, 8 hay 10 gì đấy. Anh Banks Woods 
nhìn xem điều nầy. Ngay trên núi, khoảng một dặm có 7 Thiên sứ hiện ra, và tôi 
đang rời khỏi đây để đến đó, rồi trở lại và nói về... 7 cái Ấn. Chừng khoảng nửa 
dặm từ chỗ đó. 
41 Rồi ngày hôm sau, khi điều nầy tiếp tục, tại sao, tôi nói với một anh em, 
“Anh có điều gì lo lắng không, anh bị dị ứng trong mắt. Bác sĩ đã cố gắng trong 
2 năm để chận đứng điều đó, và họ không thể làm được. Họ nói rằng anh sắp... 
Để điều đó ăn thịt con mắt anh.” Và tôi nói, “Nhưng đừng lo lắng gì cả, Chúa 
Jêsus tôn trọng đức tin của anh.” Anh ta buông súng xuống. Tôi nói, “Mẹ anh,” 
đó là điều của bà và sai trật của bà. 
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340 Nhưng bây giờ, không chứng minh giống Chúa Jêsus, họ lấy một mão gai 
đội trên đầu Ngài và đánh trên đầu Ngài, nói, “Nếu Người là Tiên tri, hãy nói 
cho chúng ta ai đã đánh Người,” và “Nếu Ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy 
biến những đá nầy thành bánh.” Hãy xem, đó là tiếng của ma quỉ. “Nếu Ngươi 
là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi...” 
341 Tôi muốn nói, sự Khải thị mà Ngài dự định sẽ làm, đó sẽ là điều gì? 
Nhưng bây giờ, như Khải huyền đoạn 10 được bày tỏ, sự mầu nhiệm của Đức 
Chúa Trời sẽ được bày tỏ, như Cuốn Sách có 7 Ấn đã hứa. 

 Đức tin của chúng ta hãy đặt nơi Ngài là Lời. Vì trong Khải huyền 10 có 
chép... 
342 Hoặc Khải huyền 19. tôi đã chép lại xuống đây. Khải huyền 10, tôi nói về 
điều nầy; Nhưng không phải đoạn 10, mà đoạn 19. Khi Ngài đến Ngài sẽ được 
gọi là “Lời Đức Chúa Trời” cỡi trên con ngựa trắng, và những môn đồ của 
Thiên Đàng sẽ đi theo sau Ngài. 
343 Hãy phá vỡ bức màn giáo dục của giáo phái! Hãy phá vỡ bức màn truyền 
thống của giáo phái!! Hãy phá vỡ bức màn nào che giấu Ngài khỏi bạn! Hãy 
phá vỡ bức màn kiêu ngạo, các bạn nữ. Các bạn là -- con gái của Vua, hãy hành 
động đúng với thân phận của mình, sống đúng với cương vị đó. Phá vỡ mọi bức 
màn, cho dù người nào có bằng cấp Tiến sĩ Triết học (Ph.D) và Tiến sĩ Văn học 
(L.L.D) nói gì đi nửa, nếu trái với Kinh thánh, thì phải phá vỡ bức màn đó. 

 Vì, chúng ta đi ngang qua bức màn đã xé rồi, nên chúng ta ở bên trong. 
Bạn sẽ thấy nó nếu bạn chỉ làm điều đó, hãy phá đi những điều và truyền thống 
cũ kỹ, và hãy đến với Ngài, bạn sẽ nhìn thấy Ngài đang đứng, Đấng Chiến 
Thắng Oai Quyền, Lời của Lời hứa cho thời đại nầy, được bày tỏ, nhìn thấy 
Ngài ngay ở giữa chúng ta đây, được bày tỏ là Đức Chúa Trời Toàn Năng, 
không bị những truyền thống chế ngự. 
344 Họ cố gắng giấu Ngài sau bức màn đó; Họ đã làm gì, nhiều năm, nhưng 
thời điểm Lời hứa đang đến gần. Đức Chúa Trời dấy Môi-se lên một thời gian, 
và Ngài để con cái thoát khỏi những điều như thế. Và Ngài vẫn còn... Không ai 
có thể chinh phục được Ngài. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ngài không bao 
giờ qua đi cả.” Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi. 
345 Họ nói, “Điều đó không thể thực hiện được.” Nhưng nó đã được thực hiện. 
Rồi, khi điều đó được thưc hiện, thì họ nói, “Đó thuộc về ma quỉ.” 
346 Nhưng đừng thay đổi Lời Đức Chúa Trời. điều đó vần còn là “Đức Chúa 
Trời” đối với tín hữu, “Đấng Chiến Thắng Oai Quyền; Hôm qua, ngày nay và 
cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi,” đó là bản chất của Ngài, do Lời Ngài 
(Hê-bơ-rơ 13:8). 
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mặt chúng ta là Trụ Lửa. Ngài đang ẩn mình trong thân thể loài người. Nhưng 
còn Shekinah là gì, Shekinah đã làm gì? Hột Giống Bánh Trần Thiết, Lời ban 
sự sống cho chúng ta trong ngày nầy, bằng những Lời hứa nầy, Sự Vinh hiển 
Shekinah làm thành Bánh Trần Thiết, mang nó đến cho tín hữu, vốn đặt trong 
từng trang Kinh thánh, năm nầy sang năm khác. Lời cho thời đại nầy. 
334 Đối với những giáo phái, điều đó là một đá vấp chân. Đối với những giáo 
phái, họ vấp ngã trên điều đó. Trải qua nhiều năm, Luther, Wesley, và những 
người như Shekinah: Finney, John Smith, Knox, tất cả đều vấp ngã trên điều 
đó. 
335 Nhưng điều đó sẽ làm gì trong những ngày cuối cùng? Điều gì “được bày 
tỏ”? -- “được mang ra!” Ma-la-chi đoạn 4 nói điều gì? Đưa người ta từ chỗ bị 
vấp ngã trở về, phá vỡ những truyền thống, và bày tỏ Bánh Trần Thiết với Sự 
Vinh hiển Shekinah. Hãy xem điều đó phát sinh đúng như những gì điều đó nói 
sẽ làm, Bánh Trần Thiết cho thời đại nầy. Đối với những giáo phái, thì đó là 
một hòn đá vấp chân, “một lũ những người hão huyền.” Nhưng chúng ta là 
những người tin! 
336 Như Khải huyền đoạn 10 đã hứa, “Tất cả những sự mầu nhiệm của Đức 
Chúa Trời, đã được giấu kín trong những trang giấy suốt đến những năm sau 
nầy, sẽ được nên trọn, đưa ra trong thời đại của Sứ điệp của 7 Thiên sứ. Đúng 
vậy không? [Hội chúng đáp, “A-men!”] 

 Ngài đã Phán gì, 1 năm và 6 tháng trước, khoảng 2 năm kể từ đó? “Hãy đi 
đến Tucson; Về phía Bắc của Tucson, có 1 tiếng nổ lớn. Và điều gì sẽ xảy ra, 
“Những Cái Ấn được mở ra,” Những Cái Ấn bày tỏ những điều nầy. Hãy trở lại 
như Ngài đã Phán. 

 Điều đó là gì? điều đó không thể là một con người. Nó đánh cách hoàn 
hảo, càng thẳng tay càng tốt. điều đó là gì? Đó là cánh tay của Đức Chúa Trời 
trước mặt chúng ta. Và vì nó ở trong nhóm nhỏ; Che giấu trong thân thể loài 
người, che giấu khỏi thế giới bên ngoài. Nó bị che giấu khỏi thế giới bên ngoài. 
Ngài đang bày tỏ chính Ngài cho những em bé như thế. Anh chị em có hiểu 
không? Thật đúng như vậy. 
337 Hãy xem, mọi ẩn dụ trong Kinh thánh đều bày tỏ điều nầy ngay tại đây 
cho chúng ta. Cùng Đức Chúa Trời trong Trụ Lửa, được viết trong Kinh thánh, 
cả Cựu Ước, đang bày tỏ điều đó, cho chúng ta thấy chính xác điều đó là gì, 
giải thích trở lại, và làm sáng tỏ rằng đó là sự giải thích. 

 “Chúng tôi có lời giải thích.” Vậy hãy xem nó xảy ra. Vâng chúng ta hãy 
để điều đó bày tỏ. 
339 Bày tỏ! Chúa Jêsus Phán “Nếu Ta không làm công việc của Cha Ta thì 
đừng tin Ta.” Hãy xem, điều đó cần được chứng minh. 
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 Anh nói, “Đó là sự thật.” 
42 Anh Roy Roberson từ Hội thánh ở đây đến, anh đang đứng đây. Tôi nghĩ 
rằng tất cả các anh chị em đều biết anh. Biết rằng anh là một cựu chiến binh, và 
biết rằng có điều gì sắp xảy ra, tôi đặt tay lên vai anh và nói: Anh Roberson, 
phải cẩn thận, coi chừng, có điều gì đó sắp xảy ra.” 

 Tôi trở lại chỗ tôi đã đứng, và từ trong không khí xuất hiện một cơn gió 
lốc, từ trên cao xuống phía hẻm núi, cơn gió mạnh đến nỗi nó xé những tảng đá 
ra, rộng đến 8 hoặc 10 tấc Anh (inches) [20-25 Cm], từ trên đỉnh núi, và ném 
xuống khoảng 200 mã Anh (yards) [183 mét]. Nổ vang 3 lần như thế, và một 
Tiếng Nói phát ra. Hãy xem cái gì đây? 

 Tất cả những anh em đều đứng đây. Anh Banks, cũng hiện diện, đi lên và 
nói, “Đó là những gì anh nói với tôi hôm qua phải không?” 
 Tôi nói, “Vâng, đúng vậy” 
 Anh ta nói, “Vậy, điều đó nói gì?” 
 Tôi nói, Anh Banks, hãy xem tôi, mới biết mà thôi, vì đó là... Điều đó 
cảnh cáo mọi người.” 
46 Nhưng điều đó đi trước, nó mới xảy ra một chút thôi... đi về hướng bắc. 
Một ít, vài ngày sau, điều đó ẩn nấp đằng sau đại dương, và anh chị em nhìn 
thấy những gì xảy ra quanh Faiebanks. Đó là một dấu hiệu phán xét. Bây giờ 
chúng ta thấy rằng -- Đức Chúa Trời vẫn còn... Các anh chị em nhìn thấy đấy... 
Nó quăng người ta vào hoảng sợ. Rồi họ đã... Việc xảy đến thì phải xảy đến. 
47 Một lần nọ Môi-se muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời, và Ngài bảo ông đứng 
trên một hòn đá. Trên hòn đá ấy, Môi-se đứng và nhìn thấy Đức Chúa Trời đi 
qua, và lưng của Ngài giống như lưng của một người. Đức Chúa Trời ở trong 
một cơn gió lốc, và Đức Chúa Trời... Trong khi Môi-se đứng trên hòn đá. 

 Tôi nghĩ rằng anh chi em đã nhìn thấy được một bức tranh ở đó, chúng tôi 
đứng trên cùng một tảng đá. Và đây là Ánh Sáng, Thiên sứ của Chúa, ngay tại 
nơi điều đó nổ ra. Đứng... Ngay trên bản thông báo ở đấy, một lần nữa. 
49 Hãy chú ý Đức Giê-hô-va của Cựu Ước là Chúa Jêsus của Tân Ước. Bạn 
có nhìn thấy không? Ngài là cùng một Đức Chúa Trời, chỉ thay đổi hình thức 
của Ngài. 
50 Một người nói rằng, ngày nọ có một Mục sư Báp-tít từ Tusson nói rằng, 
“Làm sao anh chị em có thể nói rằng Jêsus và Đức Chúa Trời là một Thân Vị 
được?” 
51 Tôi trả lời, “Thật dễ nếu anh chị em loại trừ sự suy nghĩ của mình đi, và 
chỉ nghĩ về những từ ngữ của Kinh thánh. 2 chữ nầy chỉ về cùng một Hữu Thể. 
Đức Chúa Trời là linh; Jêsus có thân thể mà Ngài đã ẩn mình trong đó. Anh chị 
em có hiểu không? Tôi nói, giống như trong nhà tôi. Đối với vợ tôi, tôi là chồng 



10                         64-0614M 

nàng. Và tôi có một con gái tên Rê-bê-ca, tôi là cha nó. Tôi cũng có một cháu 
ngoại trai, tên cháu là Paul, tôi là ông ngoại của cháu. Tôi là chồng, là cha, và là 
ông ngoại. Vợ tôi không gọi tôi là cha, hoặc ông nội, nhưng gọi tôi là chồng; 
Con gái tôi cũng vậy, cô không gọi tôi bằng chồng hoặc ông nội, vì nó là con 
gái tôi. Anh chị em có hiểu không? Nhưng tất cả 3 con người nầy chỉ về cùng 
một người. Đó là Đức Chúa Trời; Cha, Con, và Thánh Linh, chỉ là những lời 
công bố phân phối.” Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời. 
52 Đức Chúa Trời tự thay đổi hình thức của Ngài. Nếu các anh chị em chú ý 
đến những lời trong thơ Phi-líp, Ngài phán, “Ngài lấy hình loài người.” 
53 Hãy chú ý đến chữ Hi-lạp về chữ hình ấy. Tôi đã nghiên cứu chữ ấy suốt 
ngày hôm qua, cố gắng nghĩ ra chữ ấy có ý nghĩa gì, tôi thấy rằng chữ nầy “en 
morphe,” đọc là “e-n m-o-r-p-h-e”. Nhìn vào tiếng Hi-lạp, để tìm ra en morphe 
là gì… Tôi có thể phát âm sai, nhưng lý do tôi đánh vần nó, vì nếu như nghe 
băng nhão, nhiều người sẽ, ngay cả những học giả sẽ, hiểu được tôi - tôi muốn 
nói gì. Chúa, khi Ngài ‘en morphe’, có nghĩa là Ngài thay đổi hình thể chính 
Ngài. Ngài, Ngài giáng xuống. Vậy thì, chữ Hi-lạp có nghĩa, là, “Điều gì đó 
không thể nhìn thấy được, tuy nhiên nó có ở đó, và rồi nó thay đổi và con mắt 
có thể nhìn thấy được.” Anh chị em có hiểu không? 
54 Giống như Ê-li-sê, ở Đô-than. Đấy, người - người đầy tớ không thể nhìn 
thấy những Thiên sứ ở chung quanh, và Đức Chúa Trời chỉ thay đổi; Không 
phải Ngài đem các Thiên sứ xuống, nhưng Ngài thay đổi sự nhìn của người đầy 
tớ. Và ở đó là những ngọn núi đầy Thiên sứ, và lửa, và ngựa lửa, và những 
chiếc xe ngựa lửa, tất cả đều ở chung quanh vị Tiên tri của Ngài. Đấy, họ, Ngài 
đã thay đổi sự thấy. Sự - sự việc có ở đấy rồi. 
55 Vì vậy, đó là điều tôi muốn nói, rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn ở đây. 
Điều duy nhất Ngài đã thực hiện khi Ngài trở thành con người, Ngài thay đổi 
mặt nạ của Ngài. Anh chị em hiểu không? Ngài - Ngài, ở sự thay đổi nầy, Ngài 
- Ngài tự thay đổi chính Ngài với những gì Ngài đã là thành những gì Ngài hiện 
là, hay mặt nạ của Ngài, ở vai khác. 
56 Giống như trong một vở kịch lớn. Như tôi đang nói sáng nay, hầu như dựa 
theo vở  kịch của Shakespeare. Nó có đã lâu rồi. Nhưng khi Shakespeare viết  - 
vở kịch,... cho King James của Anh Quốc, khi ông… nhân vật Macbeth. Đấy, 
Shakespeare không tin nơi phù thuỷ; nhưng trong vở kịch, vì nhà vua tin phù 
thủy, nên ông ta phải kể cả phù thủy. Hiểu không? Và bây giờ, để làm điều nầy, 
họ phải thay đổi vai diễn. 
57 Berky ở đây, trong [vở kịch] Carmen, họ đóng vai đó trong - trong trường 
học nơi cô vừa tốt nghiệp cách đây vài tuần. Vậy thì, có thể có 1 người đóng 3 
hoặc 4 ‘vai’. Để làm điều đó, anh - anh ta phải thay đổi ‘mặt nạ’ của mình. Đôi 
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những người ‘Thánh cuồng tín’, Bê-ên-xê-bun.” Sự vinh hiển Shekinah không 
bày tỏ Ngài như thế. 
327 Nhưng Sự Vinh hiển Shekinah gặt Hạt giống đã hứa trong giờ phút đó, về 
Lời, bày tỏ Ngài vẫn là Hoa Huệ trong Trũng. Nó đã sinh ra trong Hột Giống, 
Hoa Huệ trong trũng, Bánh sự Sống, An-pha và Ô-mê-ga [là Đấng Trước Nhứt 
và Đấng Sau Cùng), hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời Ngài không hề thay 
đổi. Ngài là Cơ nghiệp của Cơ-đốc nhân. Sự Vinh hiển Shekinah bày tỏ cho tín 
hữu, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi. 
328 Không phải, “Những ngày, Ngài thuộc quá khứ, và Ngài chết, thế là hết.” 
Bạn thân mến, nếu bạn tin điều đó, bạn chẳng bao giờ đụng được đến Sự Vinh 
hiển Shekinah. Làm thế nào Sự Vinh hiển Shekinah có thể được bày tỏ Ngài 
khi người ta được làm báp-têm trong Danh [tước] “Cha, Con, và Thánh Linh” 
trong khi không có người nào trong Kinh thánh là làm báp-têm theo cách ấy cả? 
Làm thế nào Sự Vinh hiển Shekinah có thể hạn chế Ngài vào một Sứ đồ trong 
khi hôm qua, ngày nay cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi? Anh chị em có 
hiểu không? 
329 Sự Vinh hiển Shekinah bày tỏ Ngài. điều đó đem Lời hứa ra, đưa ra ngay 
trước mặt bạn. Đó là lý do Ngài phải ẩn mình sau mặt của Môi-se, bởi vì trong 
ông có Lời. Ông che giấu Chúa Jêsus, như là một con người tầm thường nhỏ bé, 
để họ không nhìn thấy Đức Giê-hô-va. Và ngày nay, Ngài vẫn giấu mình, trong 
những chiếc bình bằng đất, với Shekinah. Bên ngoài giống như một lũ những 
người hão huyền, bức màn bằng da cá nược cũ kỹ, nhưng bên trong ẩn giấu Sự 
Vinh hiển Shekinah. 

