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 Cảm ơn, rất nhiều, Anh Neville.

Xin mời ngồi.

2 Tôi tin có người đã từng nói, rằng, “Tôi vui mừng khi người
ta nói với tôi rằng, ‘Chúng ta hãy đi vào nhà của Chúa.’”

3 Bây giờ, chúng ta rất tiếc rằng chúng ta không có chỗ, hay
chỗ ngồi, cho tất cả những người có mặt, và có lẽ sẽ gia tăng suốt
tuần tới, vì có nhiều người đến, nghe về buổi nhóm.

4 Nhưng lý do cho thời gian đặc biệt nầy là điều mà chúng ta
sẽ…Trên lòng tôi Đức Thánh Linh đã đặt sự cảnh báo này về sự
nhận thức tội lỗi, rằng, “Hội thánh trong ngày nầy nên có Sứ điệp
nầy.” Bởi vì, tôi tin rằng đó là những Sứ điệp nổi bật nhất của
Kinh Thánh, bởi vì nó mặc khải Đấng Christ ở trong Hội thánh
Ngài vào lúc nầy.

5 Thế thì, không ai có thể có đức tin hay biết họ đang làm gì,
hoặc họ đang đi đâu, trừ khi họ có vài, điều gì đó dựa trên ý
tưởng và đức tin của họ. Do đó, nếu lời Kinh Thánh đã bày tỏ
Đấng Christ cho chúng ta trong những ngày sau rốt nầy, và tình
trạng của thời đại, thì điều đó sẽ thật tốt cho chúng ta để—để
nghiên cứuNó và nhận ra chúng ta đang ở đâu.

6 Bây giờ, chúng ta—chúng ta rất tiếc rằng nhà thờ chúng ta
không rộng hơn, chúng ta đang hi vọng một ngày nào đó sẽ có
được điều ấy.

7 Và trong bốn ngày vừa qua nầy, đặc biệt, nghiên cứu về điều
nầy dựa trên phần lịch sử của—của Sách Khải huyền, tôi rơi vào
những việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ thật sự đã từng xảy ra. Và
thậm chí nó mang đến cho tôi một—một cảm giác rằng, sau Bảy
Thời Đại Hội Thánh này, mà tôi đã xuyên suốt điều đó, tôi muốn
có một loạt bài khác như vậy đưa ra “việc—việc Hội thánh thật
và hội thánh giả,” với nhau, và chỉ qua lịch sử và lời Kinh Thánh.



2 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

Như có lần tôi đã cố gắng đưa ra, trên một bài giảng, lấy “gốc
Nho thật và gốc nho giả,” được tìm thấy trong Kinh Thánh. Và
chúng ta thì…
8 Chúng ta sẽ cố gắng kiếmmột số ghế, trong lúc tôi đang nghĩ
về những người đang cố gắng tìm chỗ ngồi. Và chúng ta sẽ lấy, cố
gắng lấy, thêmmột số ghế nữa, cố gắng làm cho đầy các chỗ phía
sau đây, và ngoài kia, và một số nữa ở chung quanh, để chúng ta
có thể ngồi vài người nữa trong suốt các buổi nhóm.
9 Bây giờ, về điều nầy, tôi muốn hỏimỗi người trong các bạn ai
là người thật sự quan tâm về những điều nầy, sẽ—sẽ đếnmỗi lần
mà chúng ta sẽ—sẽ giải thích Nó. Và tôi sẽ không đảm trách, hay
tôi đã suy nghĩ chính tôi…[Băng trống—Bt.]…chịu trách nhiệm…
[Băng trống.]…Sách Khải huyền vĩ đại nầy về…[Băng trống.]…
Bảy Thời đại Hội thánh. Nhưng tôi đang nghiêm chỉnh tin cậy
vào Đức Chúa Trời, vì—vì để bày tỏ điều đó cho tôi đúng như tôi
đến với nó.
10 Lịch sử tự nhiên, mà là của sự…được lấy ra từ những sử gia
nổi tiếng nhất mà tôi biết về. Tôi đang đặt trong phòng nghiên
cứu của tôi, ngay bây giờ, khoảng năm hay sáu bài bình luận,
Hai Ba-by-lôn của Hislop, Sách Về Những Người Tử Vì Đạo Của
Foxe, và những quyển sách quan trọng khác; như Tiền Giáo hội
nghị Nicene, khoảng bốn quyển sách về điều đó, chừng bốn trăm
trang mỗi cuốn. Và ở đó Giáo hội nghị Nicene, và tất cả lịch sử
mà chúng ta có thể. Bởi vì, đằng sau điều nầy, từ cuốn băng ghi
âm từ tính, chúng ta sẽ viết một lời dẫn giải về Bảy Thời đại Hội
thánh, để gởi đi khắp thế giới, mà chúng ta có thể, bởi vì chúng ta
đangở trongnhữngngày sau rốt. Chúng ta hiện ở kỳ cuối cùng.
11 Điều đó chưa bao giờ hé ra trong lòng tôi quá nhiều cho đến
khi sự—sự bầu cử vừa qua, và rồi tôi thấy chúng ta đã ở đâu. Rồi
Đức Thánh Linh bắt đầu bày tỏ cho tôi, để—để cảnh báo dân sự,
và đặt để điều này. Và tôi không thể thực hiện nó trong một—
một nhà thờ như thế này, một cách đầy đủ. Và rồi nếu tôi ngồi
xuống và chỉ viết quyển sách…Tôi cảm thấy rằng nếu tôi đến bục
giảng, và sự hà hơi của Đức Thánh Linh giữa những tín đồ Đấng
Christ đã đến trên tôi, để giúp đỡ tôi, thế thì tôi sẽ được đầy đủ
hơn để viết sách lúc đó, sau khi tôi đã lấy nó ra từ băng ghi âm,
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vì ở đó chúng ta sẽ có được sự hà hơi của nó. Những quyển sách,
dĩ nhiên, sẽ được hầu như sắp xếp lại cho mạch lạc một chút,
bởi vì, ở trong nầy, chúng ta đưa vào những sự việc mà chúng
ta không thể đưa vào sách. Và thế thì chúng ta…Và chúng ta mất
quá nhiều thì giờ về sự chúng ta tự lặp lại, hay là tôi làm thế. Và
rồi, trong quyển sách, hết thảy sẽ được sắp xếp lại cho có trật tự.
Nhưng chúng ta sẽ cố gắng có được tất cả điều đó, ở chừng mực
chúng ta có thể, trên những băng ghi âm.