 Điều đó phát sinh Bánh Trần Thiết để nuôi dưỡng chúng ta, và đưa chúng 
ta qua vùng thôn quê, hàng 100 dặm. Hãy xem, đó là lương thực của tín hữu. 
Nên nhớ Bánh Trần Thiết chỉ dành cho tín hữu mà thôi. Hột giống của Bánh 
Trần Thiết. Hãy chú ý điều nầy có ý nghĩa gi? Đó là Sự Vinh hiển Shekinah, 
che phủ trên Bánh Trần Thiết, giữ cho nó khỏi hư. 
330 Nên nhớ Ma-na đến từ Trời, nó nằm trong Sự Vinh hiển Shekinah, từ thế 
hệ nầy sang thế hệ khác. Bên ngoài có sinh sâu bọ ngọ ngậy, nó bị mốc. Có 
phải đúng vậy không? [Hội thánh đáp, “A-men!”] 
331 Bên ngoài Sự Vinh hiển Shekinah: “Những ngày có phep lạ đã qua rồi. 
Hãy xem, toàn là chuyện hão huyền.” Nhưng bên trong... 
332 Hãy xem, họ lấy vài hột giống hoa hướng dương từ một vựa lúa ở Ai-cập 
được đặt ở đó vào thời Giô-sép, 4.000 năm trước đây. Giô-sép bỏ hột giống đó 
vào trong một kho lúa. Họ trồng hột giống đó và nó sống, vì sao? Vì hột giống 
có Sự Sống. 
333 Sự Vinh hiển Shekinah ngày nay là gì? Phá bức màn để nhìn thấy Đức 
Chúa Trời là Đấng đang đứng trước mặt bạn. Đức Chúa Trời đang đứng trước 
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cuối của hột giống đó là gì? Nó trở về hột giống nguyên thủy. Có phải vậy 
không? [Hội chúng đáp, “A-men!”] 
321 Chức vụ của Ngài xuất hiện, từ họ có những cuộc cải cách, trở về Lời 
nguyên thuỷ. Lời đến với một Tiên tri. Và Ngài hứa điều đó, trong Ma-la-chi 4, 
“Và để khôi phục Đức Tin của dân sự trở về hột giống nguyên thuỷ “. Ở đây 
những gì rơi xuống đất cũng trở về giống như vậy. Hột giống xuất hiện qua 
điều nầy. điều đó đến như Con Đức Chúa Trời, bây giờ điều đó lại bày tỏ như 
Con Loài Người, và sau đó điều đó bày tỏ cho Con vua Đa-vít ngồi trên ngai. 
Hãy xem, có 3 con trai, đúng như vậy. Nhưng rồi vẫn là hột giống nguyên thủy. 
322 Hãy nói đến chức vụ trọn vẹn của Ngài, không phải của người nào, cũng 
không phải của Giáo phái nào, khi mọi việc trải qua nhiều thời đại, nhưng chính 
Ngài bày tỏ, bày tỏ cho Lời hứa, bày tỏ trong Lu-ca 17:28; Ma-la-chi 4, và v.v... 
Hê-bơ-rơ 13:8, đúng chính xác như vậy. Vào lúc đó, đó là thời điểm nào? Khi 
Hột Giống cao quí của Áp-ra-ham đang nhìn về đứa con Lời hứa. Và mọi loại 
phải được ứng nghiệm. Chính Đức Chúa Trời xuất hiện trong hình dạng loài 
người, cho hột giống thiên nhiên của Áp-ra-ham; Trước khi hủy diệt loài người 
Chúa Jêsus phán rằng mọi sự sẽ xảy ra giống như Hột Giống cao quí nầy trước 
khi Con Lời hứa trở lại. 
323 Hãy chú ý bức màn cũ che giấu sự Vinh hiển. Bức màn da cá nược, chẳng 
có gì đẹp để thu hút người ta, đó cũng không phải là thân thể Ngài. đó là lý do 
người ta nói, “Một người già nhỏ bé cúi mình xuống trên Người Bạn giống như 
thế nào?” Có lẽ một chàng thanh niên 30 tuổi, tóc và râu đã đổi màu xám, 
chẳng có gì đẹp đẽ để ngắm nhìn cả. Kinh thánh chép, “Chẳng có gì đẹp đẽ để 
chúng ta ưa thích người.” Ngài không giống như một Vị Vua, da cá nược cũ 
xấu xí, nhưng có gì ở bên trong! 
324 Người ta gọi họ là 1 lũ người ‘Thánh cuồng tín’ đang ngồi với nhau trong 
toà nhà nóng bức như thế nầy. Chẳng có gì đẹp đẽ ưa thích được, nhưng cái gì 
ở bên trong! Tôi chắc rằng điều đó giấu kín trong nhiều tấm lòng. 
325 Bên ngoài điều đó không có gì cả, nhưng tất cả là ở bên trong. Một khi 
được đi vào bên trong điều đó. Làm thế nào để bạn đi vào điều đó; Bắt tay, kết 
hợp? Không. Được sinh ra ở trong điều đó. Chết đi, loại bỏ bức màn da cũ, con 
người bản ngã của bạn, để nhận được người mới. Anh chị em có hiểu không? 
Hãy loại bỏ da cũ xấu xí đi. 
326 Ánh Sáng Shekinah không... Hỡi các Mục sư Truyền đạo... Hãy lắng 
nghe! Tôi muốn các Mục sư Truyền đạo lắng nghe điều nầy. Một khi quí vị vào 
bên trong... Bây giờ tôi hiểu điều này rõ ràng, như vậy các quí vị phải chắc chắn 
nắm được điều đó. Một khi đi vào trong bức màn, dưới Sự Vinh hiển Shekinah. 
Ánh sáng Shekinah không lấy Lời Đức Chúa Trời và bày tỏ Jêsus là “Đấng 
Tiên Kiến”, giống như một số giáo phái làm ngày nay “Mẫn cảm từ xa, một lũ 
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khi anh ta ra sân khấu, anh là nhân vật nầy; sang phần khác anh đóng vai nhân 
vật khác. Nhưng lúc nào cũng là 1 con người ấy. 
58 Và đó là Đức Chúa Trời. Ngài đã thay đổi chính Ngài từ - từ Trụ Lửa, để 
trở nên một Người. Rồi thay đổi Chính Ngài từ đó, trở lại trong Thánh Linh lần 
nữa, để Ngài có thể ở trong loài người. Đức Chúa Trời hành động trong con 
người những gì Ngài thực sự có. Chúa Jêsus Christ, là Đức Chúa Trời hành 
động trong Con Người, trong một Người. Trong một Người, đó là Ngài. Ngài 
đã thay đổi từ Trụ Lửa, rồi đã đến; là một màng che trong sa mạc, để che giấu 
Đức Chúa Trời khỏi dân Y-sơ-ra-ên. Môi-se đã nhìn hình dạng của thân thể 
Ngài, nhưng thực sự Ngài đang ẩn mình luôn mọi lúc đàng sau Trụ Lửa này, 
mà là Lời vô ngộ xuất phát từ Đức Chúa Trời. 
59 Bây giờ chúng ta thấy ở đây, từ lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Trời không hành 
động trong con người, hay hành động… qua con người. Thấy không? Ngài đã 
hành động trong một Người lúc đó, là Jêsus. Bây giờ Ngài đang hành động qua 
con người mà Ngài đã chọn cho mục đích nầy. Đức Chúa Trời, trong hình dạng 
của con người, Ngài tự thay đổi từ hình dạng của một -- của một… của Đức 
Chúa Trời, sang hình dạng của một người. 
60 Ngài hiện đến bằng 3 tên gọi, 3 tên của người nam. Ngài hiện đến trong 
Con... Tên của -- Con của - của con người, Con vua Đa-vít, và Con Đức Chúa 
Trời; tên của ba người con. 
61 Vậy thì, trước hết Ngài hiện đến trong Con của Đa-... Con của loài người, 
vì Ngài là một Tiên Tri. Bây giờ, Chính Đức Giê-hô-va kêu gọi Ê-xê-chi-ên và 
những Tiên tri, “Hỡi con người, ngươi nhìn thấy gì?” Chúa Jêsus chẳng bao giờ 
tự gọi mình là Con Đức Chúa Trời; Ngài nói về Ngài là Con Loài Người, Kinh 
thánh không thể bị phá vỡ. 

 Không điều gì có thể phá vỡ Kinh thánh được. Mọi Lời của Đức Chúa 
Trời phải y như vậy. Đó là cách tôi tin. Đó là cách điều đó phải như vậy, tôi tin 
vì điều đó là Lời Đức Chúa Trời. 
62 Nếu anh chị em nhận thấy trang đầu tiên trong Kinh thánh, sách Sáng thế 
ký chương 1, chúng ta thấy rằng toàn thể... Mọi bệnh tật, mọi đau đớn, mọi 
chuyện nhức đầu, và mọi chuyện từng xảy ra cho thế giới loài người, đều bắt 
nguồn từ một người không vâng theo một Lời. Đó là điều đầu tiên trong Kinh 
thánh. Trong sách cuối của Kinh thánh, Khải huyền đoạn 22, cùng một Đức 
Chúa Trời ấy phán, “Nếu ai bớt một Lời trong Sách nầy hoặc thêm một Lời vào 
Sách nầy.” Hãy chú ý, phải giữ đúng từng Lời từng Lời theo y nguyên như vậy. 
63 Vì thế, hãy giữ điều nhỏ giống như tôi đang... Có người nói với tôi về việc 
phụ nữ bối tóc. Đối với tôi, hễ khi nào cô ta làm điều ấy,và tôi không biết cô có 
thánh thiện đến bao nhiêu và cô biết được nhiều bao nhiêu, thì cô vẫn sai lầm. 
Cô ta mặc quần sọc và những loại quần áo tương tự như thế; Tôi không quan 
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tâm những gì cô ta làm, cô hát như thế nào, cô dạy hay bao nhiêu, bất kỳ điều gì 
cô có thể làm, loại nếp sống cô đang sống, vẫn còn có một Lời bị vi phạm. 
Không phải một câu, nhưng là một Lời, một Lời! Vì thế, Kinh thánh không có 
sự giải thích cho cá nhân riêng tư. Phải hiểu từng Lời từng Lời, theo cách Kinh 
thánh được viết ra. Chúng ta phải tin điều đó. 
64 Không những tin điều đó, mà còn phải sống điều đó nữa. Nếu chúng ta 
không sống điều đó, thì chúng ta không thể tin điều đó. Giống như tôi... Dựa 
vào những gì tôi đã nói, những môn đồ của Chúa không giải thích điều đó, 
nhưng họ đã tin điều đó, dù sao họ đã xưng nhận và sống theo điều đó. Trong 
khi những người khác bỏ đi, thì họ vẫn ở lại với điều đó. Họ tin điều đó! Và đó 
là những gì chúng ta phải làm. Đó là cách anh chị em sẽ làm. Cho dù những 
người khác làm gì đi nữa, thì chúng ta vẫn tin điều đó và hành động theo điều 
đó. Nếu anh chị em không thực hiện, thì anh chị em không tin điều đó. 
65 Hãy chú ý khi Ngài đến, Ngài phải đến làm Con loài Người vì Kinh thánh 
nói rằng Ngài sẽ, “Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một Tiên Tri cho họ.” Vì vậy khi 
Ngài đến thì không thể gọi Ngài là Con Đức Chúa Trời được, vì đó không phai 
là thiên mệnh. Ngài là Con Loài Người được nói tiên tri trước để hoàn thành, để 
bày tỏ cho họ mọi điều đã được thực hiện, và ghi rõ Ngài là Ai. Rồi Ngài ở trên 
đất như Con Loài Người. 
66 Hãy xem người phụ nữ Sy-rô Phê-ni-xi chạy đến vơi Ngài và cầu xin, 
“Hỡi Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi.” Ngài không ngẩng đầu lên. Bà không 
có quyền được gọi Ngài là Con vua Đa-vít. Bà là một người Ngoại bang. 

 Con gái tôi không được phép gọi tôi là chồng, hoặc, gọi vợ tôi là con gái. 
Nhưng, cô ấy là con gái tôi, còn vợ tôi là con gái tôi trong Phúc âm. Nhưng ở 
trần gian, cô ấy không có quyền gọi tôi là một người Cha. Anh chị em có hiểu 
không? 

 Hãy chú ý, người phụ nữ nầy không được phép gọi Ngài là Con vua Đa-
vít. Nhưng người mù Ba-ti-mê đã gọi, vì ông ta là người Do-thái. Bây giờ Ngài 
đến như Con Loài Người. 
67 Anh chị em phải biết những lời nầy và những điều nầy. Hãy nhìn vào 
Hattie Wright lúc đó. Bạn nhớ điều đó. Về tất cả mọi điều, người phụ nữ đó nói 
điều đúng. Anh chị em phải nói đúng chữ, đúng điều với Đức Chúa Trời. 
68 Hãy chú ý, trước hết Ngài hiện đến như vị Tiên Tri, họ đóng đinh Ngài. 
Dân thuộc về Ngài đã đóng đinh Ngài. Ngài hiện đến như Con Loài Người. 
69 Sau đó, sau khi Thánh Linh hiện đến, bấy giờ Ngài là Con Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời là Linh. Ngài là Thánh Linh, Con Đức Chúa Trời. Ngài sống 
qua thời đại Hội thánh như là Con Đức Chúa Trời. 
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của Jonh Wesley; Khi Ngài đến trong hình thức Ngũ Tuần; Giả sử Ngài bày tỏ 
Chính Mình một lần nữa giống như cùng một giống đi ra, Con Loài Người, qua 
thời đại mầm cây và v. v... Nhưng trong thời đại cuối cùng nầy Ngài phải bày tỏ 
Chính Mình như Con Loài Người trở lại. Anh chị em có hiểu không? [Hội 
chúng đáp, “A-men!”] Đúng rồi giống như ban đầu, được rập khuôn. 
315 Mầm cây lớn lên như thế nào? Nó cứ mọc mãi. Cây non mọc lên và không 
giống như hột giống chút nào. Hoặc Sứ điệp của Luther; Không, cùng với 
những Sứ điệp khác, của Finney, Sankey, Knox, Calvin, cứ đi xuống. Những 
Sứ điệp của họ vẫn là Sứ điệp, dù sao, họ vẫn không nhận được đầy đủ sự Khải 
Thị hoàn toàn về điều đó vì chưa đến lúc. Anh chị em có hiểu không? Cuối 
cùng nó trở lại Hạt Giống nguyên thuỷ khi tỉa xuống đất. 
316 Hãy xem Đức Chúa Trời đi theo đúng qui luật thiên nhiên. Ngài được sinh 
ra làm Chiên con, đó là lý do Ngài được sinh trong chuồng chiên. Chiên con 
không được sinh ra trên giường. Điều nầy đúng. Ngài bị dẫn đến Gô-gô-tha. 
Chiên con bị dẫn đi. Dê dẫn chúng tôi đến hàng làm thịt. Một con dê dẫn 
chúng, và chiên phải bị dẫn đi. Vì vậy, Ngài bị dẫn đến hàng làm thịt, hãy xem, 
việc Ngài là một Chiên Con. 
317 Mọi sự được đồng nhất với Ngài trong thiên nhiên. Đó là lý do Ngài được 
sinh ra vào tháng 3 hoặc tháng 4, không phải vào tháng 12, Ngài không thể 
sống khi vào thời điểm đó tuyết phủ trên đất cao đến 20 thước Tây. Ngài không 
phải là ‘Thần mặt trời’ (sun-god), Ngài là Con Đức Chúa Trời. Anh chị em có 
hiểu không? ‘Thần mặt trời’ của người La-mã sinh ra vào ngày 25 tháng 12 khi 
mặt trời đi ngang qua vị trí của họ ở đấy, và họ có niên lịch của người La-mã, 
họ gọi mặt trời là ‘Con Ông Trời’. Không. Ngài là Con Đức Chúa Trời. Sự ra 
đời của Ngài thích hợp với phần còn lại của thiên nhiên. Một cách chính xác. 

 Hãy chú ý một lần nữa khi chúng ta tiếp tục. 
318 Khi nói đến sự trọn vẹn. Sau khi mầm đã mọc lên thành cây, sau khi cây 
trổ bông, và sau khi hạt đã được kết thành hột lúa đầy đủ, thì nó trở lại sự trọn 
vẹn, trở lại hột giống bình thường. 

 Nên nhớ hột giống phải được nẩy mầm. Anh chị em có hiểu không? Nếu 
nó không nẩy mầm, thì nó chết. Không có điều gì ở bên ngoài Sứ điệp làm cho 
nó có Sự Sống. Hạt phải nẩy mầm. Nhưng sự sống của mầm cũng là sự sống 
của hạt. Nó chỉ lớn lên từ trong hạt giống. Ngài bày tỏ chính Ngài, Con Loài 
Người, hột giống đi vào đất. Hãy hiểu Sứ điệp nầy. [Hội chúng đáp, “A-men!”] 
 Người Hi-lạp nói với Ngài “Chúng tôi muốn nhìn xem Jêsus” 
 Ngài phán, “Nếu hột giống lúa mì kia không rơi xuống đất”. 
320 Kế tiếp Ngài bày tỏ điều gì? trong một hình thức khác, thân cây và bông 
lúa, và vân vân và những cái lá. Ngài đã bày tỏ chính Ngài, cùng Thánh Linh 
nhưng ở trong hình thức khác nhau. Anh chị em có hiểu không? Nhưng phần 
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308 Nô-ê đã chờ đợi 120 năm. Áp-ra-ham đã chờ đợi 25 năm để có một đứa 
con. Đức Chúa Trời đã phán như vậy và được giải quyết như thế. Anh chị em 
có hiểu không? Đó là gì? Lời phải được tưới bằng nước đức tin, và nó sẽ mang 
kết quả. điều đó sẽ đem lại một đứa con; Điều đó sẽ mang mưa đến; Điều đó sẽ 
mang nước lụt đến; Điều đó sẽ làm cho một trinh nữ có thai. 
309 Một Tiên tri nói, “Một trinh nữ sẽ thọ thai.” Chắc chắn có nhiều cô gái 
nghe theo và chuẩn bị quần áo cho bé sơ sinh. Vâng, Tiên tri Ê-sai nầy là Tiên 
tri được đồng nhất với Đức Chúa Trời, và Chúa phán, “Một trinh nữ sẽ thọ thai. 
Ta sẽ cho họ một dấu hiệu siêu nhiên, một dấu hiệu lớn, một trinh nữ sẽ thọ 
thai.” 
310 Tất cả những người đó đều tin, giống như tất cả anh chị em. Và họ nghe 
rằng vị Tiên tri nói, mỗi em gái... Mỗi người đàn ông nói, “Chắc cho con gái tôi 
sẽ được... Vâng, thưa ông.” Mọi người đi ra và mua mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng, 
vì họ biết rằng cô ấy sắp có... Thế rồi thế hệ đó qua đi, và họ nghĩ rằng, “Vị 
Tiên tri đồng nhất, binh vực cho Đức Chúa Trời, làm sao ông có thể nói ra điều 
sai lầm được? Chắc phải có vậy!” 
311 Đến 800 năm sau đó, một trinh nữ sinh ra một em bé. “Trời và đất qua đi, 
nhưng Lời của Ta sẽ không bao giờ qua.” 
312 Đức Chúa Trời Phán, “Và nó sẽ qua đi trong ngày cuối cùng.” Hãy xem, 
chúng ta ở đây -- Ánh sáng chiếu trên Lời. Như ánh sáng của mặt trời thay đổi 
hột giống từ vinh quang qua vinh quang, thì chúng ta cũng trở thành càng ngày 
càng giống như Ngài hơn khi chúng ta sống trong sự Hiện diện của Ngài; Được 
phù hợp với hình ảnh phước hạnh khi chúng ta bước đi với Ngài. 
313 Hãy nhìn xem mặt trời làm gì. Bạn tỉa một hột giống, điều gì sẽ xảy ra? 
Hột giống nảy mầm, bên trong hột giống là sự sống. Sự sống phát sinh và nẩy 
mầm. Bây giờ nó là một cái chồi, không giống như hột giống. 

 Có Luther. Đó là một cái chồi. Đúng vậy. 

 Cái chồi lớn lên và, điều thứ nhất ông biết là, nó mọc ra một chùm bông. 
Hãy xem, đó là cơn phục hưng của Wesley; Không giống như những cái trước. 

 Rồi tiếp theo đấy là cơn phục hưng của Ngũ Tuần đưa ra phép báp-têm 
bằng Thánh Linh. Đúng không? 

 Điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta lùng bùng lỗ tai. Có người bắt đầu khảo sát để 
xem có gì sai trật không. Điều nầy, điều kia, không giống như Lời. Không 
giống như phần còn lại của điều đó. Điều nầy không giống Hột Giống nguyên 
thuỷ chút nào. 
314 Nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn ở đấy để làm điều đó -- giống y như cũ. 
Hãy chú ý, điều đó làm gì? Cuối cùng quay trở về Hột Giống nguyên thuỷ trở 
lại. Khi Ngài đến trong hình thức Martin Luther; Khi Ngài đến trong hình thức 
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70 Trong thiên nhiên, Ngài sẽ là Con vua Đa-vít, ngồi trên Ngôi của Cha 
Ngài là Đa-vít. Ngài là Con Đa-vít. 
71 Hãy nhớ, giữa Con Đức Chúa Trời... Trong thời đại của Hội thánh Lao-đi-
xê, họ để Ngài ở bên ngoài. Trong Lu ca, Ngài phán Ngài sẽ được bày tỏ lại là 
Con Loài Người, là Đấng Tiên Tri, hoàn thành phần còn lại. Anh chị em có 
nhìn thấy không? Kinh thánh liên kết với nhau cách hoàn hảo. Con Loài Người, 
Con Đức Chúa Trời, Con vua Đa-vít. Điều nầy có ý nghĩa gì? Chỉ về cùng một 
Đức Chúa Trời, chỉ thay đổi hình dạng của Ngài, en morphe. Ngài chỉ thay đổi. 
Đó là một cở kịch lớn đối với Ngài. Ngài chỉ diễn xuất. 
72 Ngài hiện đến như Con Loài Người, Đấng Tiên Tri. Ngài đã hành động 
đúng như vậy. Thậm chí một phụ nữ bé nhỏ đầy tội lỗi, đến tại giếng nước, bà 
đã nhận ra Ngài. Bà nói, “Chúng tôi biết Đấng Mê-si sẽ đến, Ngài được gọi là 
Đấng Christ, đó là những gì Ngài sẽ làm.” Bà nầy nhận diện được vì bà là hạt 
giống được chọn trước. Rồi bà... 

 Là nơi, phần lớn những người còn lại đã không nhận ra điều đó. Họ không 
nhận ra điều gì cả. Họ còn ở trong tội lỗi. 
73 Đối với những hoạt động của Ngài, Ngài thay đổi hình dạng của Ngài. Rồi 
Ngài hiện đến trong hình dạng Con Loài Người. 

 Đối với thời kỳ Cải chánh, Wesley, Luther và những thế hệ tiếp theo, 
chúng ta thấy rằng họ bị cột lại, giống như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, cho đến 
lúc Ngài xuất hiện trong những ngày cuối cùng, trong thời đại Ngũ Tuần, là 
Thánh Linh, thì họ lại từ khước. Họ làm giống như dân Y-sơ-ra-ên đã làm. 

 Ngài làm gì bây giờ? Trở lại như Con Loài Người. Và sau đó, Con của 
Đa-vít. Hãy xem những điều nầy gần gũi biết bao. Con Loài Người, Con Đa-vít 
và Con Đức Chúa Trời. Theo Ma-la-chi đoạn 4, tất cả phần Tiên tri còn lại đều 
tập trung vào giờ phút nầy, những ngày cuối cùng Ngài bày tỏ là Con Loài 
Người. Không còn nói gì về Hội thánh sau khi Ngài... Họ để Ngài ở ngoài, ở 
ngoài cửa, phải gõ cửa. Nhưng có một số Hạt Giống định trước ở tại đấy, Ngài 
phải vào với họ. 
74 Đức Chúa Trời, trong hình dạng loài người, đã làm cho mình trở nên trống 
không. Giô-ên 2:28, Ngài Phán, “Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần 
Ta.” Nếu anh chị em chú ý chữ được dùng ở đây, chữ Hi-lạp, thì sẽ thấy... 
75 Anh chị em phải khảo sát những chữ tiếng Anh, đôi khi chữ có 2 nghĩa. 
Chẳng hạn như chúng ta nói, “God” (thần, Đức Chúa Trời). Sáng thế ký đoạn 1, 
Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Nhưng bây giờ, trong Kinh thánh, nói rằng, 
“Ban đầu E-lo-him.” Tiếng Anh gọi Elohim là “god” (thần) nhưng thực sự 
không có nghĩa là Elohim. Bất kỳ điều gì cũng có thể gọi là “god,” bạn có thể 
làm một cái tượng là “god” (thần), làm cho chiếc đờn piano là “god” (thần). 
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76 Nhưng chữ Elohim không thể làm như vậy; Chữ nầy có nghĩa là “Đấng Tự 
Hữu.” Anh chị em có hiểu không? Chiếc đàn piano không thể tự hừu, không 
điều gì có thể tự hữu được. Vậy chữ Elohim, có nghĩa gì, “Ngài là Đấng luôn 
luôn hiện hữu.” Chữ Đức Chúa Trời (God) có thể có nghĩa khác. Hãy nhận diện 
sự khác nhau trong chữ nầy. 
77 Khi Kinh thánh nói ở đây rằng Ngài tự làm mình trở nên trống không, 
hoặc đổ ra. Chúng ta hãy nghĩ đến điều nầy, tiếng Anh, chữ emptied, hoặc chữ 
poured, có nghĩa là “đổ ra khỏi”, có điều gì đó ra khỏi Ngài. Nhưng chữ konos, 
trong tiếng Hi-lạp, không có nghĩa là “đổ ra,” hoặc cánh tay của Ngài rớt ra, 
hoặc con mắt của Ngài rơi xuống thành một người khác. 
78 Nghĩa là Ngài, tự thay đổi, Ngài “đổ chính mình ra” vào trong một hình 
dạng khác, mang vào mình bộ mặt khác, thay đổi tên gọi khác. Chứ không phải 
một người nào ra khỏi Ngài, được gọi là Thánh Linh, mà Chính là Ngài. Anh 
chị em có hiểu không? [Hội chúng đáp, “A-men!”] Chính Ngài đã đổ Chính 
Mình ra cho dân sự. “Đấng Christ trong anh chị em.” Đẹp làm sao, tuyệt vời 
làm sao khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã đổ Chính Ngài vào trong nhân loại, 
vào trong tín hữu. “Đổ ra!’ đó là một phần của vở kịch của Ngài. 

 Trong sự đầy trọn của Ngài, Chúa Trời đã ở trong Thân Vị nầy, Jêsus 
Christ. Ngài là Chúa Trời và chỉ một mình Chúa Trời mà thôi. Không phải 
‘ngôi thứ 3’ (a 3rd person), ‘ngôi’ thứ 2 hoặc ‘ngôi’ thứ 1; Nhưng là ‘Chính 
Đấng Đó’ (The Person), Chúa Trời ẩn mình trong thân xác con người. 
79 I Ti-mô-thê 3:16, “Không ai có thể phủ nhận sự huyền nhiệm của Đạo 
Chúa, điều đó thật là vĩ đại; Vì, G-o-d, Elohim,” viết hoa chữ ĐỨC CHÚA 
TRỜI trong Kinh thánh. điều đó ngụ ý gì. Kinh thánh nói, “Elohim!” “Ban đầu 
Elohim.” Anh chị em có hiểu không?”và Elohim, không ai có thể phủ nhận sự 
huyền nhiệm của Elohim là vĩ đại; Vì Elohim đã trở nên thân thể loài người và 
chúng ta có thể đụng chạm vào Ngài.” Elohim ẩn mình trong thân thể loài 
người. Đức Giê-hô-va vĩ đại đã bao phủ mọi khoảng không gian và thời gian, 
và ở mọi nơi, đã trở nên con người. Chúng ta đụng chạm vào Ngài, Elohim. 
“Ban đầu Elohim. Và Elohim trở nên thân thể loài người, ở giữa chúng ta. 
80 Điều nầy có nghĩa gì? Đây là đường lối của Ngài, những phần của vở kịch. 
Đó là cách Ngài hoạt động. Ngài muốn bày tỏ chính Ngài cho chúng ta như là 
những con người khác nhau. Chúng ta là loài hay chết, và Ngài biết điều đó. 
Chúng ta chỉ hiểu như những con người hay chết. Chúng ta chỉ biết như những 
con người hay chết. Chúng ta chỉ nhận biết khi những giác quan của chúng ta 
cho chúng ta biết, phần còn lại chúng ta phải tin bằng đức tin. Chúng ta phải nói 
rằng có một Đức Chúa Trời; Hoặc chúng ta nhìn thây Ngài hay không, thì 
chúng ta vẫn tin. Anh chị em có hiểu không? Dù có hoặc không, chúng ta vẫn 
tin điều đó vì Đức Chúa Trời phán như thế. 
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303 Ngài chết, để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy chết 
bản ngã, để bày tỏ Ngài cho những người khác. Chúng ta hãy chết với những 
giáo phái, để bày tỏ Ngài cho những người khác. 
304 Hãy chú ý, Đền thờ cũ đã có Sự Vinh hiển Shekinah, và Ánh sáng của 
Shekinah trên Lời, Lời là Hột Giống; Điều đó chỉ tạo ra Bánh Trần Thiết cho 
tín hữu mà thôi. Huyết cũng đổ ra trên giao ước, và Huyết là nước, nước làm 
cho hột giống nẩy mầm, lúa mì, lúa mạch, đều là Lời. 
305 Như Chúa Jêsus đã nói, “Khi Môi-se treo con rắn bằng đồng...” Và rồi một 
lần nữa Ngài Phán, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con 
một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất.” Môi-se đã đập vào 
tảng đá trong sa mạc, mang nước đến để cứu những người sắp chết khát. Đức 
Chúa Trời đánh đập Chúa Jêsus, để đem Thánh Linh ra khỏi Ngài, cho những 
người đang chết. Huyết từ Ngài chảy ra là “Nước của sự rửa sạch bởi Lời,” là 
Nước mang sự sống cho hột giống. Và điều nầy mang Sự Vinh hiển Shekinah 
đến. Bánh Trần Thiết chỉ dành cho dân được chọn. Có đúng không? [Hội chúng 
đáp, “A-men!”] 
306 Vậy hãy phá bức màn, đi qua bức màn để đi vào Sự Hiện diện, là nơi Lời 
(không phải là tín điều), Lời, ở đó nhìn thấy Sự vinh hiển Shekinah, Quyền 
năng, Thánh Linh đang chiếu sáng trên Lời, mang ra những Lời hứa, cho bạn 
thấy bạn ở trong bức màn. A-men! 

 Tôi đã đi ngang bức màn được xé ra là nơi sự Vinh hiển chẳng bao giờ 
hết, 

 Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Tôi đang sống trong Sự Hiện diện của Vua. 
 Tôi đã đi ngang qua bức màn được xé ra là nơi sự Vinh hiển chẳng bao 

giờ hết, 
 Tôi đang sống trong sự Hiện diện của Vua. 

307 Bức màn da cũ, những Giáo phái, bị xé rồi. Tôi đi ngang qua đó để vào 
trong Sự Vinh Quang Chúa Shekinah, và tôi nhìn thấy Lời. Tôi thấy Trụ Lửa 
đang di chuyển. Tôi nhìn thấy Lời được bày tỏ. Những gì Ngài nói Ngài sẽ làm 
gì trong những ngày sau rốt nầy, tôi nhìn thấy điều đó gia tăng. Tôi thấy dân sự 
đang ăn Bánh Shekinah* [Vinh quang Chúa] từ sự lớn lên của Lời đó. A-men! 
Thật chúng ta đang sống trong giờ phút tuyệt diệu! Hãy xem, Vinh Quang Chúa 
ở bên trên Lời; và ở dưới là Bánh. Và có Huyết, rảy ra, để làm cho Nó có nước. 
Thánh Linh ban Sự Sống cho Lời. Và... 

 Bao nhiêu anh chị em đã đọc, và nghe băng về Sự Thử Thách (the Trial)? 
Đoán thử, chắc nhiều người ở đây đã nghe. Anh chị em thấy đấy, phải mất… 

Lời ấy phải lớn lên. Để lớn lên, Nó phải được rơi vào chỗ đất tốt. Anh chị 
em hiểu không? Và Đức Chúa Trời ban Lời hứa, và nó đập mạnh vào lòng ấy, 
nó không thể mất được. 
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của Kinh thánh, Môi-se đã làm điều nầy. điều đó có đúng không? Vì ông đã gặp 
Đức Chúa Trời trong hình thức Trụ Lửa, Ngài ẩn mình trong Trụ Lửa. 
298 Khi Phao-lô gặp Ngài trên đường đi... Các môn đồ chỉ viết những điều 
mình thấy Ngài làm, nhưng Phao-lô đã có sự Khải thị; Ông đi xuống Ai-cập 
trong 3 năm và học tập, và nhìn thấy Đức Chúa Trời của Cựu Ước là Jêsus của 
Tân Ước, Sự Khải thị! “Tôi không thể không vâng lời Sự Khải thi Thiên 
thượng.” điều đó đúng. Đúng! 
299 Hãy suy nghĩ về điều đó! Cùng một Trụ Lửa đã giáng xuống trên những 
người viết Kinh thánh, thì Trụ Lửa ấy đang ở đây, ngày nay, để giải thích Kinh 
thánh. A-men! Chúng ta phải biết ơn Ngài về điều đó! Tưong tự như thế! Thật 
được an ủi biết bao! Tôi sung sướng được đồng nhất với điều đó, tôi không biết 
mình phải làm gì! Tôi thà đồng nhất với điều đó hơn là với người Báp-tít, Giám 
Ly, Ngũ Tuần, Lutheran, và hết thảy những người còn lại. Đồng nhất với Lời là 
nơi có Sự Vinh hiển Shekinah và sự Khải Thị. 
300 Trụ Lửa xuất hiện rõ ràng trong vòng chúng ta, xác nhận rằng Sứ điệp là 
đúng, giống như Ngài đã làm tại Núi Si-na-i. Hãy nhớ, trước khi Sứ điệp chân 
thật phát ra, Môi-se đã giảng và ông dẫn họ ra khỏi Ai-cập; Nhưng ở đây, trước 
khi những điều răn thật được ghi lại (con dấu được đem vào), Đức Chúa Trời 
giáng xuống trước mặt dân sự và chứng minh rằng Môi-se là người được Ngài 
sai đến (có đúng không?) trong một Trụ Lửa mà Môi-se nói rằng ông đã thấy 
Ngài trong một bụi cây và nói chuyện với Ngài. 
301 Trong những ngày cuối cùng nầy, chúng ta được nhìn thấy cùng 1 Trụ Lửa 
ấy ở ngay trong vòng chúng ta, nói cùng Lời; Không những thế mà còn giải 
thích điều đó bằng cách làm cho điều đó được bày tỏ, và chứng minh. Đó là Lẽ 
thật. 

 Do đó người ta không có một cách để không vâng lời, nhưng họ cố ý làm 
điều đó. Và, “Người nào cố ý phạm tội sau khi đã biết Lẽ thật, thì không còn có 
của lễ nào chuộc tội nữa.” 
302 Hãy chú ý, cùng Trụ Lửa được sai đến cho Môi-se và Phao-lô để viết Kinh 
thánh, giờ đây được sai đến để bày tỏ về điều đó. Ân điển của Đức Chúa Trời, 
Đức Chúa Trời không thay đổi, hoàn thành Lời hứa của Ma-thi-ơ 28, “Nầy Ta 
thường ở cùng các ngươi,” hoàn thành Lời hứa của Giăng 12:14, “Những việc 
Ta làm, các ngươi cũng sẽ làm,” hoàn thành Lời hứa của Lu-ca 17:28-29, 
“Trong những ngày cuối cùng Con Loài Người sẽ được bày tỏ.” Hãy xem, Ma-
la-chi 4, “Nầy, Ta sai Tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi, người sẽ khôi phục đức 
tin của con cái Y-sơ-ra-ên trở về với Lời nguyên thuỷ.” Anh chị em có hiểu 
không? 
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81 Giống như Áp-ra-ham, không thể thấy con trai mình, chẳng có dấu hiệu 
nào, Sa-ra vợ ông không có thai, nhưng Đức Chúa Trời phán như thế. Mọi hi 
vọng, thậm chí tử cung của vợ ông đã teo đi, và sự sống trong ông sắp suy tàn, 
và dòng sự sống của ông đang khô cạn, sự sống của vợ ông cũng như vậy. 
“Nhưng ông không để sự vô tín làm chao đảo niềm tin của mình nơi Lời hứa 
của Đức Chúa Trời, mà cứ mạnh mẽ cảm tạ, biết rằng Đức Chúa Trời có thể 
hoàn thành điều Ngài hứa Ngài sẽ làm.” 

 Đó là cách chúng ta phải tin Lời Chúa ngày hôm nay. Làm thế nào để điều 
ấy xảy ra? Tôi không biết. Đức Chúa Trời nói mọi việc sẽ diễn ra theo cách ấy 
và tôi tin. 
82 Ai là Đấng vô hình vĩ đại nầy? Đấng mà Áp-ra-ham nhìn thấy trong những 
khải tượng là Ai? Dù Ngài đã bày tỏ trong thân thể loài người trước khi con ông 
sanh ra, nhưng Chính Đức Chúa Trời đã hiện ra cho Áp-ra-ham trong hình dạng 
của một con người, vào thời cuối cùng. Bày tỏ! Có một lúc ông nhìn thấy Ngài 
trong Ánh sáng yếu ớt, ông nhìn thấy Ngài trong những khải tượng; Ông nghe 
được Tiếng Nói của Ngài; Qua nhiều lần bày tỏ. Nhưng trước khi đứa con Lời 
hứa sinh ra, ông nhìn thấy Ngài trong hình dạng người nam, ông nói chuyện với 
Ngài, và mời Ngài ăn và uống. Hãy chú ý, Đức Chúa Trời ẩn mình trong thân 
thể loài người. 
83 Đây là một phần trong đường lối của Ngài. Đây là cách Ngài bày tỏ chính 
Ngài cho chúng ta, bày tỏ Lời Đời Đời, Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va thành 
nhục thể. Giống như Giăng trong đoạn 1, “Ban đầu có Lời, và Lời ở cùng Đức 
Chúa Trời, và ban đầu có Elohim, và Elohim trở nên Lời. Và Lời là Elohim. 
Lời trở nên Elohim.” Anh chị em có hiểu không? Đó chỉ về cùng một điều, vừa 
được bày tỏ. 
84 Giống như thuộc tính trong Đức Chúa Trời. Thuộc tính là tư tưởng anh chị 
em nghĩ về Đức Chúa Trời. Ban đầu God, Đấng Đời Đời [Eternal], thậm chí 
Ngài không phải là một God, Ngài là Eternal (Đấng Đời Đời). God là một đối 
tượng để thờ phượng. Do đó Ngài không phải như vậy. Ngài là Elohim, Đấng 
Đời Đời. Nhưng trong Ngài là những tư tưởng, Ngài muốn trở thành vật chất. 
Và Ngài đã làm gì? Vậy Ngài phán một Lời, và Lời được vật chất hoá. Đó là 
toàn thể bức tranh, từ Sáng thế ký đến Khải huyền. Không có gì sai lầm phải 
không? Chính Ngài là Elohim đã vật chất hoá để chúng ta có thể sờ được Ngài, 
cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Và ở Thiên nhiên, có Elohim ngồi trên Ngai, 
với tất cả những thần dân của Ngài ở chung quanh Ngài, đó là những người 
được tiền định trước khi lập nền thế giới. 
85 Giống như một người đúc chuông chùm. Mỗi cái chuông phải kêu khác 
tiếng với cái khác. Cùng một vật liệu, nhiều sắt, nhiều thép, nhiều đồng, để làm 
ra tiếng chuông kêu leng keng. 
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86 Đó là cách Đức Chúa Trời đã làm. Ngài hiện thành điều nầy cho người 
nầy, điều kia cho người kia, và cho người nầy điều khác, cho đến khi Ngài đạt 
được đúng với điều Ngài muốn. Đó là cách Ngài giáng xuống. Đức Chúa Trời 
bày tỏ chính Ngài trong Trụ Lửa suốt qua thời các Tiên tri, rồi vào trong Con 
Đức Chúa Trời, mà Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Đây là cách Ngài từ sự trọn 
vẹn qua sự trọn vẹn, từ vinh quang qua vinh quang. Đó là đường lối mà Hội 
thánh trải qua. 
87 Hãy chú ý, trải qua các đời, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cùng một 
cách do những Tiên tri của Ngài. Họ không chính xác là những Tiên tri, họ là 
những vị thần (gods). Ngài Phán vậy. Vì những lời họ nói là Lời Đức Chúa 
Trời. Họ là thân thể mà Đức Chúa Trời ẩn mình trong đó. Họ là những vị thần 
(gods). Chúa Jêsus Phán, “Làm sao các ngươi kết tội Ta khi Ta nói Ta là Con 
Đức Chúa Trời, và luật pháp các ngươi có nói rằng những người có Lời Đức 
Chúa Trời đến với mình là những vị thần (gods) sao? Anh chị em có hiểu 
không? 
88 Vậy chính là Đức Chúa Trời có hình dạng một người được gọi là một trí 
tưởng tượng.Và Lời của Chúa đến với người nầy; Như thế người đó không phải 
là Tiên tri, Tiên tri chỉ là cái màn, nhưng Lời là Đức Chúa Trời. Lời của con 
người không thể nào hành động như vậy được. Hãy xem tôi muốn nói gì đây? 
Lời Đức Chúa Trời ở trong hình dạng của một con người, được gọi là “một 
người.” 

 Hãy chú ý, Ngài chẳng bao giờ thay đổi bản chất, chỉ hình dạng mà thôi. 
Hê-bê-rơ 13:8 nói rằng, “Ngài, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không 
hề thay đổi.” Vì thế Ngài không thay đổi bản chất của Ngài khi Ngài hiện đến. 
Ngài luôn luôn là Đấng Tiên Tri, trải suốt mọi thời đại, cùng một điều là Lời, 
Lời, Lời, Lời. Anh chị em có hiểu không? Ngài không thể thay đổi bản chất, 
nhưng thay đổi hình dạng, tên gọi. 
89 Giống như tôi thay đổi từ chồng, khi con tôi sinh ra, tôi là cha. Khi cháu 
nội tôi sinh ra, tôi là ông nội. Nhưng con người tôi không thay đổi. Tôi vẫn là 
tôi. Anh chị em có hiểu không? (và đó là Đức Chúa Trời). Tôi chỉ thay đổi cách 
xưng hô, chỉ thay đổi tên gọi, hình thức. 

 Lưu ý. Theo hình dạng tự nhiên, bạn thay đổi từ thanh niên đến tuổi trung 
niên, rồi đến người già. Anh chị em thấy đấy, anh chị em vẫn là một người, và 
chỉ thay đổi hình dạng. 
90 Anh chị em không thể gọi một bạn trẻ ở đây, 16 tuổi, là ông nội. Không 
thể như vậy được. Hình dạng phải được thay đổi, thời gian sẽ thay đổi, cậu ấy 
phải trở thành cha, rồi mới trở thành ông nội được. 
91 Nhưng đó cũng là một Người suốt thời gian nầy, Đức Chúa Trời là một 
Thân Vị mãi mãi. Theo cách nầy Ngài bày tỏ Chính Ngài cho dân sự Ngài để 
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Vậy là một người Mỹ, có điều xấu hổ nào trong cuộc cách mạng, tôi phải gánh 
chịu, vì tôi là một người Mỹ. điều đó đúng. 
291 Là một Cơ-đốc nhân, tôi đồng nhất với Ngài. A-men! Tôi ở với Nô-ê khi 
ông vào tàu. Tôi ở với Môi-se khi ông ra khỏi xứ Ai-cập. A-men! Tôi ở với Ê-li 
trên núi Cạt-mên. Vâng, thưa ông! Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Tôi đã ở với 
Ngài khi Ngài làm điều đó. Tôi thật sự đã ở với Ngài, tôi đồng nhất với Ngài 
trong sự chết của Ngài tại đồi Gô-gô-tha khi tôi chết đối với những điều thuộc 
về thế gian, chết đối với bản ngã và đối với mọi truyền thống. Tôi được đồng ở 
với Ngài vào buổi sáng Phục Sinh khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Tôi đồng ỏ với 
Ngài trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi Thánh Linh giáng xuống giống như cơn gió 
thổi ào ào. Tôi đồng ở với Ngài. Tất cả những gì Ngài có thì tôi có, và tất cả 
những gì tôi có thì Ngài có. A-men! Được chết trong Ngài thì chúng ta được 
đồng ở với Ngài. Những gì Ngài có thì tôi có. A-men! 
292 Những gì quốc gia nầy có thì tôi có. Tôi hãnh diện về điều đó. Tôi cũng 
sẵn sàng mang những sỉ nhục của quốc gia mình. Tôi sẵn sàng để bị người ta 
chửi mình là người Mỹ. điều đó đúng. Nhưng tôi có gấp đôi với Jêsus Christ! 
Tất cả những gì Ngài vẫn hằng có thì tôi có. Tôi thích được đồng ở với Ngài. 
293 Những Sứ đồ, khi họ trở về, họ suy nghĩ, họ bị chế giễu, bị gọi là đủ thứ, 
nhưng họ nghĩ chịu nhục vì cớ Danh Ngài là điều cao quí nhất. 
294 Ngày nay tôi sung sướng là một trong những người ấy, được đồng nhất 
với Lời, vốn là Đấng Christ. Được đồng nhất với Ngài! Được báp-têm vào 
trong Ngài, chúng ta được đồng nhất trong sự giống như Ngài; Được đồng nhất 
với Lời Ngài, vốn ở trong Ngài. Nếu tôi ở trong Đấng Christ, tôi là Lời của 
Ngài, vì Ngài là Lời, và những gì Ngài có thì tôi có. A-men! Anh chị em có 
hiểu không? [Hội chúng đáp, “A-men!”] Đúng rồi. 
295 Lời được bày tỏ trong sự Khải thị đó, vậy điều gì phủ trên tôi. Nếu Ngài là 
Sự Vinh hiển Shekinah, thì tôi là một phần của điều đó. A-men! Ồ, A-men! 
điều đó đúng. Chính Lời được bày tỏ. 