12 Bây giờ, những cuốn băng,mỗi đêm, văn chương và vân vân,
những chàng trai sẽ có nó ngay ở đó ngoài tòa nhà.

13 Bây giờ, tôi có lẽ không thểmỗi đêm, như chúng ta đã tự đưa
lên cố gắng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để—đểmang đến
bảy Sứ điệp hội thánh này, hay Bảy Thời đại Hội thánh, trong bảy
đêm; mất mỗi đêm, một thời đại. Như, tối thứ Hai, Ê-phê-sô; tối
thứ Ba, Si-miệc-nơ; tối thứ Tư, Bẹt-găm; tối thứ Năm, Thi-a-ti-rơ;
tối thứ Sáu, Sạt-đe; và tối thứ Bảy, Phi-la-đen-phi; và sáng Chúa
nhật và tối Chúa nhật, Lao-đi-xê, thời đại hội thánh mà chúng ta
đang sống. Đưa ra lịch sử của hội thánhnguyên thủy, và những—
và những trước giả và những sử gia, và các thiên sứ của thời đại
đó, và—và các sứ điệp, và diễn tiến của hội thánh, như nó đã trải
qua cho đến lúc nầy.

14 Và thật là kinh ngạc để thấy cách mỗi lời tiên đoán của lời
Kinh Thánh đó đụng vào sự vững chắc với lịch sử như thế nào,
thật chính xác, với ý tưởng về điều đó. Thậm chí nó làm chính
tôi sửng sốt rất nhiều, cho đến, ngày hôm qua, tôi đã đọc cho tới
khi cảm thấy như mắt tôi đang sưng lên. Và tôi đi ra và tôi nói
với vợ, “Anh chưa bao giờ mơ về nó là cách đó.” Hiểu không? Nó
thật tuyệt vời biết bao!

15 Và bây giờ, đôi khi, tôi không thể làm xong hết một sứ điệp
trong một đêm, thưa hội thánh, sứ điệp cho hội thánh. Và nếu
tôi không thể nói hết nó, vào buổi tối, thì sáng hôm sau lúc mười
giờ. Sẽ được thông báomỗi đêm, cho những aimuốnđến và nghe
phần còn lại của nó, bởi vì chúng ta sẽ, cố gắng, hiểu được nó trên
băng ghi âm. Thế thì tôi sẽ có những buổi nhóm từmười giờ, vào
buổi sáng, cho đến trưa, vào ban ngày, để cố gắng hiểu được nó,
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phần còn lại của sứ điệp, vì họ có thể nắm bắt nó trên băng ghi
âm. Không…

16 Chúng ta đã thông báo rằng sẽ không có những buổi nhóm
chữa lành nào, bởi vì chúng ta đang cố gắng giữ dưới sự giải bày
tiên tri về Kinh Thánh. Thế thì, chúng ta vừa mới có một buổi
nhóm chữa lành ở đây. Rồi sau khi những buổi nhóm nầy chấm
dứt, thì chúng ta sẽ cónhữngbuổi nhómchữa lành lại ở nơi đó.