 Hãy suy nghĩ! Sự mầu nhiệm của Chúa Trời được làm sáng tỏ ngày hôm 
nay, cũng 1 Sứ giả Thiên thượng đã bày tỏ cho những người ngày xưa, cùng 1 
Trụ Lửa đã sai phái Môi-se, cùng 1 Trụ Lửa đã ở trên Môi-se khi viết Kinh 
thánh, cùng 1 Trụ Lửa mà Phao-lô gặp trên con đường xuống Đa-mách. 
296 Phao-lô viết Tân Ước. Hãy nhớ, Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng, những 
trước giả đều viết những gì họ chứng kiến; Nhưng Phao-lô thì có sự khải thị. 
Ông rút điều đó ra, vì chính ông đã gặp Trụ Lửa. Hãy suy nghĩ, có điều tương 
tự như thế... 
297 Về câu chuyện của Giô-sép, mọi người đều nhớ lại và viết ra. Nhưng khi 
Môi-se xuất hiện trên sân khấu, ông có sự khải thị. Ông đã gặp Trụ Lửa, và điều 
đó được bày tỏ cho Môi-se về Sáng-thế-ký. Ông đã viết 4 cuốn sách đầu tiên 
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mọi sự trong mọi sự sẽ vào trong Ngài. Ngài được bày tỏ trọn vẹn, qua Luther, 
Wesley, và thời đại Ngũ Tuần, cứ xuống, xuống mãi. Ngài được bày tỏ trọn 
vẹn, Đức Chúa Trời không còn che giấu nữa. Vậy hãy nhìn xem Ngài, hãy chú 
ý Lời hứa của Ngài được ứng nghiệm cho ngày hôm nay, như đã ứng nghiệm 
vào thời xưa. 
284 Bấy giờ Môi-se là Lời của thời đó, vì Lời đã được ban cho ông cho ngày 
đó; Môi-se, Giô-sép là Lời trong thời đại của họ, phô bày Đấng Christ cách 
chính xác. Hãy xem, người nào cũng là Lời. 
285 Khi Chúa Jêsus đến, Ngài là Lời trong sự đầy đủ nhất, vì toàn thể kế hoạch 
cứu chuộc đều đặt trên Ngài. Toàn thể chương trình cứu chuộc không đặt trên 
Môi-se, không đặt trên Giô-sép, không đặt trên Ê-li. Hãy xem, họ chỉ là một 
phần của Lời, chỉ cho người ta thấy Lời. Hãy xem toàn thể chương trình cứu 
chuộc không được đặt trên họ. 
286 Vì thế, sau Ngài, Đấng Đầy Đủ, chúng ta không chỉ về điều gì khác nữa. 
Chúng ta chỉ lui về Ngài, Lời! [Anh Branham cầm cuốn Kinh thánh lên. - Bt] 
Đây là sự Khải Thị hoàn chỉnh; Không thể thêm vào điều gì hoặc bớt điều gì cả. 
Có sự Khải Thị hoàn chỉnh. Trước kia có những điều hình bóng về Ngài, nhưng 
khi Ngài đến thì Ngài là sự Trọn Vẹn. Hê-bơ-rơ 1, “Ngày xưa, Đức Chúa Trời 
đã dùng các Tiên tri phán dạy Tổ phụ chúng ta,” Đức Chúa Trời phán qua 
những bức màn Tiên tri, “nhưng đến những ngày cuối cùng nầy, Đức Chúa Trời 
lại phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Jêsus Christ.” Bức màn bị xé ra trên 
thập tự giá, Con Đức Chúa Trời được bày tỏ. 
287 Hãy chú ý, “làm cho sống.” Ngày nay, khi Lời được bày tỏ trong những 
chiếc bình con người, bức màn, nó hoàn toàn là Lời trong ngày đó, vốn trở về 
cùng Đức Chúa Trời. Được làm báp-têm trong Ngài, theo I Cô-rin-tô 12, chúng 
ta trở thành đồng nhất với Ngài. A-men! 
288 Tôi đã nói nửa giờ rồi, nhưng tôi có thể nói thêm một chút nữa được 
không? Hãy chú ý, đồng nhất với Ngài! 
289 Hãy chú ý, có bao nhiêu công dân Mỹ ở đây? Xin vui lòng giơ tay lên. Xin 
cám ơn, các bạn là những công dân Mỹ, vậy các bạn đồng nhất với quốc gia 
nầy. Dù quốc gia bạn ra sao đi nữa, thì bạn phải là công dân nước đó. điều đó 
đúng không? Các bạn nhận những vinh hiển và sĩ nhục của quốc gia đó phải 
không? Bạn đồng cảm với quốc gia của mình. Các bạn là người Mỹ, và quốc 
gia của bạn là nước Mỹ. 
290 Tôi đã ở với George Washington khi ông ta băng qua Delaware. Tôi đồng 
ở với ông ta. Điều đó đúng. Tôi ở với Abraham Lincoln ở Gettysburg Address. 
Tôi đã đứng ở đấy. Tôi ở với những người lính ở Guam, các bạn trẻ, khi bạn 
kéo cờ lên. Tôi ở đấy. Tôi là một người Mỹ; Tôi đồng cảm với quốc gia mình. 
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làm điều nầy. Hãy chú ý, qua thời đại Trụ Lửa Ngài bày tỏ Chính Ngài cho dân 
sự Ngài. Trong thời đại của Chúa Jêsus, Ngài bày tỏ chính Ngài cho dân sự 
Ngài. Trong thời đại của Thánh Linh, là Con Đức Chúa Trời. Con của Đa-vít... 
Ngài luôn bày tỏ chính Ngài trong cách thức mà dân sự Ngài có thể biết Ngài. 
Ngài ẩn mình sau điều gì đó, nhưng theo cùng một cách, hoặc cùng một bản 
chất ở mọi thời điểm. 
92 Đức Chúa Trời ẩn mình trong Chúa Jêsus, để làm công tác cứu chuộc tại 
thập tự giá. Là Linh, Đấng Đời Đời, Đức Chúa Trời không thể chết được. 
Nhưng Ngài đã mang hình dạng khác và đóng vai chết. Ngài đã chết, nhưng 
Ngài không thể làm điều nầy trong hình dạng của Đức Chúa Trời của Ngài. 
Ngài đã làm điều nầy trong hình dạng của Con, là Con Loài Người trên đất. 
Anh chị em có hiểu không? Ngài phải có hình dạng Con. Rồi khi Ngài trở lại 
vào ngày Ngũ Tuần, Ngài vẫn là Con Đức Chúa Trời. Anh chị em có hiểu ý tôi 
muốn nói không? 
93 Ngài đã đến trong thân thể loài người... và không người nào, không có sự 
đòi hỏi về tính dục. Hãy nhớ dòng dõi loài rắn, (serpent), hoàn toàn là do “tính 
dục” (sexual). Không phải ‘quả táo’ đâu, nhưng [sự cố ‘trai cấm’] đó chính là 
[sự cố] “tính dục” (sex). Hãy xem những Tiên tri, nhưng Ngài đã không làm 
một Tiên tri nữa. Để làm điều trên, Ngài phải đến qua sự sinh ra của nữ đồng 
trinh, bày tỏ rằng sự sinh ra do nữ đồng trinh... Để cất đi sự rủa sả, Thuốc giải 
độc. Ngài đã chứng mình qua sự hiện đến của Chính Ngài; Ngài không đến vì 
sự đòi hỏi tính dục, nhưng qua sự sinh ra do nữ đồng trinh. Và Ngài đã thay đổi 
hình dạng từ Đức Giê-hô-va sang Jêsus, để thực hiện công tác cứu chuộc trong 
vở kịch mà Ngài đang diễn xuất, trong Đức Chúa Trời tại thập tự giá. 
94 Người Hi-lạp muốn gặp Ngài. Trong Giăng 12:20, nhiều người trong các 
anh chị em nghe tôi giảng về lời nói nầy, “Thưa các ông, chúng tôi muốn gặp 
Jêsus.” Các anh chị em có chú ý điều nầy không? 
95 Bấy giờ, những người Hi-lạp là những học giả, họ là những con người vĩ 
đại. Họ có cảm nhận tốt về Đức Chúa Trời, khi Phao-lô giảng cho họ ở đồi 
Mars. Họ là những người dẫn đầu thế giới về khoa học và giáo dục, họ là những 
con người thông sáng. Nhưng họ thờ phượng và tin tưởng nơi huyền thoại, có 
nhiều sách nghệ thuật, những sách huyền bí, vân vân. 
96 Nhưng họ bị quấy động trước Con Người nầy là Con Người có thể chữa 
lành người bệnh có thể báo trước những gì sẽ xảy ra. Họ ngạc nhiên, nên họ 
đến để gặp Ngài. Bây giờ hãy nhìn kỹ hơn, đừng bỏ qua điều nầy. Họ đến và 
nói cùng Phi-líp, ở tại Bết-sai-đa. “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Jêsus.” Phi-
líp cùng những môn đồ đưa họ đến gặp Jêsus. 
97 Hãy chú ý từng lời mà Chúa Jêsus trả lời với họ, vì họ đến để xem Ngài là 
Ai và họ không thể thấy Ngài. Họ nhìn xem hình dạng, nhưng Ngài ở trong Đền 
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thờ của Ngài. Đức Chúa Trời ở trong Đền thờ của Ngài, ẩn mình trong thân thể 
loài người. Hãy chú ý những lời Ngài phán, “Nếu hột lúa mì kia chẳng rơi 
xuống đất và chết đi, thì nó sẽ ở một mình. Giờ đến, chẳng bao lâu Con Loài 
Người sẽ được vinh hiển, và Ngài phải ra đi từ quả đất nầy. Nếu giờ nầy không 
đến, thì các ngươi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được điều đó.” 
98 Tại sao họ không thể thấy Chúa Jêsus? Ngài đang ẩn mình. Chúa Trời ẩn 
mình. Người Hi-lạp muốn một Chúa Trời, và Ngài ở đây, nhưng họ không thể 
nhìn thấy Ngài vì Ngài ở trong tấm màn. Ngày nay cũng vậy, họ không thể nhìn 
thấy Ngài vì cớ cái màn. Cái màn ấy đang che khuất mặt họ. Những người Hi-
lạp nầy mang mặt nạ, hoặc Chúa Jêsus ở khuất sau hình dạng của Ngài. 
99 Hãy chú ý, Ngài phán cùng họ, “Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất, thì 
chỉ ở một mình.” 
100 Họ không thể hiểu thế nào, vì sao họ không thể nhìn thấy Ngài. Đứng 
trước mặt họ là một con người. Họ đến để nhìn xem Đức Chúa Trời, và họ đã 
thấy một con người. Anh chị em có hiểu không? Họ không thể nhìn thấy Đức 
Chúa Trời vì Chúa Trời ẩn mình khỏi họ. Hãy nhớ kỹ điều nầy, Chúa Trời ẩn 
mình trong một con người. Họ có thể nói, “Không người nào có thể làm như 
người nầy ngoại trừ đó là Chúa Trời. Không con người nào có thể làm, và làm 
sao một con người đang đứng đây nhưng công việc của Chúa Trời được bày tỏ 
qua Ngài.” Họ không thể hiểu rằng Chúa Trời đang ẩn mình. 
101 Ngài ẩn mình trong một con người, như Ngài luôn luôn ẩn mình. Nhưng, 
Ngài không tỏ mình ra cho họ, Ngài ở trong Đền thờ con người của Ngài. Đức 
Chúa Trời ở trong Đền thờ con người. Vậy, ngày nay chúng ta cũng phải cẩn 
thận, Đấng hôm qua, ngay nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nên nhớ 
Đức Chúa Trời ẩn mình, Ngài tự giấu mình khỏi thế gian, giấu mình trong loài 
người. Anh chị em có hiểu không? Đây là Đức Chúa Trời! Những người Hi-lạp 
nầy nói rằng, “Chúng tôi muốn nhìn xem Ngài.” 
102 Chúa Jêsus Phán, “Hột lúa mì kia phải rơi xuống đất và chết.” Các ngươi 
phải chết về mọi ý tưởng của mình. Phải loại bỏ những tư tưởng riêng của các 
ngươi. 

 Giống như những môn đồ ngày xưa, họ không thể giải thích về việc ăn 
thân thể Ngài và uống Huyết Ngài, nhưng họ đã chết đối với những điều đó. Họ 
chết đối với một vị Vua, họ chết đối với Đấng Christ. Cho dù có điều gì xảy ra, 
cho dù Ngài thất bại đến bao nhiêu, họ vẫn tin điều đó. Họ có thể nhìn thấy 
trong Con Người đó, một Con Người cùng ăn, uống, đánh cá, đi bộ với họ, nói 
chuyện với họ, mặc quần áo giống như họ, nhưng đó là Đức Chúa Trời. 
103 Vì thế những người Hi-lạp không thể nhìn thấy Ngài, vì Ngài ẩn mình 
khỏi họ, trong một hình dạng của con người. Hãy chú ý những lời Ngài phán 
với họ, “Nếu hột lúa mì kia chẳng rơi xuống đất.” 
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 Người ấy nói, “Tại sao không thể? Ông có đủ mọi phẩm chất.” 
 Tôi nói, “Nhưng, ông hãy xem, không thể thêm hoặc bớt lời nào vào Lời.” 
 Và người ấy nói, “Vậy, có 7 Tiếng Sấm, những tiếng sấm ấy không phát ra 
sao, không phải những điều đó là một ‘sự khải thị’ được ban cho ai đó sao?” 
 Tôi nói, “Thưa ông, không, nếu vậy thì sẽ thêm hoặc bớt điều gì ra khỏi 
điều đó.” 
279 Tất cả đều được bày tỏ Ở Đấy, và 7 Tiếng Sấm [trong Khải huyền] mở ra 
sự khải thị về điều đó là gì...? Nó vẫn còn nằm trong Lời. điều đó không rời 
khỏi Lời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ rời khỏi Lời đó. điều 
đó ở ngay với Lời; Làm mù mắt người nầy và mở mắt người kia. điều đó luôn 
luôn làm như thế. 
280 “Anh em là những bức thơ được viết ra, bài đọc của tất cả mọi người.” 
Hoặc anh em là... Tôi dịch điều đó, quay hướng theo lối nầy, chỉ cần quay 
hướng thôi. “Anh em là những bức thơ đã được viết ra” vì anh em không thể 
thêm điều gì vào đó, đó là bài học của tất cả mọi người; Nói cách khác, đó là 
Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ.” 

 Khi Phi-e-rơ và Giăng đứng lên, người ta coi họ là ngu dốt và không học, 
họ không có giáo dục, nhưng hãy chú ý là người ta nhìn nhận rằng họ ở với 
Jêsus. Anh chị em có hiểu không? Họ là những người dốt nát không học, nhưng 
họ là những bức thơ được viết ra, chúng ta thấy rằng họ đã ở với Jêsus. Lý do, 
Jêsus đang biểu hiện Chính Ngài qua họ, Đấng Christ giấu mình trong thân thể 
của họ, làm cho họ sống động. 
281 Giống như Ngài ở trong Môi-se. Khi Lời ở trong Môi-se. Anh chị em có 
hiểu không? Một điều duy nhất Ngài thực hiện là thay đổi hình thức bên ngoài, 
chứ không phải Lời của Ngài, không phải bản chất của Ngài. Hôm qua, ngày 
nay và cho đến đời đời, Ngài không hề thay đổi. Ngài chỉ thay đổi hình thức 
của Ngài. Ngài thay đổi từ Nô-ê sang Môi-se. Ngài thay đổi từ Môi-se sang Đa-
vít, từ Đa-vít sang Giô-sép; Cứ xuống mãi cho đến khi Ngài mặc lấy sự đầy đủ 
Thần tách của Đức Chúa Trời (Godhead) cách có hình. 
282 Ngài vẫn là Đức Chúa Trời! A-men! A-men! Tôi hy vọng mọi người 
thông qua. Đó cùng là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chỉ khoác vào bằng bức 
màn khác thôi. 
283 Ngài làm điều nầy trong những nhà cải chánh, khoác vào mình bằng bức 
màn. Cứ xuống mãi đến thời Luther, xuống qua những thời kỳ khác, cuối cùng 
điều đó sẽ trở thành hoàn chỉnh. Ngay trước khi điều đó xuất hiện, thì có một 
Tiên tri sẽ được dấy lên trở lại. Khi điều đó làm như thế, thì điều đó sẽ dự báo 
về Lời, bày tỏ những gì đã được thực hiện, những gì bị bỏ lại, rằng Hội thánh sẽ 
không còn... Không còn... Thiếu hiểu biết. Bấy giờ điều nầy sẽ phai mờ đi, 
giống như Giăng Báp-tít nói, “Tôi phải hạ xuống, Ngài phải được nhấc lên,” rồi 
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 Đối với những người khác đó là những gì giấu ở đàng sau bức màn. Vâng 
điều nầy đúng. Đối với những người không thể đi ra đàng sau bức màn, Ngài 
vẫn còn ở sau bức màn bằng da. 
270 Hãy chú ý. Thế rồi, khi chúng ta trở thành một phần của Ngài, thì bạn 
giống như bức màn che giấu Ngài. Bạn là phần của Ngài, hễ khi nào Đấng 
Christ ở trong bạn, như Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở 
trong Ngài, làm cho Ngài trở thành Đức Chúa Trời. Và như Đấng Christ ở trong 
bạn, hi vọng về Vinh hiển, bạn trở thành phần của Đấng Christ. “Hễ ai tin Ta, 
sẽ làm những việc Ta làm.” Anh chị em có hiểu không? Bạn trở thành phần của 
Đấng Christ hễ khi nào Đấng Christ ẩn mình trong bạn. Điều nầy che khuất đối 
với người không tin, nhưng bạn biết Ngài ở trong bạn. Bạn là Đền thờ mà Đấng 
Christ ở đàng sau bức màn. Vì có bức màn nầy, bức màn bằng thân thể loài 
người, che giấu Đức Chúa Trời (Lời) khỏi con mắt người không tin. 
271 Như có chép rằng, hãy xem, “Anh em là Bức thơ được viết,” Kinh thánh 
chép, Bức thơ là gì? Có phải là lời nói được viết ra không? Và anh em “được 
viết ra.” Nói cách khác anh em đọc điều đó như thế nầy. điều đó nói, “Anh em 
là Bức thơ được viết ra,” hay anh em là Lời, đã được viết ra, đã được bày tỏ,” 
không gì có thể thêm vào đó được. Bạn không thể nói, “Tôi là một bức thơ 
được viết ra,” và sống một cuộc đời khác với những gì được viết ra. 
272 Khi Bác sĩ Lee Vayle viết cuốn sách nổi tiếng nầy, tôi muốn bạn xem một 
chút. Có Anh Vayle ở đây, hoặc ở tầng trệt, tôi vừa thấy anh ở bên ngoai. Tôi 
không nghĩ rằng anh có thể vào trong. Nhưng anh đã viết một cuốn sách rất 
hay, về thời đại Lao-đi-xê. Và tôi muốn bạn... Xả hơi một chút. Chúng ta đang 
nói về phần cuối. 
273 Mọi người luôn luôn đến với tôi và nói, Anh Branham, có 7 Cơn Sấm và 
tiếng nó vang rền, và Ngài phán, “Đừng viết điều đó vào, nhưng niêm điều đó 
lại.” 7 Tiếng Sấm đó sẽ được bày tỏ vào những ngày cuối cùng, hãy xem, 7 
Tiếng Sấm sẽ nói với chúng ta sao? Tiếng Sấm có điều gì tốt lành không? 
Nhưng hãy xem bạn đang nói về điều gì? 
 Ngài Phán, “Hãy xem đừng viết điều đó xuống.” Anh chị em có hiểu 
không? 7 Tiếng Sấm nầy phát ra tiếng nói, và Ngài phán, “Đừng viết điều đó, 
hãy xem, nhưng điều đó được niêm lại trong Cuốn Sách cho đến ngày cuối 
cùng.” 
274 Có một số người đã, nhiều người đã nói với tôi, và những thần học gia nói, 
“Anh Branham, nếu Đức Chúa Trời...” Họ nói, “Nếu, nếu... Với kinh nghiệm 
của Anh, Chúa đã ban Anh cho dân sự Ngài.” Khiêm nhường mà nói điều nầy, 
“Anh được phép viết một cuốn ‘Kinh thánh’ riêng của anh -- lời của anh, nếu 
Đức Chúa Trời đã bày tỏ.” 
 Tôi nói, “Điều đó có thể là thật.” Hãy xem, người ấy cố gắng chụp lấy tôi. 
Và tôi nói, “Nhưng, ông xem, tôi không thể làm điều đó được.” 
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104 Đức Chúa Trời giấu mình trong hình dạng loài người, ẩn mình để họ 
không thể nhìn thấy Ngài, họ chỉ có thể thấy một con người. Nhưng những 
người được định trước sẽ thấy Đức Chúa Trời. Người nầy thì thấy một con 
người, nhưng người kia lại nhìn thấy Đức Chúa Trời. Anh chị em có hiểu 
không? Và đó là ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời ẩn mình trong một con người, 
làm cho cả hai đều đúng cả, nhưng đức tin của anh chị em nằm trong chỗ mà 
anh chị em không nhìn thấy. Anh chị em tin điều đó bằng bất kỳ giá nào. Đức 
Chúa Trời ẩn mình trong một con người. Ngài ở trong thân thể loài người và 
thân thể loài người là tấm màn của Ngài. Tấm màn bị xé đi để Đức Chúa Trời 
được bày tỏ. 
105 Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời ẩn mình khi Ngài ở trên Ngôi Thi Ân; 
Trên Ngôi Thi Ân, sau bức màn. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời ở trong 
Đền thờ của Ngài. Nhưng dân sự đến và thờ phượng như thế nầy, mà phải nhớ 
rằng, có một tấm màn che khuất Đức Chúa Trời. Họ biết có Đức Chúa Trời tại 
đấy, nhưng họ không thể nhìn thấy Ngài. Trụ Lửa đó chẳng bao giờ xuất hiện 
nữa. Anh chị em có nhận thấy không? Từ khi Trụ Lửa đi vào sau bức màn đó, 
trong Kinh thánh không một lần nào nói về việc Trụ Lửa xuất hiện trở lại, phải 
chờ đợi cho đến khi Jêsus Christ đến. Đức Chúa Trời ẩn mình! 

 Khi đứng trên đất, Ngài Phán, “Ta từ Đức Chúa Trời mà đến và Ta về 
cùng Đức Chúa Trời.” 

 Sau đó, Phao-lô (sau khi Jêsus chịu chết, chịu chôn, và sống lại), trên con 
đường đến Đa-mách, thì có Trụ Lửa trở lại. điều đó là gì? Ngài ở đàng sau bức 
màn. Vinh hiển về Đức Chúa Trời. 
108 Ngài ở đàng sau bức màn. Bây giờ, Ngài ở đàng sau điều gì? Bức màn 
bằng da. “Da cá nược” (Badger skins), đàng sau bức màn. Và khi bức màn bị xé 
ra vào ngày Jêsus chịu đóng đinh, thì Ngôi Thi Ân phơi bày ra. 
109 Bấy giờ người Do-thái không thể hiểu thế nào Đức Chúa Trời có thể 
thương xót một dân tộc tội lỗi giống như chúng ta. Nhưng họ không thể nhìn 
thấy Đấng đã tỏ lòng thương xót, vì Ngài ẩn mình. Ngài ở đàng sau Ngôi Thi 
Ân, ở bên trong, bên trong tấm màn bằng da cá nược, bao phủ Ngài. 
110 Trước kia, nếu bất kỳ người nào bước vào sau bức màn ấy sẽ bị chết ngay 
lập tức. Chúng ta hãy ngừng ở đây để học một bài, nếu anh chị em có - có thể 
tiếp nhận điều đó. Bước vào sau bức màn da... Thậm chí con của Thầy Tế lễ 
Thượng phẩm thử làm điều nầy một lần thôi, thì sẽ chết ngay. “Đừng đi vào sau 
bức màn ấy.” Con người đi vào phía sau... Tại sao? Chưa có sự chuộc tội khi 
ấy. Dù lúc bấy giờ có khả năng. Và điều gì có khả năng thì chưa phải là sự 
thật... Tội Lỗi còn bị phô bày, thì không được phép vào. Sự tha tội còn “bị để 
bỏ, bị quăng ra xa.” Và như thế huyết của chiên và dê đực không thể làm được 
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điều đó, Đức Giê-hô-va ẩn mình đàng sau bức màn. Ngài ẩn mình đàng sau bức 
màn nên người nào bước vào, sẽ bị ngã chết. 
111 Nhưng từ ngày Ngũ Tuần, từ khi Jêsus chịu đóng đinh, khi bức màn bị xé 
từ trên xuống, đối với thế hệ đó... Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, còn ẩn mình. 
Khi Ngài chết trên đồi Gô-gô-tha, Đức Chúa Trời sai lửa và sấm chớp, và xé 
đôi bức màn từ trên xuống dưới, và toàn thể Ngôi Thi Ân lộ ra. Nhưng họ vẫn 
còn mù nên không thấy được điều đó. Như Môi-se nói ở đây, và Phao-lô nói lại, 
trích dẫn lời của Môi-se, “Khi lời Môi-se được đọc lên, nhưng bức màn vẫn che 
khuất lòng họ” Ô, hỡi anh chị em, đó là những người Do-thái đã làm khi bức 
màn bị xé ra và đưa Đức Chúa Trời vào chỗ có thể nhìn thấy được, treo mình 
trên thập tự giá. Ngài bày tỏ rõ ràng, nhưng họ không thể nhìn thấy. 
112 Có thể nào người Ngoại bang cùng nhìn thấy giống như vậy không? Lạy 
Chúa! Khi họ có thời đại Hội thánh, có Con Đức Chúa Trời; Nhưng bây giờ 
bức màn giáo phái và những đồ vật, bức màn truyền thống chúng ta có từ thời 
Ngũ Tuần, khi truyền thống Hội thánh bị xé ra, những điều mà người ta nói, 
“Những ngày có phép lạ đã qua rồi, và những điều nầy” và Đức Chúa Trời đã 
xé toang bức màn, đem điều đó hiện ra rõ ràng, và họ đã đóng đinh trở lại, 
giống hệt như vậy. 
113 Đức Chúa Trời ẩn mình, bây giờ hiện ra rõ ràng, đáng lẽ họ đã nhìn thấy 
Ngài đứng tại đấy. Nhưng Ngài quá bình thường, Ngài chỉ là con người thường. 
Họ không thể nhìn thấy điều đó. Hãy xem cách họ nói khi nhìn thấy một người, 
“À, người nầy, Ông xuất thân từ trường nào? Nhưng, nên nhớ, khi ngọn giáo 
đâm vào hông sườn Ngài, thì Linh rời khỏi Ngài, Đền thờ... Những khối của lễ 
hy sinh lật lên, và ánh sáng đập mạnh qua Đền thờ và xé bức màn ra. Đó là điều 
gì? Đức Chúa Trời của họ đang treo mình trên đồi Sọ (Gô-gô-tha), và họ bị mù 
không thể nhìn thấy được. 
114 Đem Ngài ra giữa chỗ công khai, và họ vẫn không thấy được điều đó. Họ 
bị mù. Đức Chúa Trời ẩn mình trong một thân thể loài người. 
115 Bạn có nhớ sau đó Ngài hiện đến cùng Phao-lô không, và với Phi-e-rơ ở 
trong tù, làm Trụ Lửa. Hãy nhớ điều đó. 
116 Nhưng vào ngày cuối cùng Ngài sẽ trở lại, nhưng một Trụ Lửa sẽ trở lại 
bày tỏ Con Loài Người, để bày tỏ Lời, Ánh sáng. Những truyền thống, vốn đã 
có, sẽ bị quét sạch. Không còn điều gì ngăn trở điều đó; Việc đó sẽ xảy ra. Đức 
Chúa Trời sẽ xé bức màn truyền thống và giáo phái xuống. 

 Ngài sẽ dùng Linh nào? Giống như Ngài đã làm trong chỗ đầu tiên. Hãy 
xem những gì Ngài đã thực hiện trong thời Ê-li, trong thời của Giăng. Đừng 
tưởng các ngươi nói trong lòng rằng mình là con cái Áp-ra-ham,” Đức Chúa 
Trời có thể khiến những hòn đá nầy nên con cái Áp-ra-ham.” Anh chị em có 
hiểu không? Có bao giờ bạn nghĩ rằng, “Tôi thuộc về điều nầy, tôi thuộc về 
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262 Anh chị em có thể lấy lúa mì và trồng trong những loại đất khác nhau, nó 
chẳng bao giờ mọc. Nhưng phải có loại đất màu mỡ thích hợp thì lúa mì mới 
mọc được. Nếu không có loại đất đó, nếu chất màu mỡ không thích hợp... Thì 
hột giống chẳng bao giờ nẩy mầm. Cho dù Hạt Giống Lời được gieo vào đâu, 
nếu không đúng vào tấm lòng thích hợp thì nó chẳng... 
263 Chúa Jêsus Phán vậy, “Một số rơi dọc đường, hoặc trên đất đá sỏi, thì 
chim trời sẽ đến và ăn hết.” Sau đó Ngài phán, “Số khác rơi vào bụi cây và gai 
gốc, hột giống mọc lên sẽ bị nghẹt ngòi,” những truyền thống, những giáo phái, 
những sự lo lắng của thế gian sẽ làm nghẹt ngòi điều đó. “Một số rơi vào nơi 
đất tốt, sẽ mang kết quả gấp 100 lần. Đó là Vương Quốc Đức Chúa Trời.” 

 Ngày nay sự việc vẫn tương tự như thế, nhưng một số người không chịu 
hiểu. 
264 Giống như những môn đồ, một số người sẽ tin một ít. Họ đi theo Ngài, 
nhiều người trong số họ, 70 môn đồ đi theo Ngài mấy năm, để tìm kiếm; 
Khoảng 1 hoặc 2 năm, chỉ để tìm kiếm, cho đến khi họ có thể tìm được nơi 
Ngài, đôi điều... Như Ngài có một ít quyền năng để làm những điều nầy, hoặc 
giống như một người phù thủy có thể làm được đôi chút, những gì Ngài có thể 
làm để tạo ra những điều nầy, làm thế nào Ngài có thể biết được lòng người và 
những suy nghĩ của họ. Và cuối cùng họ thấy rằng Ngài nói Ngài “từ trời đến,” 
Chính Ngài là Lời.” Khi nghe vậy, điều ấy quá lớn đối với họ. Họ nói, “Không 
người nào có thể hiểu được Điều Nầy.” Rồi họ bỏ đi. Đó là những hạt giống rơi 
vào bụi gai. 
265 Trong mỗi hội chúng cũng có những điều tương tự như thế, anh chị em 
thấy có những người làm ra vẻ tin, có những không tin, và tín hữu. Điều nầy 
xảy ra trong mọi hội chúng. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy họ. Một 
số người làm ra vẻ họ là những tín hữu, đó là loại xấu nhất. Và rồi họ là những 
người không tin; Người ấy không quấy rầy bạn. Nhưng người ấy chỉ đi ngang 
qua và lắc đầu. Còn những người làm ra vẻ tín hữu, họ nói rằng họ là tín hữu, 
phải coi chừng những người đó, và cuối cùng là những tín hữu chân thật. Hãy 
xem 3 hạng người nầy. 
 Có những người không tin. Hễ khi nào Chúa Jêsus Phán, “Hãy ăn thịt của 
Con Loài Người...” Chao ôi, đó là gì nhỉ? 
 Những người khác là những người làm ra vẻ tin. Họ ngồi yên, giống như 
Giu-đa đã làm, cho đến cuối cùng. 
 Nhưng rồi họ có những tín hữu, họ không thể giải thích điều đó. Họ cứ giữ 
đức tin mình. 
269 Khi bức màn, truyền thống của những người không tin, được xé ra, thì bạn 
nhìn thấy Đức Chúa Trời. khi bức màn của những truyền thống đã được dời đi, 
bạn có thể nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của Lời Ngài. 
Ngài vẫn giữ Lời Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, Tác Giả của Lời Ngài. 
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254 Chà, nếu bạn chỉ nói, “Lời” và Lời không hoạt động thì sao? Gươm đem 
lại ích lợi gì ở đâu, và nói, “Nó không xé ra được đâu.” 
255 Nhưng khi bạn nói rằng Gươm của Đức Chúa Trời ở đàng kia và nhìn xem 
Gươm ấy xé ra -- bức màn được một người được phong chức đến xé ra. Hãy 
xem, hãy xé ra, và có Ngài ở đấy. Đức Chúa Trời được nhìn thấy cách rõ ràng, 
Đức Giê-hô-va vĩ đại. Đó là Lời Ngài được bày tỏ, phần của Lời hứa cho ngày 
hôm nay. Anh chị em có hiểu điều đó không? Khi Gươm, Lời hứa cho ngày 
nay, và Đức Chúa Trời cầm Gươm của Ngài, để xé bỏ bức màn giáo phái và 
quăng nó đi, thì Ngài được bày tỏ và cho thấy Ngài đang ở đó, cùng một Trụ 
Lửa. Hãy chú ý, đó là Lời được bày tỏ cho Lời hứa của ngày hôm nay. 
256 Chúng ta nhìn thấy điều đó như Phi- e -rơ đã thấy khi ông nói, “Lạy Chúa, 
chúng tôi sẽ theo ai, sau khi đã nhìn thấy Điều Nầy? Chúng tôi sẽ đi đâu? 
Chúng tôi sẽ gia nhập Giáo hội nào, khi chúng tôi được sinh ra trong Đấng Nầy. 
Bạn có thể gia nhập vào giáo phái nào khi bạn nhận được những Lẽ thật nầy, 
khi mọi người khước từ những Lẽ thật nầy? Mọi người trong họ. Tôi không 
thấy một người sẽ nói hoặc làm điều gì cho điều đó. Đúng vậy. 
257 Tôi bắt đầu khởi hành những cuộc hành trình đi xuống đây, là nơi có 42 
Giáo hội tại một chỗ có sự bảo trợ; Khi tôi đến đó, chưa có ai. Mỗi người trong 
họ nói rằng, “Ông ấy tin sự an ninh Đời Đời.” điều đó đưa những người làm 
theo luật pháp ra ngoài. Một người nói, “Ông ta làm báp-têm nhơn Danh 
Jêsus.” Rồi hãy để những người còn lại ra đi. Một trong số họ nói, “Ông ta tin 
nơi dòng dõi của con rắn. Con rắn không có dòng dõi!” Rồi những người đó... 

 Kinh thánh chép, “Ta sẽ đặt sự thù nghịch giữa Dòng Dõi người nữ và 
dòng dõi con rắn.” Anh chị em có hiểu không? 
259 Bức màn, bức màn che khuất Lời. điều đó được bày tỏ cho con trẻ. Chúng 
nhìn thấy điều đó. Điều nầy đúng. Có một người nói, “Khi bạn nhìn thấy,” khi 
bức màn được xé ra, truyền thống bị xé ra, thì bạn sẽ thấy Lời, như Chúa Jêsus 
đã có lần nói, “Khi các ngươi thấy Ta, các ngươi nhìn thấy Cha.” Đức Chúa 
Trời và Lời Ngài là một. Bây giờ chắc anh chị em hiểu rồi. Khi Lời được bày 
tỏ, điều đó là gì? 
260 Chúa Jêsus Phán, “Các ngươi dò xem Kinh thánh, các ngươi tưởng như 
thế là đủ. Các ngươi tin Đức Chúa Trời, thì cũng tin Ta nữa. Nếu Ta không làm 
công việc của Cha Ta, thì đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm công việc, Ta và Cha 
là một. Khi các ngươi nhìn thấy Ta, các ngươi đã nhìn thấy Cha.” 
261 Khi anh em nhìn thấy Lời được bày tỏ,anh chị em nhìn thấy Cha, Đức 
Chúa Trời, vì Lời là Cha, Lời là Đức Chúa Trời, và Lời được bày tỏ, là chính 
Đức Chúa Trời lấy Lời của Ngài và bày tỏ điều đó cho tín hữu. Không gì có thể 
làm cho điều đó sống ngoại trừ tín hữu, chỉ một mình tín hữu mà thôi. 
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điều kia.” Hãy xem, Đức Chúa Trời đang xé bức màn để bày tỏ Ngài là ai, hãy 
nhìn vào trong bức màn khi nó được xé ra. 
117 Có một thời, nếu một người đi ngang qua bức màn, người ấy bị chết lập 
tức. Bây giờ sự chết không đi ngang qua điều đó! A-men! Nếu anh chị em 
không thể xé bỏ bức màn truyền thống, xé bỏ bức màn giáo phái để nhìn thấy 
Đức Chúa Trời quyền năng, thì anh chị em sẽ chết. Trước kia chết khi đi vào, 
còn bây giờ thì chết khi ở ngoài. Toàn thể Ngôi Thi Ân đã lộ ra, bất kỳ ai đều 
có thể nhìn thấy điều đó, bức màn bị xé rồi. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! 
Toàn bộ Ngôi Thi Ân đã lộ ra. 
118 Làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể bày tỏ sự thương xót trên tội nhân 
như chúng ta, khi Ngài ẩn mình, đó là điều kỳ diệu. Còn bây giờ, điều đó xuất 
hiện rõ ràng, Lời Đức Chúa Trời bày tỏ như vậy. điều đó luôn luôn là Lời Đức 
Chúa Trời, liên tục là Đức Chúa Trời. Đó là Lời đã mở ra. Nếu người nào đã 
biết về Lời Đức Chúa Trời vào ngày đó khi Chúa Jêsus chết, chắc họ sẽ nhìn 
thấy Ngôi Thi Ân, họ sẽ nhìn thấy Ngài đã là Ai. 
119 “Bấy giờ Ai là Người Đó” Tại sao bức màn được xé ra? Nên nhớ, đó là sự 
chết khi bước vào. Không ai có thể nhìn thấy điều đó. Môi-se nhìn thấy điều đó 
trong một hình dạng, điều đó là một cơn gió lốc... Đó là cái lưng của Một 
Người. Vâng, đây là cái lưng đổ máu, cùng Con Người đó! Điều đó là gì! Đức 
Chúa Trời muốn cho họ thấy Ngôi Thi Ân. Đức Chúa Trời muốn cho họ thấy 
Ngài là Ai, trên tất cả mọi sự, bức màn bị xé từ trên xuống dưới, và bày tỏ Đức 
Chúa Trời cách rõ ràng. Đó là Đấng Christ đang bị treo trên thập tự giá, Ngôi 
Thi Ân. Còn người ta thì mù quáng không thể nhìn thấy điều đó. 
120 Phải lặp lại điều nầy, những truyền thống của họ! Thế nào, vào ngày Ngũ 
tuần, Lời xuất hiện và ở trong hình dạng “Con Chúa Trời.” Họ bắt đầu tổ chức 
ở Nicea, Rô-ma. Điều đầu tiên, họ đi vào Giáo hội Giám Lý (Methodist), Báp-
tít, Trưởng Lão (Presbyterian), Ngũ Tuần (Pentecostals), và v.v... Điều đó được 
tổ chức thành truyền thống đến nỗi con người không biết Ngài đứng ở đâu. 

 Nhưng vinh hiển thay Đức Chúa Trời. Ngài hứa trong những ngày cuối 
cùng Ngài sẽ làm điều gì. Ngài sẽ bày tỏ Lời Ngài cách rõ ràng, mở ra trước 
mặt chúng ta trở lại. 
121 Nếu họ là người biết Lời, họ biết Jêsus là Ai. Nếu một người chỉ biết Lời 
Đức Chúa Trời, người ấy sẽ biết thời điểm chúng ta đang sống và những gì 
đang diễn ra. Họ từ chối việc lắng nghe Lời đó. Truyền thống của họ! Điều gì 
khiến cho người Do-thái nhìn thấy điều đó? Điều gì? Dường như họ có thể nhìn 
thấy, vì điều đó đã hiển lộ. điều đó được bày tỏ vì một mục đích. 
122 Cơn phục hưng nầy xảy ra vì mục đích gì? Làm thế nào để nó phát triển? 
Làm thế nào để nó được phước? Tôi không quan tâm có bao nhiêu người có 
mặt... Khi Môi-se đi ra có một đám đông hỗn độn cùng đi với ông. Nhưng điều 
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đó để làm gì. Chính Đức Giê-hô-va mở ra bức màn để bày tỏ sự khác nhau giữa 
đúng và sai. Điều đó Giám Lý, Báp-tít, Ngũ Tuần, hoặc ai đúng? Lời Đức Chúa 
Trời đúng! “Mọi lời của con người đều giả dối, chỉ có Lời Ta là Lẽ thật.” Đức 
Chúa Trời không cần thông dịch viên, Ngài là Thông Dịch Viên. Ngài bày tỏ 
điều đó. Đức Chúa Trời bày tỏ Chính Ngài. Ô. Ngay ở giữa chúng ta, chúng ta 
nhìn thấy bàn tay vĩ đại của Ngài đang nói Những điều nầy, đang làm những 
điều nầy. 
123 Hãy xem Đức Chúa Trời đang làm điều gì đó tối nay, làm thế nào để nhìn 
thấy bàn tay của Đức Chúa Trời, điều đó là gì, điều đó bày tỏ như thế nào? Anh 
chị em có hiểu không? 
124 Có người nói, “Thật vô nghĩa” Thật hão huyền ở đây. Đó là Bê-ên-xê-bun. 
Đó là Ma quỉ. Đó là thầy bói. Điều nầy là gi? Hãy xem họ nói về Ngài tương tự 
như vậy. 
125 Hỡi Hội thánh, và nếu cuộn băng nầy đi ra, bạn có thể nhìn thấy không, 
hỡi những người hầu việc Chúa, anh chị em đang sống ở đâu? Anh chị em 
không thể thấy giờ phút chúng ta đang sống sao? Chúa Trời, đang bày tỏ chính 
Ngài, hãy nhìn sang một bên... Hãy nhìn Ngài đang xé bức màn trong Đền thờ, 
và xé ra từng mảnh, để họ có thể nhìn thấy Chúa Trời cách rõ ràng, và họ đã mù 
mắt đến nỗi không nhìn thấy được. Và hiện nay Ngài cũng làm tương tự như 
thế, hãy để Lời Ngài ngay trước mắt, những gì Ngài hứa. Hãy để mọi Lời hứa 
trong Lời Chúa Trời ngay ở trước mắt chúng ta cách rõ ràng. 
126 Bạn có biết Hội thánh dân Ngoại làm gì không? Họ giống như Giáo hội 
Do-thái đã làm, quá mờ tối đến nỗi chẳng nhìn thấy điều đó. Đó là tất cả. Nó 
nằm ngay trong lòng họ, giống như nó nằm trong lòng người ta ngày nay. 
127 Hãy chú ý, bây, giờ sự chết, ở ngoài điều đó. Anh chị em phải đi vào trong 
điều đó qua bức màn nầy, hoặc không bao giờ được vào cả. Thế nào Đức Chúa 
Trời đã bày tỏ sự thương xót trên bạn, nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đang 
bày tỏ điều gì sau bức màn. Hãy xem điều gì đang ở đàng sau bức màn, đó là 
Lời! Điều gì bị giấu kín? Lời! Đó là gì? điều đó nằm trong Hòm Giao Ước. Đó 
là Lời bị giấu kín. Anh chị em có hiểu không? Jêsus là Lời đó, và bức màn của 
thân thể có người đã giấu kín điều đó. 
128 Ngày nay bức màn truyền thống cũng giấu kín Lời trở lại, vì họ nói rằng, 
“Không phải như vậy.” Nhưng điều đó là như vậy. Đức Chúa Trời đang chứng 
thực điều đó. Ngài chiếu sáng ra như mặt trời, trước mặt mọi người, và họ đã 
không nhìn thấy điều đó. Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng con. 
129 Môi-se từ trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời bước ra, với Lời Đức 
Chúa Trời cho thời đại ấy. Bây giờ hày xem chúng ta đang ở Xuất Ê-díp-tô-ký 
19. Đừng bỏ qua sự kiện nầy. Xuất Ê-dip-tô-ký 19, Môi-se từ trong sự Hiện 
diện của Đức Chúa Trời bước ra, hoặc đoạn 20 và 21, 19:20 và 21. Môi-se đã 
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chính Ngài. Đối với những người khác, nó còn giấu kín trong thân thể loài 
người. Anh chị em có hiểu không? 
246 Ồ họ nói, “Những con người đó học ở trường nào? Học vấn họ đến đâu 
rồi? Học ở đâu? Họ xuất thân từ đâu? Họ thuộc về nhóm nào? Anh chị em có 
hiểu không? Họ không thể hiểu được điều đó. 
247 Một ngày nọ, người nầy nói với người kia rằng, “Bạn phải thuộc về một 
giáo phái để trở thành một Cơ-đốc nhân.” 
248 Người ấy nói, “Tôi là một Cơ-đốc nhân rồi; Tôi không thuộc về giáo phái 
nào cả.” Nói, “Xin Đức Chúa Trời đem cục ung thư nầy khỏi con.” Nói, “Bây 
giờ bạn nghĩ gì về điều nầy?” Người đó là một Bác sĩ. Ông ta nói, Chỉ cho tôi 
thấy giáo phái là gì? Được rồi nó che khuất. 
249 Chúng ta ở trong Đấng Christ. Vậy mọi tín hữu chân thật đều nhìn thấy 
Ngài. Lời hứa về ngày nầy,được bày tỏ công khai. Đó là một chữ lớn nếu bạn 
có thể lấy được nó. Anh chị em có hiểu không? Mọi tín hữu chân thật, những 
người ở trong Lời, sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời cách công khai. Bức màn bị xé 
ra, và Đức Chúa Trời hiện ra trước mắt bạn, Ngài bày tỏ rõ ràng. 
250 Để làm được điều nầy, bức màn truyền thống cũ kỹ của chúng ta phải 
được xé bỏ một lần nữa. Để thực sự nhìn thấy điều đó thực sự có nghĩa gì, bạn 
phải ra khỏi mớ bòng bong ấy. Nhưng bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó 
vì chúng cứ tiếp tục kéo bức màn ra trước mặt bạn. “Ồ, không có gì liên quan 
đến điều đó.” Nhưng điều đó được viết ra ở đây, và điều đó được bày tỏ. 
251 Nếu một người không chịu nhìn vào mặt trời và nói, “Ồ, tôi biết rằng Đức 
Chúa Trời Phán, ‘Phải có sự sáng.’ Nhưng không có việc như thế. Tôi sẽ đi 
xuống tầng hầm -- tôi không thấy sự sáng ở đâu!” Gã nầy điên rồ. Có điều gì 
không ổn với lão. 
252 Điều gì không ổn với những người đàn ông, đàn bà, họ có thể nhìn thấy 
Lời hứa của Đức Chúa Trời, có thể nhìn thấy điều đó bày tỏ, và rồi không chịu 
tin điều đó vì giáo phái đã kéo bức màn xuống. Che khuất. 
253 Để làm được điều nầy, những bức màn truyền thống giáo phái phải được 
xé đi bằng Lửa và Gươm của Thánh Linh Đức Chúa Trời, vốn là Lời Ngài. Lời 
Ngài luôn luôn là Thanh Gươm. Ngài dùng Gươm trong ngày đó, đầy dẫy Lửa, 
và xé bức màn từ trên xuống. Ngài đang làm điều đó trong ngày hôm nay cùng 
với chiếc Gươm đó! Không phải “Tín điều của tôi -- Sách dạy Giáo lý.” Nhưng 
là Gươm của Chúa, xé bức màn xuống, và bạn nhìn thấy Đức Chúa Trời đang 
đứng rõ ràng, bày tỏ trong Lời Ngài. Thật tuyệt vời khi nhìn xem quang cảnh 
đó. Vâng, Thánh Linh và Lửa của Đức Chúa Trời, Gươm của Ngài, Lời Ngài, 
xé bỏ bức màn giáo phái đi. 
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238 Hãy chú ý, mọi vinh hiển ở trong Đức Chúa Trời đều ở trong Lời. Mọi 
phước hạnh có trong Đức Chúa Trời đều ở trong Lời. Đối với những người 
không tin, họ bị giấu kín bằng truyền thống. Hãy xem tôi muốn nói gì? Nhưng 
tất cả đều ở trong Đấng Christ. Chính Ngài đã tự làm cho mình trở nên trống 
không, “kenos” và đến với Đấng Christ, và ở đàng sau bức màn. 

 Bạn nói, “Vâng, tôi vào trong Đấng Christ, và ở đó tin rằng có ‘3 Chúa 
Trời’? Làm báp-têm nhơn ‘Danh’ [tước] Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và 
Thánh Linh.” Bạn vẫn tin tất cả những truyền thống nầy và những điều nầy à. 
Không, bạn vẫn ở đàng sau bức màn. Anh chị em có hiểu không? Hãy đi vào 
trong bức màn, Ngài, Đấng Christ là Lời. 
240 “Làm thế nào? Tôi không tin sự chữa bệnh linh quyền. Tôi không tin 
những phép lạ nầy và những điều như thế.” 
241 Vâng bạn thấy đó -- bạn không ở trong, bạn ở ngoài bức màn. Bạn không 
biết gì về điều đó. Đấng Christ là Lời! Và khi chúng ta ở trong Lời, chúng ta ở 
trong Đấng Christ. Làm thế nào tôi ở trong Đấng Christ hoặc từ chối Đấng 
Christ? Chính Ngài đã phán, “Không được thêm Lời nào hoặc bớt đi điều nào.” 
Bạn đã lấy ra và thêm vào những gì? Hãy xem, Lời chỉ bạn thấy bạn đã làm bức 
màn nào để che giấu. 
242 Chúng ta ở trong Ngài! Vậy, được ở trong Ngài, chúng ta vẫn được giấu 
kín đối với những người theo tôn giáo và những giáo sư của thế gian. Hãy xem 
sự Vinh hiển mà chúng ta hưởng thụ, vẫn bị che khuất đối với những người ở 
bên ngoài. Họ nghĩ rằng chúng ta là “những người khùng.” Anh chị em có hiểu 
không? điều đó đúng. Nhưng chúng ta là những người ở trong Đấng Christ, 
được báp-têm vào trong Ngài (I Cô-rinh-tô 12), chúng ta là những người dự 
phần vào sự vinh hiển nầy. Điều nầy không dành cho những người ở bên ngoài, 
họ vẫn nhìn nhưng không nhìn thấy gì, vì họ phủ nhận điều đó. 
243 Vậy bây giờ, chúng ta được mời vào bên trong với Ngài, được dự phần 
vào tất cả những gì Ngài có. Chúng ta được mời vào trong Ngài, điều nầy che 
khuất những người không tin, do bức màn thân thể loài người. Họ biết về sự 
Vinh hiển đó, họ đọc về điều đó. Điều đó ở trong Lời, “Sự Vinh hiển của Chúa 
Trời” và những điều giống như điều đó, chỉ một lời cho họ thôi. Đối với chúng 
ta, đó là một sự bày tỏ. Không chỉ là một lời nói, mà là một thực tế! A-men! 
244 Chúa Trời phán, “Hãy có sự sáng,” đó là Lời. Nhưng bây giờ có sự sáng. 
Đó không phải là lời nữa; Đó là sự sáng. Anh chị em có hiểu điều tôi nói 
không? 
245 Đối với chúng ta bây giờ Lời không còn là Lời bằng chữ viết nữa, mà đó 
là một thực tế. Chúng ta ở trong Ngài. Bây giờ chúng ta vui mừng. Bây giờ 
chúng ta chiêm ngưỡng Ngài, chúng ta nhìn thấy Ngài, Lời đã bày tỏ thành 
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được ở trong Lời. Lời đã được viết ra. Và ông, ở trong sự Hiện diện của Đức 
Chúa Trời, với Lời, ông có Lời cho thời đại đó. Có Lời Chúa cho mỗi thời đại. 
Môi-se bước ra, mặt ông chiếu sáng! Lời Chúa ở trong ông, sẵn sàng phô bày 
ra, ban phát ra cho dân sự. 
130 Lời chân thật, Đức Chúa Trời đã viết điều đó, và điều đó ở với Môi-se. 
Hãy chú ý. điều đó ở với Môi-se và sẵn sàng bày tỏ. Ông là Lời đối với họ, ông 
là Lời sống, ẩn mình. Môi-se đã lấy khăn che mặt. Tại sao? Ông là Lời đó. A-
men! Cho đến khi Lời được bay tỏ, thì Môi-se vẫn giấu mình. A-men! 

 Anh chị em có hiểu không? Nơi nào có Lời, nơi đó có sự giấu mình. 
131 Môi-se đã có Lời. Hãy nhớ điều nầy, sau khi Lời được công bố, Môi-se là 
Môi-se trở lại. Anh chị em có hiểu không? Mặc dù Lời ở trong ông phải được 
ban bố ra,nhưng khi nói ra Lời Đức Chúa Trời thì ông là Đức Chúa Trời, ông 
không phải là Môi-se nữa. Ông có Lời Đức Chúa Trời cho thời đại đó. Không 
gì có thể đụng chạm đến ông cho đến khi điều đó qua đi; Vì Lời ở với ông. Vì 
vậy, khi ông bước ra dân sự cúi đầu xuống, họ không thể hiểu được. Họ đã bị 
thay đổi. Ông là một con người khác. Ông đến với Lời đó. Kinh thánh nói rằng, 
“Và ông lấy khăn che mặt lại,” vì ông có Lời. Và ông là Lời cho họ. 
132 Hãy nhìn xem, nếu Môi-se... Ô, anh em ơi, sắp có sự xúc phạm. Nhưng 
nếu Môi-se... Như điều Phao-lô nói trong 2 Cô-rinh-tô 3. Môi-se đã ẩn mặt 
mình trong loại vinh hiển chiếu trên ông, vì đó là sự vinh hiển tự nhiên, đó là 
luật pháp tự nhiên. Nếu Môi-se... Biết rằng theo luật pháp thì phải chết, nhưng 
sự vinh hiển quá chói sáng đến nỗi làm mù mắt con người, thì ông phải dùng 
cái khăn che mặt lại. Thì huống chi điều đó lớn biết dường nào? Những con 
người đui mù thuộc linh! Sự vinh hiển tự nhiên phai mờ đi, nhưng sự vinh hiển 
nầy không phai mờ đâu. Anh chị em có hiểu không? Môi-se có những luật pháp 
thuộc xác thịt, sự kết án không ân điển, không có gì cả ngoài việc kết tội anh 
chị em. Nhưng chúng ta đang nói về Điều Nầy... Điều đó không có sự tha thứ, 
nó chỉ cho biết tình trạng của bạn. 
133 Khi Lời được bày tỏ ra, ồ, điều đó sẽ trở thành loại khuôn mặt nào? điều 
đó sẽ được vén lên. Hãy chú ý. Thánh Linh được bày tỏ trong một Đền thờ con 
người, Ngài nói bằng những lời tự nhiên với một cái màn tự nhiên. 
134 Ở đây Phao-lô nói về ý nghĩa nầy, Lời Thánh Linh. “Chúng ta là những 
người phục vụ, không theo văn tự, luật pháp nhưng là những người phục vụ có 
khả năng của Linh,” tức là Thánh Linh lấy văn tự và bày tỏ điều đó. 
135 Đó chỉ là luật pháp, bạn phải nhìn xem nó, đọc thấy,” Ngươi chớ phạm tội 
tà dâm, Ngươi chớ trôm cắp. Ngươi chớ nói dối. Ngươi chớ làm điều nầy, điều 
khác, điều nọ.” Anh chị em có hiểu không? Anh chị em phải nhìn kỹ điều đó. 
136 Nhưng đây là Thánh Linh xuất phát từ Lời đã hứa cho thời đại nầy, và 
mang ra và bày tỏ, không phải trên 2 bảng đá, nhưng là sự Hiện diện của Đức 
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Chúa Trời hằng sống. Không phải là tư tưởng huyền bí do người nào đó tạo ra, 
hoặc là một cái bẫy; Nhưng chính là Lời hứa của Đức Chúa Trời được bày tỏ và 
hiện ra ngay trước mặt chúng ta. Loại bức màn nào mà nó sẽ nằm ở đàng sau? 
Và để mất điều đó... 
137 Hãy xem, đó là điều thật vĩ đại cho đến khi dân sự nói, họ nói khi họ nhìn 
thấy Đức Giê-hô-va giáng xuống trong Trụ Lửa nầy, và bắt đầu làm rung 
chuyển đất... những điều Ngài thực hiện, và ngọn núi rực lửa. Và thậm chí nếu 
người nào thử leo lên núi đó, lập tức chết ngay.Điều đó quá vĩ đại cho đến khi 
Môi-se sợ hãi, run rẩy. Vậy, nếu thời đó Ngài làm rung chuyển hòn núi, thì bây 
giờ Ngài làm rung chuyển cả trời và đất. 
138 Còn về vinh hiển nầy thì sao? Nếu điều đó được che giấu dưới bức màn tự 
nhiên, thi điều nầy sẽ được che giấu bằng bức màn thuộc linh. Vậy, đừng thử 
nhìn vào điều tự nhiên; Hãy vào trong Thánh Linh để nhìn thấy mình đang 
đứng ở đâu và đang đứng trong thời điểm nào. 
139 Điều đó có ý nghĩa gì cho anh chị em không? Chính bức màn thuộc linh 
bao trùm trên mọi người nên người ta nói. “Tôi là người Giám Lý, tôi cũng tốt 
như những người khác. Tôi là người Báp-tít, và tôi là người Pentecostal.” Anh 
chị em há không nhận ra điều nầy sao? Đó là bức màn truyền thống. Nó che 
khuất Đức Chúa Trời khỏi bạn. Đó là điều ngăn trở bạn hưởng thụ tất cả 
 Ồ bạn nói. “Tôi hát lớn và nhảy lên nhảy xuống mà” 
 Ngài phán, “Mọi Lời!” Ê-va đã tin mọi Lời nhưng tôi trừ một Lời. Anh chị 
em có hiểu không? Đó là toàn thể Lời Đức Chúa Trời. Lời hứa cho thời điểm 
nầy sắp được bày tỏ. 
141 Hãy chú ý khi chúng ta tiếp tục. Hãy ghi nhớ những lời nầy, đến đây 
khoảng trên 20 trang rồi... Nhưng đó mới là ghi chú... Còn tôi chưa nói được gì 
nhiều cả. 
142 Ngài đã ẩn mình trong thiên nhiên trước khi Ngài có thể nói Lời cho dân 
sự. Bây giờ, Đức Chúa Trời phải ẩn mình, như Ngài đã hứa, trong thân thể loài 
người. Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời phải ẩn mình trong thân thể loài người, 
và đặt một bức màn thuộc linh trên họ, để nói với con người. Khi bức màn đó, 
bức màn truyền thống bị xé đi, rồi những gì họ nói, “Tại sao,những ngày xảy ra 
phép lạ đã qua rồi mà!” 
143 Một thanh niên đến nói với tôi vào một ngày nọ, một Mục sư trẻ tuổi Báp-
tít, đến thăm tôi, Anh Green và anh nói, Anh Branham, ở đây có một điều tôi 
chống lại anh.” Anh ta nói. “Anh đang làm cho người ta...” Đó là tại khách sạn 
Ramada, khi chúng tôi có một buổi nhóm tại đó. Anh đang cố làm cho người ta 
tin vào thời đại Sứ đồ, sống ngày hôm nay giống như thể họ sống trong thời các 
Sứ đồ; Thời các Sứ đồ chấm dứt với thời các Sứ đồ.” 
 “Vâng.” 
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231 Đằng sau Đền thờ cũ, trong bức màn, những gì ở đàng sau đó? Đức Giê-
hô-va là gì? Điều gì giấu ở đàng sau đó? Bức màn che điều gì? Ô, Ha-lê-lu-gia! 
Bức màn che giấu điều gì? Nó che giấu Lời. Bức màn, bằng da cá nược, che 
giấu Lời khỏi con mắt thiên nhiên của họ. Đàng sau đó còn có Bánh Trần thiết, 
cũng có Sự Vinh hiển Shekinah. Nhưng điều đó ẩn giấu khỏi họ. Tất cả đều 
được che phủ. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở ngay đàng sau bức màn bằng 
da cá nược đó, điều đó đúng, tất cả đều được giấu khỏi con mắt tự nhiên. 
232 Ngày nay cũng vậy. Họ bị gọi là một lũ những người ‘Thánh cuồng tín’ 
(holy-rollers), nhưng những người khác chẳng biết những gì ẩn giấu đàng sau. 
Đó là lý đo họ không hiểu. 
233 Rồi khi Chúa Trời, trong sự thương xót, xé bức màn cho họ nhìn thấy, họ 
đã bị bức màn truyền thống che khuất, họ vẫn bị che khuất cho đến ngày nay. 
234 Bây giờ cũng thế! Sự Vinh hiển, Quyền năng của Thánh Linh, Sự Vinh 
hiển Shekinah đang giáng xuống trên tín hữu, tôi muốn nói là tín hữu thật, điều 
làm cho công việc của Đức Chúa Trời và đức tin đến với người ấy, để tin Lời 
Đức Chúa Trời, tất cả những gì đã giấu khỏi mắt họ. Họ nói, “Những điều đó 
đã qua rồi.” Các anh chị em thấy đấy, những điều đó vẫn còn nằm sau bức màn. 

 Hỡi những anh chị em bé nhỏ, anh chị em không còn bị che khuất nữa. 
Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng cho chúng ta. 
235 Một ngày nọ, Anh Fred Sothmann, Anh Tom Simpson... 

 Tôi không biết anh ấy có ở đây không. Vài người trong chúng ta ở trong 
Giáo hội Báp-tít, và Mục sư nói rằng mọi sự đều tốt. Tất cả chúng ta nói rằng, 
“A-men!” Mọi người trong Nhà thờ ngẩng cổ lên, và nhìn lại đàng sau. Anh chị 
em có hiểu không? Chúng tôi tìm thấy một mảnh vụn từ đàng sau của Shekinah 
ở đấy, và chúng ta vui mừng khi nhận lấy điều đó. Chúng ta nói câu khác, 
“Cảm tạ Chúa!” Anh chị em có hiểu không? Và khi làm điều đó, những người 
bạn nầy bị che khuất đến nỗi họ cười chế giễu. Họ không hiểu điều đó có nghĩa 
gì. Họ còn bị che khuất. Vì thế có những người ở trong và những người ở 
ngoài. Vì thế... Nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn bày tỏ rõ ràng cho chúng ta. Bây 
giờ cũng tương tự như thế. 
236 Vậy khi Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót, xé bức màn. Ngài bày tỏ mọi 
sự rõ ràng. Nhưng họ vẫn bị che khuất đàng sau bức màn truyền thống. Đức 
Chúa Trời vẫn giấu mặt đối với họ. 

 Bây giờ, tương tự như thế! Mọi vinh hiển đang giấu kín trong Lời, Đấng 
vinh hiển là Đền thờ của chúng ta. 
237 Tôi sẽ triển khai thêm điều nầy một chút. Xin lỗi các anh chị em về tình 
cảm của tôi sáng hôm nay, nhưng tôi muốn nói điều nầy thật dài... Phải hạn chế 
thôi... 
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 Hãy chú ý, đối với người nầy, điều đó sẽ làm cho mù; Còn đối với người 
khác, điều đó để bày tỏ Lẽ thật. điều đó sẽ làm cho con mắt người nầy tối, và 
mở mắt cho người khác. 
222 Hãy xem, Đức Jêsus đứng và nói, “Chà, tên anh là gì- là Si-môn, và cha 
của anh là Giô-na.” 
 Người ấy nói, “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! Phi-líp... 
 Người ấy nói, “Ngài biết tôi khi nào?” 
 Ngài Phán, “Kìa là một người Y-sơ-ra-ên thật, trong miệng người không 
có chút chi dối trá!” 
 Và người nói, “Thưa Thầy, Thầy biết tôi khi nào?” 
 Ngài Phán, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới gốc cây vả, Ta 
đã thấy ngươi.” 
 Người ấy nói, “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời. Thầy là Vua của 
Y-sơ-ra-ên. 
 Chà, tại đấy có một số người đứng, “Người ấy là Bê-ên-xê-bun,” anh chị 
em có hiểu không? điều đó đã làm gì? Mở mắt người nầy, làm mù mắt người 
khác. Những Thầy Tế lễ nói gì? Tại sao, Gã đó là Bê-ên-xê-bun!” 
226 Người phụ nữ nhỏ bé nói, “Tôi biết rằng Đấng Mê-si gọi là Đấng Chịu 
Xức Dầu sẽ đến. Chúng tôi không có các Tiên tri... Ông phải là một Tiên tri. 
Nhưng Đấng Chịu Xức Dầu. Chúng tôi trông chờ Ngài. Đây là những ngày 
cuối cùng cho Dân Ngoại... Hay cho người Do-thái.” Ngài phán, “Đây là thời 
kỳ cuối cùng.” Hãy xem, cả người Sa-ma-ri và người Do-thái đều chờ đợi Đấng 
Mê-si. Anh chị em có hiểu không? Bà ấy nói, “Đây là thời kỳ mà Ngài xuất 
hiện. Chúng tôi biết, khi Ngài đến, Ngài sẽ làm những điều nầy. Ngài sẽ bảo 
cho chúng tôi những điều nầy.” 
 Ngài Phán, “Ta là Đấng đó.” 
 Mắt bà được mở ra, còn những Thầy Tế lễ bị mù. 
227 Đó là những gì Phúc âm thường làm. Phúc âm thường mở mắt cho một số 
người, bày tỏ Lẽ thật cho một số người, trong khi cũng làm cho một số người 
khác bị mù; Có 2 ý nghĩa. Một số người có thể hiểu đó là Con Đức Chúa Trời 
và nhìn thẳng vào điều đó, và họ bị mù; Những người khác có thể hiểu đó là 
Con Đức Chúa Trời và bước ra với điều đó. Đây là điều khác nhau. 
228 Điều nầy xảy ra trong mọi thời đại. Thần tánh được giấu trong thân thể 
con người. Hãy chú ý. Các Tiên Tri là Thần linh, được che giấu. Họ là Lời Đức 
Chúa Trời (điều nầy có phải không?) được che giấu trong thân thể loài người. 
Do đó, họ đã không nhận ra Môi-se của chúng ta, hoặc Jêsus nữa. 
229 Hãy chú ý đàng sau bức màn bằng da cá nược ở trong Đền thờ hồi xưa là 
Lời, Lời được bày tỏ trên những bảng bằng đá. 
230 Tôi sẽ cố gắng giải thích điều nầy trong 20 phút, nếu tôi có thể. Tôi sẽ nói 
nhanh hơn vì thấy các anh chị em nóng nực lắm. 

Sự Bày Tỏ Của Chúa Trời             25 

 Tôi nói, “Ai là phát ngôn viên thời các Sứ đồ?” 
 Anh ta nói, “12 Sứ đồ trong phòng cao.” 
144 Tôi nói, “Vậy Phao-lô ở bên ngoài?” Tôi nói. “Phát ngôn viên là Phi-e-rơ, 
vào ngày Ngũ Tuần, khi mọi người nhìn xem mọi sự đang diễn tiến, và Thánh 
Linh đang làm việc, thì ông nói, “Lời hứa nầy đến cùng anh em, và con cái của 
anh em và cho những người ở xa mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu 
gọi.” Nếu Ngài đang kêu gọi, thì cùng một điều đó đang ở đây. Vậy khi nào 
thời các Sứ đồ chấm dứt? Thời các Sứ đồ sẽ chấm dứt khi Đức Chúa Trời hết 
kêu gọi.” Ngài chẳng bao giờ nói một điều rồi nhặt lấy chiếc mũ của Ngài và 
bước đi khỏi đó. 
145 Chính Lời đã làm việc đó. Chúa Jêsus Phán với Sa-tan, “Như có chép 
rằng.” Anh chị em có hiểu không? “Như có chép rằng.” 
 Tôi nói, “Phi-e-rơ đã nói rằng điều đó sẽ không bao giờ chấm dứt. Hễ càng 
nhiều người được Chúa gọi thì phước hạnh ấy dành cho họ. Còn bây giờ anh lại 
nói, ‘Ông ấy đã chấm dứt rồi.’ Khi nào? 
 “Không gì hại cả, phải không?” 
 Tôi nói, “Không, thưa ông, không chút nào. Xin cứ nói đi.” 
147 Phi-e-rơ nói rằng Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi nhiều người đến nhận cùng 
một phước hạnh với Các Sứ đồ. Đó là Lời Đức Chúa Trời 
148 Khi Đức Chúa Trời, Lời Ngài, được giấu mình trong thân thể loài người. 
Điều nầy có nghĩa gì? Đức Chúa Trời ẩn mình trong Môi-se. Đức Chúa Trời ở 
trong Môi-se, Ngài ẩn mình. Và sự Hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong ông, 
cho đến khi ông phải lấy khăn che mặt mình. Đó là một Tiên tri đã bày tỏ Lời 
và nói với họ, “Ngươi chớ! Ngươi phải! Và ngươi chớ!” Anh chị em có hiểu 
không? 
149 Để ban bố Lời Ngài cho dân sự Ngài, Ngài ẩn mình trong một con người, 
nếu không, Lời sẽ làm mù những người được gọi. Ngay cả những người đứng 
ngoài, họ không thể đứng để xem nữa. Trong Xuất Ê-díp-tô-ký chúng ta thấy họ 
nói rằng, “Xin Đức Chúa Trời đừng nói, hãy để Môi-se nói.” Đó là lý do tại sao 
Trụ Lửa không thường xuất hiện nữa. 
150 Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ... Dấy lên một Đấng Tiên Tri cho họ.” A-
men! “Ta sẽ dấy lên cho họ một người” Và Ngài đến đúng chính xác. “Ta sẽ 
dấy lên, và Ngài sẽ có, Lời.” 
151 Ngài Phán. “Nếu họ muốn nhìn thấy Lời có ý nghĩa gì...” Hãy chú ý, hỡi 
Môi-se, Ta đã hiện ra với ngươi nơi bụi gai cháy. Bây giờ ta giáng xuống và 
làm cho núi rực lửa.” “Họ sẽ thấy Ta vừa nói sự thật. Ta hiện ra ở đây trong - 
trong cùng ngọn lửa đó. Ta sẽ hiện ra ở đây và chứng minh cho dân sự. Ta sẽ 
binh vực chức vụ của ngươi.” Đó là những gì Ngài phán vơí Môi-se ở đây, rất 
nhiều lời nói. 
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152 Ngài Phán, “Bây giờ Ta sẽ - sẽ làm cho ngươi vinh hiển trước mặt dân sự. 
Vậy bây giờ bảo với họ rằng Ta đã gặp ngươi tại bụi gai cháy, và giờ nầy ta sẽ 
giáng xuống cùng Ngọn Lửa đó, và ta sẽ cho dân sự nhìn thấy rằng ngươi chẳng 
bao giờ nói dối về điều đó.” Các anh chị em có thể chứng minh điều đó cách 
khoa học, thậm chí nếu anh chị em muốn thế. “Ta sẽ giáng xuống và làm cho 
họ hiểu.” 
153 Khi ấy Ngài bắt đầu làm sấm sét, khi Đức Giê-hô-va khởi sự làm sấm sét, 
dân sự nói, “Không! Không! Không! Xin Đức Giê-hô-va đừng nói, nếu không 
chúng tôi sẽ chết, chúng tôi sẽ chết!” 
154 Chúng ta hãy xem, Ngài phải ẩn mình, vì vậy Đức Chúa Trời ẩn mình 
trong Môi-se, và ban cho Môi-se Lời. Sau đó Môi-se đi xuống và nói cùng dân 
sự Lời Đức Chúa Trời, trong cái khăn che mặt. điều đó đúng không? Đức Giê-
hô-va ẩn mình trong hình thức của một Tiên tri... Và Đức Chúa Trời phán Ngài 
sẽ không trực tiếp nói với họ nữa. Ngài chỉ có thể nói với họ qua một Tiên tri. 
Đó là cách duy nhất mà Ngài có thể nói với con người từ đó trở đi. điều đó 
đúng. Đó là cách duy nhất mà Ngài phán, Ngài không nói dối đâu. 
155 Hãy chú ý, chỉ có 1 mình Môi-se có Lời. Không có một ‘nhóm’ người nào, 
không có những người Pha-ri-si, hoặc người Sa-đu-sê, cũng không có 1 Giáo 
phái nào đó, mà chỉ 1 mình Môi-se. Ngài chiếm hữu 1 “người”. Ngài không thể 
chiếm hữu 1 hoặc 2 tâm trí khác nhau, Ngài sử dụng “1 con người”. Môi-se đã 
có Lời, và chỉ 1 mình Môi-se. Giô-suê đã không có điều đó. Không một ai khác 
có điều đó. A-men! Giô-suê là 1 Tướng lãnh, 1 người Tổng Chỉ huy quân đội; 
Giô-suê là 1 tín hữu, 1 Cơ-đốc nhân. Nhưng Môi-se là 1 Tiên tri! Lời không thể 
đến với Giô-suê; Điều đó chỉ đến với Môi-se. Ông là Tiên tri chính thức trong 
giờ phút đó. Hãy chú ý, Lời chẳng bao giờ đến với Giô-suê cho đến khi Môi-se 
qua đời. Không thưa ông. Đức Chúa Trời chỉ đối xử với 1 “người” tại 1 “thời 
điểm”. Đức Chúa Trời là Đấng Duy Nhất. Anh chị em có hiểu không? Bấy giờ 
chỉ có “1 con người” Môi-se có Lời, chứ không phải ‘1 nhóm người’. 
156 Hãy xem, Đức Chúa Trời cảnh cáo những con người cố gắng đi theo Môi-
se vào trong bức màn ấy. Anh chị em có hiểu không? Hoặc người nữ, người 
nam, Thầy Tế lễ, mặc dù người đó thế nào, thánh thiện được tôn trọng... Bất kỳ 
ai đi nữa; Ngài cảnh cáo, ‘Chỉ để Môi-se vào một mình! Và bất kỳ ai, ngay cả 
súc vật, nếu sờ đến thì sẽ bị chết ngay tại đấy.” Đừng bao giờ đụng đến bức 
màn đó. Bức màn đó chỉ thuộc về một người. Sứ điệp chỉ là một. Trong Đền 
thờ, mỗi năm chỉ có 1 người được phép vào, được xức dầu và làm cho thích 
hợp thì mới được vào; Không được mang Lời ra,nhưng phải dâng huyết. Bước 
vào đó chỉ được một người. Bất kỳ người khác đều phải chết. 
157 Họ chết về mặt thuộc linh. Đây là bức màn thuộc linh. Đó là bức màn 
thiên nhiên. Họ tiếp tục bước đi đàng sau bức màn đó, bạn có thể nói với họ, “Ồ 
tôi biết! Tôi biết điều đó, nhưng tôi...” Hãy xem, đó là sự thật... Bạn có nhớ lại 
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 Tôi nói, “Đó là những gì Ngài Phán.” 
215 Điều đó đã được thực hiện. Ngài không cần thông dịch viên nào. Tự Ngài 
làm điều đó. Ngài đã làm rồi, điều đó tự thông dịch lấy, Ngài kêu gọi Những 
Người Được Chọn của Ngài từ mọi nẻo đường của cuộc sống. Bây giờ điều đó 
được bày tỏ. 
216 Tôi đã nói rằng Đa-vít đứng ở đấy, một con người nhỏ bé, khẳng khiu 
đang cúi đầu chào, một cái trành ném đá trên tay. Sau-lơ, người đứng đầu của 
tập thể điều hành, nhìn vào cậu nói, “Ủa, ngươi, ngươi chưa bao giờ được huấn 
luyện cả! Ông nói, để ta xem nếu ta cho ngươi một cái bằng Tiến sĩ Triết học 
hoặc cái gì tương tự.” Hãy mặc binh giáp nầy vào người, nó... Không thích hợp 
với một người của Đức Chúa Trời. 
217 Đa-vít nói, “Xin hãy cởi ra cho tôi. Tôi không quen với cách sử dụng. Tôi 
theo cách tôi biết, tôi đã đánh con sư tử như thế nào, tôi đã đáng con gấu bằng 
cái gì.” Ông ta là một loại người sống trong rừng. Ông nói, “Hãy để tôi đi theo 
cách nầy.” 
218 Còn Gô-li-át nói, “Ngươi đến đây như một con chó để chiến đấu với ta 
sao? Ta sẽ dùng ngọn giáo của ta mà nhặt ngươi, rồi treo lên để cho chim đến 
ăn.” 
219 Đa-vít nói, “Ngươi là một người Phi-li-tin, dùng binh khí và giáo đến với 
ta, còn ta, ta nhơn Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà đến cùng 
ngươi.” A-men! Đa-vít biết mình có điều gì, mình tin vào ai và hoàn toàn tin 
rằng Đấng có thể gìn giữ điều mà mình phó thác. Anh chị em có hiểu không? 
Vậy mọi sự xảy ra đúng như lời báo trước. 
220 Người xưa nói rằng, “Những ngày làm phép lạ đã qua.” Bức tường đã sụp 
xuống! Đức Giê-hô-va vẫn đứng rõ ràng, bày tỏ Lời, Đấng ẩn mình. điều đó 
đúng vậy. Hãy chú ý. 
221 Sau khi bức màn bị xé ra và phô bày Đức Chúa Trời, thì Hội thánh dân 
Ngoại cũng bị đui mù trước bức màn khác -- bức màn Giáo hội. Họ bị mù như 
thế nào? Bằng việc giấu Lời trong thân thể loài người trở lại. Đó là lý do chính 
xác tại sao dân Y-sơ-ra-ên không nhìn thấy. Nếu có ai như Thiên sư , thì có lẽ 
dân Y-sơ-ra-ên đã tin. Nhưng là... Điều đó không thể là một Thiên sứ. điều đó 
chỉ là một con người. A-men! 

 Đức Chúa Trời không thể phá vỡ Lời Ngài. Trong những ngày cuối cùng 
phải có điều tương tự trở lại. Anh chị em có hiểu không? Điều gì làm Y-sơ-ra-
ên bị mù? Con Người. “Ông là người không thể tự gọi mình là Đức Chúa Trời.” 
Đó là lý do họ giấu Ngài, và ngày nay, vì Sứ điệp đến qua con người và không 
phải là các Thiên sứ. Anh chị em có hiểu không? Hãy chú ý, Lời hứa! Và dân 
Ngoại ngày nay cũng bị mù mắt giống như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, vì (điều 
gì?) bức màn Đức Chúa Trời giấu mình trong bức màn con người, nên dân Y-
sơ-ra-ên không nhìn thấy. 
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người Do-thái vẫn còn bị mù nên không thấy Ngài đã là Ai, và Ngài đang là Ai. 
Rồi ngày Ngũ Tuần bày tỏ Đức Chúa Trời sống chân thật là Ai, và khi bức màn 
bị Đức Chúa Trời xé làm 2, từ trên xuống dưới. Tại sao bức màn bị xé? 
207 Tại sao từ điều đó có một Sứ điệp cho ngày nay để làm điều mà điều đó đã 
làm? Tại sao điều đó đến? Tại sao? 
208 Có một ai đó gọi tôi, có lẽ cách đây không lâu, người ấy muốn tranh luận 
với tôi về Thời đại Hội thánh, rằng, “Đức Chúa Trời ở trong Hội thánh thánh 
khiết của Ngài,” và những điều tương tự như thế. Và tôi thấy rõ vài phụ nữ 
giảng, và tôi chỉ quên điều ấy. Nếu có đàn ông thì có lẽ đúng hơn, đó là một vấn 
đề khác. Nhưng, có ích gì khi dò xét một quốc gia khác trong khi ở đây, khi tôi 
rời buổi nhóm ở đây để làm điều đó? Vậy, hãy để họ một mình. Người mù dẫn 
đường người mù, họ, cả hai đều rơi xuống hố. 
209 Vậy, bây giờ trong thời đại nầy, khi bức màn giáo phái và truyền thống bị 
xé ra, khỏi Lời Đức Chúa Trời, như vậy điều đó có thể được bày tỏ! Anh chị 
em có hiểu điều tôi muốn nói không? Truyền thống nói, “Tất cả những điều đó 
đã qua.” (Cứ ngâm thêm tí.) “Những điều đó đã qua.” Nhưng trong ngày cuối 
cùng, bức màn truyền thống đã xé, và tại đây Trụ Lửa đang đứng đấy, Ngài ở 
đây, bày tỏ Lời cho ngày hôm nay. Bức màn được xé rồi. 

 Hiện nay thế giới vẫn không tin điều đó, cho dù điều gì đi nữa thì họ 
không nhìn thấy điều đó. Họ không thấy điều đó. điều đó không dành cho họ. 

 Hãy nhớ, Con Đức Chúa Trời không được bày tỏ cho Sô-đôm; Chỉ có 2 sứ 
giả đến. điều đó đúng. 
211 Nhưng, nầy, chính Đức Chúa Trời trong thân thể loài người đã bày tỏ cho 
Áp-ra-ham, người được chọn. Hãy xem Ngài đã làm gì để bày tỏ chính Ngài. 
Và bây giờ Áp-ra-ham biết, khi Ngài biết những gì Sa-ra suy nghĩ đàng sau 
Ngài, ông nói, ông gọi Ngài, “Elohim! Tôi tớ Ngài...” 
212 Cũng hãy chú ý, Lời đó có một bức màn che phủ điều đó trong tất cả 
những năm nầy, đối với dân chúng, “Điều đó không thể thực hiện được.” 
213 Anh chị em có còn nhớ bài giảng tôi đã giảng vào buổi sáng khi tôi đến 
đây lần đầu, về Đa-vít và Gô-li-át không? Tôi nói, “Hãy nhìn kẻ thách thức 
đứng đàng kia, hắn nói rằng ‘những ngày có phép lạ đã qua rồi’.” 
 Hãy nhìn xem chúng đánh dấu khi chúng đi tới, hãy nhìn từng cái một. Nó 
đến càng ngày càng rõ nét; Nếu anh chị em có tai để nghe, có mắt để nhìn. 
 Điều gì? Tôi nói, “Thế giới vĩ đại của Giáo hội đứng đàng kia, đó là trong 
thời đại khoa học nầy, điều đó không thể thực hiện được.” Nhưng tôi nói, “Đức 
Chúa Trời...” Trong Ánh Sáng trước khi điều đó xuất hiện, nhưng có một lần. 
điều đó xuống trên sông tại đó; Họ chẳng bao giờ chụp được tấm hình về điều 
đó. Anh chị em có hiểu không? Tôi nói, “Ngài bảo tôi rằng điều đó có thể thực 
hiện được; Ngài sẽ kêu gọi và sẽ quét sạch những quốc gia.” 
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tai hoạ cuối cùng giáng xuống cho Ai-cập là sự chết, trước khi dân sự ra khỏi 
Ai-cập. Tai nạn cuối cùng giáng xuống quả đất nầy là sự chết thuộc linh, trước 
khi ra khỏi Ai-cập. Rồi họ sẽ bị huỷ hoại và trở về bụi đất, và người công bình 
sẽ từ bụi đất bước ra. Nhưng điều cuối cùng là sự chết thuộc linh, họ từ chối 
Lời. 
158 Đức Chúa Trời cảnh cáo không ai được đi theo Môi-se vào trong bức màn 
lửa. Môi-se đã được che giấu, ông phải từ đó đi ra. Khi đi vào Môi-se là Môi-
se, đi vào Trụ Lửa; Và khi ông đi ra, ông phải che mặt. Vì ông đi vào đấy, ông 
ra khỏi truyền thống, truyền thống của những trưởng lão. Ông đã nhìn thấy Trụ 
Lửa, nhưng bây giờ ông đi vào Trụ Lửa. Anh chị em có hiểu không? A-men! 
Ông đi ra, che mặt. Lời Đức Chúa Trời ở trong một con người, phải che mặt! 
Ông bước ra đây, tôi có thể nhìn thấy Lời ấy. Cảnh cáo cho bất kỳ người nào 
thử làm điều đó, không ai có thể giả danh giả dạng điều đó. Dĩ nhiên, tốt hơn là 
bạn đừng thử. Ngay cả một Thầy Tế lễ (Linh mục), một người Thánh nào, cho 
dù người đó là ai -- Hồng Y, vị Giám mục nào, thử vào bức màn đó, sẽ chết 
ngay. Đức Chúa Trời cảnh cáo họ. Chúng ta sẽ không có người nào giả danh 
giả dạng [impersonations] cả. 
159 Lời Ngài được bày tỏ cho một người. Luôn luôn có một Tiên tri đến với 
Lời của Chúa Trời cho mọi lứa tuổi, mọi thời điểm qua Kinh thánh. Lời đến với 
một người. Trong mọi thời đại, ngay cả trong thời đại Hội thánh, từ đầu cho đến 
cuối. Những người khác có vị trí riêng của họ, điều đó đúng, hãy chú ý, nhưng 
hãy tránh xa Trụ Lửa. Anh chị em có hiểu không? Chúng ta học được bài học gì 
ở đây! Hãy xem, mọi người đều muốn trở thành Môi-se, và mọi người... 
160 Anh chị em có nhớ Đa-than và những người cùng nói ở tại đấy không? Họ 
nói rằng, “Hỡi Môi-se, hãy chờ đợi ở đây một phút. Ngươi đã gánh trách nhiệm 
cho mình quá lắm. Đây nầy có một người khác mà Đức Chúa Trời đã chọn.” 
161 Điều nầy đúng. Mỗi người trong họ có nếp sống tốt, nhưng có một người 
bước ra và chiếm vị trí Đức Chúa Trời dành cho Môi-se, đây là vị trí mà Đức 
Chúa Trời định trước và ban ân tứ cho vị trí ấy; Cố gắng dành vị trí nầy sẽ bị 
lửa giáng xuống và đất hả miệng ra nuốt họ vào trong đó. Anh chị em có hiểu 
không? Hãy cẩn thận. Phải là người tốt, Cơ-đốc nhân kính sợ Đức Chúa Trời, 
tin nơi Lời Chúa. Nên tránh xa Trụ Lửa đó. Đây là một bài học. 
162 Trước hết Đức Chúa Trời hiện ra cho Môi-se trong một bụi gai cháy, Đức 
Chúa Trời ẩn mình trong Trụ Lửa. Hãy lắng nghe thật kỹ. Đức Chúa Trời trước 
hết hiện ra với Môi-se. Ngài ẩn mình. Đức Chúa Trời ở trong Trụ Lửa, ẩn mình 
trong lùm cây, giống như ẩn mình sau bức màn bằng da, ẩn mình trong Ngôi 
Thi Ân trong Đền thờ. Anh chị em có hiểu không? Ngài đã ẩn mình. Và khi 
Ngài hiện ra cho Môi-se, Ngài ở trong Trụ Lửa, ẩn mình trong Trụ Lửa. Nhưng 
tại đây, trước mặt dân sự Ngài binh vực Môi-se bằng cùng một Trụ Lửa ấy, 
Môi-se nói... 
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163 Hãy xem, anh chị em có đọc không? Anh chị em có để tâm trí mình đi 
lang thang không?”Ai có tai mà nghe, hãy nghe.” 
164 Khi Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se, khi Ngài kêu gọi ông vào trong 
chức vụ, Ngài ở trong một Trụ Lửa. Môi-se đi ra và nói với dân sự về điều đó. 
Họ không thể tin, nhưng Ngài đã làm những phép lạ và những điều khác. Đấng 
xuất hiện cách khoa học, có thể nhìn thấy được và binh vực chức vụ của Môi-
se, cũng là Đức Chúa Trời đang nói với ông, ‘Ngài hiện ra trong hình thức cuả 
Trụ Lửa và làm cho núi rực lửa. Điều đó đến với Môi-se trong bụi gai, nói với 
ông. Đúng không. 
165 Trước hết Đức Chúa Trời ẩn mình, hiện ra cùng Môi-se trong bụi gai cháy. 
Trước mặt dân sự, Đức Chúa Trời lại ẩn mình trở lại và binh vực Môi-se bằng 
một bức màn, Ngài cũng ẩn mình trong cùng một ngọn Lửa, cùng một trụ lửa 
giáng xuống. Từ đó họ chỉ có thể nghe Lời Đức Chúa Trời. Anh chị em có hiểu 
không? Họ chỉ được nghe Tiếng Ngài. Vì đối với họ, Môi-se là Lời sống. Môi-
se! Đức Chúa Trời đã chứng minh Lời đó qua Môi-se! hãy xem Môi-se nói... 
Đức Chúa Trời phán với Môi-se, “Hãy xuống đi, ta sẽ ở với ngươi, Ông ta... 
Không có điều gì đứng cản đường ngươi. TA LÀ ĐẤNG HẰNG HỮU.” 
166 Môi-se đi xuống, và nói, “Các ngươi có thể không tin điều nầy, nhưng 
Đức Chúa Trời là Đấng hiện ra cùng ta trong Trụ Lửa và Ngài phán cùng ta 
trong điều nầy.” 
167 Pha-ra-ôn nói, “Ồ chúng ta có đủ mọi thứ giống như vậy. Tại sao? ‘Mục 
sư’ Pha-ra-ôn nói, “Chà, các anh có những thứ phù thuỷ rẻ tiền hơn. Ta có 
những thứ phù thuỷ rẻ tiền hơn. Ta có những phù thuỷ ở đây có thể biến một 
con rắn... một cây gậy -- một cây gậy thành con rắn. Hãy đến đây, những thầy 
phù thuỷ.” Và họ đến và làm được như vậy. 
168 Môi-se biết. Không điều gì quấy rầy ông. Họ có bao nhiêu người giả danh 
giả dạng, có điều gì khác nhau không? Môi-se chỉ đứng yên. Điều đầu tiên anh 
chị em nhìn thấy là, con rắn của những phù thuỷ bò chung quanh, và bất ngờ, 
con rắn của Môi-se nuốt hết những con rắn của họ. Anh chị em có hiểu không? 
Tại sao? Các Sứ đồ giống như họ, họ không thể giải thích được điều đó. Môi-se 
không biết Chúa Trời làm điều đó như thế nào, nhưng Ngài sắp làm như vậy. 
169 Hãy nhớ, Ngài nói Giam-bơ và Gian-nét sẽ trở lại vào ngày cuối cùng, hãy 
xem, đó là những người giả danh giả dạng. “Nếu có thể được thì họ cũng đến 
dỗ dành Tuyển Dân (những người dược Chúa lưa chọn).” Ma-thi-ơ 24:24. Anh 
chị em có hiểu không? Chính xác những điều đó, họ làm cùng loại phép lạ và 
làm được mọi sự. Hãy tỉnh thức về Lời! Hãy tỉnh thức về Lời! Có người nói họ 
làm phép lạ và vẫn còn muốn tin có ‘3 Chúa Trời’, và có tất cả loại nầy, anh chị 
em nên xa loại đó. Chúng ta biết rằng đó là điều sai. Anh chị em có hiểu 
không? Lời Chúa, mọi Lời Chúa đã ra từ miệng Đức Chúa Trời! Sáng-thế-ký, 
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chính Ngài cho họ như Ngài đã hứa với Môi-se, “Ta sẽ phán với họ qua một 
Tiên Tri,” và Ngài là Con Loài Người, một Tiên Tri. Có một số người nhận ra 
điều đó, khoảng 1% của loài người trên thế giới nầy, họ tin điều đó, còn phần 
còn lại thì không tin. Nhưng Ngài vẫn như thế, không hề thay đổi. 
196 Nhưng có Đức Chúa Trời Toàn Năng đứng cách rõ ràng, Ngôi Thi Ân! 
Ngài chết khi con cái của chính Ngài nói rằng, “Chúng tôi không có Hắn! Trừ 
bỏ Hắn đi! Đáng phỉ nhổ trên Hắn.” 
197 Trở lui về quá khứ, khi Đa-vít rời khỏi Đền thờ, một ông vua bị từ khước. 
Đi xuống đường phố, có một người đàn ông nhỏ bé bị què đang bò trên đường, 
chưa bao giờ làm giống như hắn, có người gọi hắn “lão già giả hình,” hoặc cái 
gì đấy, nhổ một bãi nước miếng trên mặt hắn. Và người lính gác rút gươm ra 
nói, “Ta sẽ để đầu con chó trên mình nó, và phỉ nhổ trên vua của tôi sao?” 
 Đa-vít nói, “Hãy để hắn một mình, Đức Chúa Trời nói với ông về điều 
đó.” Và Đa-vít có lẽ không biết mình nói gì. Đi lên núi, quay nhìn lại, khóc. 
199 800 năm sau kể từ ngày ấy, Con vua Đa-vít đã trèo lên cùng một ngọn núi 
ấy, nhìn ra, khóc về Giê-ru-sa-lem, một Vị Vua bị từ khước. Và họ nhổ trên mặt 
Ngài. 
200 Anh chị em có nhìn thấy không? Cũng là một điều thôi. Hãy nhìn xem Lời 
giáng xuống, tiếp tục tiếp nối cho đến ngày nay. Đa số người luôn luôn từ chối, 
chỉ có một thiểu số tin theo. 
201 Hãy xem họ không thể tin điều đó. Những người Hi-lạp nầy họ không thể 
nhìn thấy Ngài, Ngài ở trong Đền thờ con người của Ngài. Tại sao? Họ nói, 
“Tên của người nầy là Jêsus, Người nầy xuất thân từ Na-xa-rét.” 
202 Họ chỉ có một tên gọi vào thời đó. Giống như “John, Jim,” họ nói, “John ở 
Jeffersonville, Jim ở New Albany,” hoặc điều gì tương tự như thế. 
 Họ nói, “Đây là Jêsus từ Na-xa-rét. Thông thường người ta tin rằng mẹ 
Ngài chịu thai với một người lính.” Và rồi, thật chính xác như những gì họ tin. 
Chắc chắn! Và họ nói, “Đây là Jêsus từ Na-xa-rét.” Anh chị em có hiểu 
không?”Ngài là Ai?” Hãy xem họ không thể hiểu điều đó. 
204 Nhưng lời nầy cho ngày đó, khi Ngài đang giảng, nói rằng, “Hãy dò xem 
Kinh thánh. Các ông tưởng sẽ tìm thấy sự sống đời đời trong Kinh thánh, nhưng 
Kinh thánh làm chứng về Ta là Ai. Nếu các ông không thể tin Ta, thì hãy quên 
Ta đi, như bức màn, mà hãy tin vào Lời được phát ra. Ngài phán, “Hai người 
làm chứng, Ta nói và Cha nói thay Ta.” A-men! Thật đúng. 
 Tôi nói về Lời của ngày hôm nay, và Cha xác nhận điều đó. Có phải đó là 
lời chứng của anh chị em không? [Hội chúng đáp, “A-men!”] Đó là cách mà 
điều đó được ứng nghiệm. 
206 Hãy chú ý II Cô-rinh-tô 3:6, trong Đền thờ cũ Đức Chúa Trời ẩn mình sau 
những bức màn da cũ, người Do-thái không nhìn thấy. Khi bức màn cũ bị xé, 
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189 Đó là lý do không thể nhìn thấy Ngài, “Tại sao, Ngài là 1 Con người. Ngài 
từ đâu mà đến? Ngài có thể thông công với ai? Ngài thuộc về Giáo hội nào?” 
Tối nay tôi muốn nói về điều đó: Ngài thuộc về Giáo hội nào? Anh chị em có 
hiểu không? Ngài thuộc về ‘Giáo hội’ hay ‘nhóm người’ nào? Ngài học trường 
nào? Trình độ học vấn của Ngài đến đâu? Chà! Con Người nầy được sinh ra, 
theo truyền thống, hoặc theo truyền thuyết về Ngài chung quanh đây, Con 
Người nầy được sinh ra từ sự thụ thai thánh. Tại sao? “Chắc chắn, Người ấy 
thuộc về ma quỷ -- Ngài sinh ra từ sự thụ thai thánh, và Giô-sép chịu cưới nàng 
để giữ nàng khỏi bị ném đá, vì nàng là người phạm tội tà dâm. Con Người nầy 
đi quanh chúng ta và nói cho chúng ta là những Thầy Tế lễ biết phải làm gì?” 
190 Đức Chúa Trời đứng tại đấy, bày tỏ Lời đó đã kêu lên, “Đức Chúa Trời 
Tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Những bài hát được hát lên trong Đền thờ mà Đa-
vít đã sáng tác cho họ nhiều năm về trước, chỉ về Đấng Christ, “Mọi xương tôi 
rời rã trong mình tôi. Chúng đâm tay và chân tôi.” Và họ đứng tại đấy, hát, và 
Con Người thực sự đang chết trên thập tự giá. Và khi họ đi ngang qua... 
191 Khi Ngài chết, Chúa Trời của Thiên đàng giáng xuống, giống như lúc 
Ngài đã làm tại Núi Si-na-i, với ngọn Lửa Thánh, và đốt bức màn trong Đền thờ 
từ trên xuống dưới, xé ra làm 2. Và họ có thể làm gì? Nhìn ra ngoài cửa sổ của 
Đền thờ, trên Gô-gô-tha, có Chúa Trời thật rõ ràng, làm Của Lễ Hi Sinh. 
192 Nhưng họ không nhìn thấy điều đó. Ngày nay Đức Chúa Trời trong những 
ngày cuối cùng đã xé đi những truyền thống, và mang Lời cho thời đại nầy thật 
rõ ràng, nhưng họ vẫn không biết. Họ không biết điều đó. Thật điều nầy quá 
đơn sơ, nhưng lại rất xa hẳn với những điều của thế gian nầy. 
193 Một ngày nọ tôi giảng tại một địa điểm, về “Trở thành một người kỳ quái 
gàn dở” (being a nut). Một trong những ngày nầy, tôi muốn nói về một việc 
“Trở thành một người kỳ quái gàn dở.” Tất cả chúng ta đều là những người gàn 
dở đối với một số người, vì thế tôi sẽ là một người vì Đấng Christ. Phao-lô nói 
ông “bị kể là kẻ rồ dại.” Chắc chắn anh chị em phải trở thành một người kỳ 
quái gàn dở đó để thu gom những điều khác lại với nhau. Anh chị em có hiểu 
không? điều đó có đúng không? 
194 Vậy hãy chú ý đến bức màn, thân thể loài người. Không, những người yêu 
mến tội lỗi không thể nhìn thấy điều ấy. Những người theo truyền thống, tôn 
giáo cũng không nhìn thấy điều đó, vì Ngài là một con người. Tại sao? Trong 
thân thể loài người ấy có Đức Chúa Trời ẩn mình. 
195 Nếu Ngài là một Trụ Lửa lớn đã giáng xuống, hãy xem, một Trụ Lửa lớn 
đã giáng xuống và chỉ cho họ thấy Ngài là gì, Ngài là Trụ Lửa lớn nầy, họ có 
thể tin điều đó, nếu Đức Giê-hô-va đã đi chung quanh. 

 Nhưng bạn nhìn thấy những gì Ngài đã làm, để Ngài có thể chuyển giao 
tất cả những điều đó cho những người thông minh, khôn ngoan. Ngài chỉ bày tỏ 
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một Lời! Ở đàng kia, nói, “Đừng lấy bớt hoặc thêm chi vào Lời đó.” Chỉ cùng 
một Lời mà thôi. 
170 Hãy chú ý, dân sự đã nhìn thấy có điều gì đó xảy ra. Môi-se đã được giấu 
mình như là một... Ông là một Tiên tri, và Đức Chúa Trời đã binh vực Lời của 
Ngài, vậy hãy đi xuống. Ông đã nhìn thấy dấu kỳ, phép lạ. Sau điều nầy dân sự 
phân rẽ ra thành một Hội thánh. Hãy nhớ, Hội thánh có nghĩa là “những người 
ra khỏi.” Sau khi họ được kêu gọi ra khỏi thế gian và trở thành một dân sự, rồi 
Đức Chúa Trời bày tỏ, Ngài là Trụ Lửa ấy. Ngài chứng minh Sứ điệp của Môi-
se. anh chị em có hiểu không? Họ có thể chụp một tấm hình, nếu thời đó họ có 
máy hình chụp được vì tất cả là Lửa. Nhưng họ - họ chứng minh rằng, Đức 
Chúa Trời chứng minh rằng Sứ điệp là đúng. Sứ điệp ở ngay tại tay họ, mọi sự 
sẵn sàng, họ sắp ra khỏi Ai-cập. Hãy giấu Tiên tri của Ngài cho dân sự sắp ra 
khỏi Ai-cập. 
171 Có người nghĩ, khi nhìn xem điều gì đó xảy ra cho Môi-se. Bây giờ ông ta 
khác hẳn với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên. Ông ta là một con người khác, Sứ điệp 
của ông cũng khác, ông khác với những Thầy Tế lễ, ông khác với bất kỳ điều 
gì. Hãy xem, ông là một con người khác biệt. Người ta nhìn thấy những gì đã 
xảy ra. Đức Chúa Trời đã ẩn mình trong vị Tiên tri của Ngài. Ngài nói nói Lời 
của Ngài cho họ. Đó là những gì Ngài đã thực hiện. Môi-se là Lời Sống đến với 
dân sự, ẩn mình bằng Trụ Lửa, nói ra những gì được giấu phía sau bức màn da 
cá nược. Anh chị em có hiểu không? 
172 Trước hết Lời phải đến từ Môi-se. Môi-se có Lời. Những Lời nầy được 
Đức Chúa Trời viết ra, không ai có thể thông dịch Lời ấy. Môi-se phải thông 
dịch trước tiên. Đó là lý do ông phải che mặt mình lại, vì ông... Bạn có thể nhìn 
điều đó không? 

 Điều đó ở đây [Anh Branham cầm cuốn Kinh thánh lên. - Bt] chúng ta có 
thể cầm lấy điều đó, gói điều đó lại, và những điều khác trong đó, nhưng điều 
đó phải được bày tỏ. Để được bày tỏ điều nầy, Môi-se phải trở thành Đức Chúa 
Trời cho dân sự. 
 Bạn nói, “Điều nầy phi lý quá.” 
 Tại sao? Ngài đã phán, thậm chí chính Ngài phán với Môi-se, “Ngươi sẽ là 
Đức Chúa Trời, và A-rôn sẽ là Tiên tri của ngươi!” Anh chị em có hiểu không? 
Vì thế Ngài đến, Ngài ẩn mình, vì Đức Chúa Trời luôn luôn ở đàng sau bức 
màn. Đức Chúa Trời không xuất hiện công khai. 
174 Chúa Jêsus nói, Cha ơi, con cảm ơn Cha, vì Ngài giấu điều đó với người 
khôn ngoan và kẻ thông sáng, và bày tỏ điều đó cho con trẻ, là những người 
muốn học tập. 
175 Đức Chúa Trời ẩn mình đàng sau bức màn, Môi-se che mặt mình. Bây giờ 
Môi-se là Lời sống đang che mặt mình. Dân sự chỉ nhìn thấy Trụ Lửa đó, và họ 
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nói, “Bây giờ chúng tôi thoả lòng rồi.” Anh chị em có hiểu không? Hãy để Môi-
se nói. Đừng để Đức Chúa Trời nói, kẻo chúng tôi chết chăng.” 
 Môi-se đi ngay vào trong Trụ Lửa. Anh chị em có hiểu không? 
176 Ngài Phán, “Ta sẽ không nói với dân nầy theo cách nầy nữa, Ta sẽ cho 
chúng một Tiên tri.” Đó là cách Ngài vẫn luôn luôn làm. Họ nói, “Bây giờ 
chúng ta hãy đi lên.” Nhưng vị Tiên tri nầy phải có Lời nầy. Nếu người ấy 
mang mặt nạ bằng truyền thống, thì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ sai người ấy. 
Nếu người ấy ẩn mình trong Lời thì Đức Chúa Trời sẽ binh vực. Đức Chúa Trời 
giải thích Lời Ngài. Môi-se nói ra Lời đó, Đức Chúa Trời giải thích những Lời 
Ngài. A-men! 
 Môi-se nói rằng, “Đức Giê-hô-va phán như vậy!” Chúa đã thực hiện 
những gì Ngài phán. Thật đúng như vậy. 
178 Ngài Phán, “Hỡi Môi-se, ngươi hiểu rồi. Dân sự hiểu ngươi. Nầy, ta sẽ chỉ 
cho ngươi. Ta đã bênh vực ngươi.” Đức Chúa Trời đã ẩn mình trong vị Tiên tri 
nầy, để nói ra Lời Ngài cho dân sự. Môi-se là Đức Chúa Trời sống đối với họ, 
Lời sống của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đó là lý do mặt ông bị che lại. Anh 
chị em có hiểu không? 
179 Bạn có hiểu cùng điều tương tự ấy được ẩn mình trong một Cơ-đốc nhân 
chân thật ngày hôm nay để bày tỏ cho những người không tin không? Họ nhìn 
thấy những phụ nữ để tóc dài, họ nói, “Xem kìa mốt kia cũ rồi.” Những phụ nữ 
quấn tóc của họ lên sau lưng, họ nói, “Coi kìa, cái bánh xe xẹp ở đó.” Hãy xem, 
tất cả điều đó đang ẩn giấu. Họ bị mù. Họ nói, “Tôi là một Tiến sĩ Triết, Văn 
học...” Tôi không quan tâm đến những gì ông đạt được, ông vẫn còn dốt nát về 
Lời. Đúng như vậy. “Ồ, đó chỉ là chuyện nhỏ. Tôi...” Hãy học bài nhỏ nầy 
trước. 
180 Còn những người nói rằng họ đang ẩn mình trong sự Hiện diện của Đức 
Chúa Trời, và vẫn giảng dạy và làm theo truyền thống của Giáo hội thì sao? Ô, 
tội nghiệp! Điều gì thêm vào và lấy ra, và những gì làm ô nhiễm những đối 
tượng của họ và những tư tưởng của họ, và không phải là Lời Đức Chúa Trời, 
hãy xem, đó là loại bức màn gì? Đó là loại bức màn Giáo hội, và Đức Chúa 
Trời phải xé để bức màn đó mở rộng. 
181 Họ nói, “Không có những điều như các Tiên tri như thế. Trong những 
ngày cuối cùng không có những điều như các Sứ đồ, các Tiên tri. Không có 
chuyện Chữa Bệnh, không có người như người tiên kiến. Không có những điều 
như trong Mác 16 được ứng nghiệm. Thời kỳ Sứ đồ đã qua rồi.” Họ giấu điều 
đó khỏi con người. Nhưng Đức Chúa Trời bước ra bằng Thánh Linh bằng lửa 
của Ngài, và xé điều đó từ trên xuống dưới. Đức Chúa Trời đã xé bức màn. 
182 Môi-se là bức màn, Lời sống của Đức Chúa Trời ẩn mình sau con người. 
Dĩ nhiên Trụ Lửa ở trong Môi-se, nói ra những gì phải nói đằng sau da cá nược, 
bạn nhìn thấy không? 
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183 Bây giờ lời được đem ra, rồi Lời được viết xuống, sau đó điều đó được đặt 
ra sau và cứ ẩn mình, vì Đức Chúa Trời luôn luôn ở trong Lời đó. A-men! Ngài 
là Lời, luôn luôn. Ngài ở trong Lời đó. Đó là lý do Lời cần phải được bày tỏ. 
184 Hỡi anh chị em, anh chị em nắm vững điều nầy không. Hãy xem! Các anh 
chị em có nhìn thấy không? điều đó được che giấu qua những thời đại, theo 
những gì Đức Chúa Trời phán, thì sẽ được mở vào những ngày cuối cùng, 7 cái 
Ấn đó sẽ được mở ra, và toàn thể những gì sắp xảy ra sẽ hiện rõ cho mọi người 
xem, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giờ phút của Sứ điệp của Thiên sứ thứ 7, tất cả 
những gì mầu nhiệm về Đức Chúa Trời sẽ hiện rõ trong Ê-li đó, giờ phút cuối 
cùng nầy; Thế nào Đấng Christ -- Con Đức Chúa Trời, bị đặt ngoài Giáo hội; 
Thế nào Ngài bày tỏ qua sự làm Con Loài Người mà trở lại; Thế nào Hội thánh 
được lập lại trật tự, và mọi sự dành cho ngày cuối cùng, không tín điều, không 
giáo phái, chỉ có Lời sống trong cá nhân. “Tôi sẽ lấy một và bỏ một. Tôi sẽ lấy 
điều nầy, và bỏ điều kia.” Anh chị em có hiểu không? Không có những sợi dây, 
không có những giáo phái, không có gì ràng buộc hoặc không có gì cả. Đó là 
tấm lòng với Đức Chúa Trời, và Chỉ Một Mình Ngài mà thôi. Anh chị em có 
hiểu không? 
185 Hãy chú ý, ẩn mình trong thân thể loài người. Môi-se với Lời đó, nói ra 
những gì về sau được đặt ở đằng sau bức màn da cá nược. Để... Đấng Christ 
Môi-se của chúng ta cũng vậy. Đấng Christ là Môi-se của chúng ta. Ngài là 
Đức Chúa Trời ẩn mình trong thân thể loài người, ẩn mình trong nhân tánh, 
trong xác thịt. điều đó đúng. Và hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời Ngài 
không hề thay đổi. Ngài ẩn mình đàng sau những tấm da cá nược. Ngài ẩn 
mình. Và lần nầy Ngài ẩn mình trong con người. Anh chị em có hiểu không? 
Hãy chú ý, “Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi,” là Lời 
Ngài đã hứa cho thời đại nầy. Ngài vẫn là Đấng Christ, Lời đã hứa ban cho thời 
đại nầy, ẩn mình trong thân thể loài người. Lời là Đức Chúa Trời. 
186 Sự xức dầu là một người. Chữ Christ có nghĩa là một người được xức dầu, 
“Đấng Chịu Xức Dầu.” Vậy Môi-se là Christ trong thời đại của ông, ông là 
người được xức dầu. Giê-rê-mi là Christ trong thời đại của ông, với một phần 
của Lời cho ngày đó. 
187 Nhưng khi Chúa Jêsus đến. Ngài đến như là Đấng Cứu Chuộc Được Xức 
Dầu, và tất cả những gì thuộc Môi-se, ở trong Môi-se và tất cả Lời, và tất cả 
Đức Chúa Trời Chủ Tể đều có hình ở trong Ngài. Đó là lý do toàn thể bức màn 
trong Đền thờ bị xé ra, và Ngôi Thi Ân bày tỏ cách trọn vẹn. Ngài là Đấng được 
xức dầu. 
188 Bây giờ hãy để ý, sự đội lốt bằng ‘tấm màn xác thịt’ một con người [tầm 
thường], Lời hứa cho thời đại này cũng phải được bị che đậy như vậy. Hãy để 
ý. Những thành viên Nhà thờ ‘ưa thích tội lỗi’ và những tội nhân không thể 
thấy Nó bởi vì có tấm màn che đậy đó. 