17 Nhưng bây giờ tôi—tôi muốn làm cho điều nầy thật rõ ràng,
để mọi người có thể nhớ, rằng bây giờ, ở trong đây, nó có thể
làm cắt đứt và lôi kéo, và khiến tất cả chúng ta bị lay động dữ
dội. Nhưng tôi có trách nhiệm, không vì—không vì điều gì khác
ngoài sự rao giảng Lời. Điều đó, chỉ thế thôi. Chỉ—chỉ giữ đúng
với Lời. Và nhiều lần nó có thể, trong những thời đại hội thánh
nầy, có thể phản ánh dựa trên giáo phái của người nào đó. Và
nếu nó làm thế, điều đó không có nghĩa là với sự thô bạo. Nó—
nó chỉ đang tuyên bố những gì lời Kinh Thánh đã nói, và sự khải
thị tôi có về Nó. Và nếu anh em nghĩ tôi sai trong điều đó, thế
thì đừng giữ điều đó để chống lại tôi, chỉ cầu nguyện cho tôi để
Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho tôi thấy những gì đúng, vì tôi chắc chắn
muốn được đúng.

18 Và rồi một điều khác, nhận thức rằng trách nhiệmmà tôi có,
trong—trong một buổi nhóm như thế nầy, mà sự dạy dỗ dân sự,
mà Đức Thánh Linh sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm về những lời tôi
nói trên bục giảng nầy. Vì thế anh em thấy chúng ta đến gần điều
nầy nghiêm chỉnh như thế nào. Bây giờ, chúng ta…

19 Tôi hẳn đã nói điều nầy ra ở nơi nào khác. Nhưng, hiện tại
nó đang được giảng dạy, thế thì trong chúng ta…Từ trong những
buổi nhóm truyền bá phúc âm, mỗi người trong chúng ta cómột
ý tưởng hay—hay là sự phân biệt, hoặc giống như đã có suốt thời
đại, và chúng ta có những giáo hội của chính mình, và những gì
mà giáo hội chúng ta đã dạy chúng ta, và những gì chúng ta tin.
Chúng ta…Tôi không thích đi vào nhà thờ của người nào khác,
hay ở giữa những người như thế, và nói điều gì đó ngược lại với
những gì mọi người đã được dạy. Vì, rốt cuộc, tôi đã cố gắng rõ
ràng để làm cho những tuyên bố của tôimàmột…
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20 Nếumột người là tín đồ Công giáo, và anh ta đang phụ thuộc
vào Giáo hội Công giáo để được cứu rỗi, thì người ấy hư mất.
Nếu anh ta là tín đồ Báp-tít, dựa vào Giáo hội Báp-tít, thì người
ấy hư mất. Hay một tín đồ Ngũ Tuần, tin cậy Giáo hội Ngũ Tuần
để được cứu mình, thì người đó hư mất. Nhưng…Bất cứ giáo hội
nào! Nhưng nếu cá nhân đó đang yên nghỉ trang trọng trên đức
tin vào công việc đã hoàn tất của Đấng Christ tại Đồi Sọ, thì người
ấy được cứu, tôi không quan tâm người đó thuộc giáo hội gì. Bởi
vì, “Bởi đức tinmàanh emđược cứu, và điều đóbởi ân điển.”

21 Bây giờ, đôi khi, trong sự làm điều nầy, thế thì tôi sẽ nghĩ,
trong tòa nhà bé nhỏ của chính tôi ở đâymà chúng ta đã bắt đầu
cách đây nhiều năm, chỉ với một đống bê-tông cũ cùng các thứ,
và nó hầu như là nơi thiêng liêng đối với chúng ta. Chúng ta ghét
nó, thật sự ghét thấy nó thay đổi, theo một phương diện nào đó,
bởi vì đây là nơi đầu tiênĐức Chúa Trời bắt đầu gặp gỡ với chúng
ta, khi chúng ta thậm chí không có được cái nền cho nó. Nhưng
nó—nó phải đi đến một chỗ bây giờ đến nỗi nó đang bắt đầu cũ
kỹ, và chúng ta đang có chương trình xây—xây dựng ở đây, chất
đầy khối đá nầy với một nhà thờ ở đây.

22 Vậy thì, cho đến lúc đó, tôi cảm thấy rằng khi tôi trở lại cánh
đồng truyền giáo, nơi đó tôi sẽ không làm tổn thương anh em
và, hay là, những sứ điệp và vân vân, lúc đó nó cho tôi quyền
phát biểu quan điểm của riêng tôi, ra—ra từ của tôi…ra từ bục
giảng ở đây. Và vì thế nếu anh emnói, “Tôi đã được dạy khácmột
chút,” tôi sẽ…Và thế thì, trong điều nầy, chúng ta chỉ mời người
nào mà muốn đến. Hiểu không? Không có ai bảo trợ nó, hay bất
cứ chuyện gì. Chính là đền tạm ở đây. Và bất cứ ai muốn đến, thì
thật sự hoan nghênh đến. Cứ đến ngay. Vì thế tôi mời các bạn
mang theo Kinh Thánh củamình, mỗi buổi nhóm, và mang theo
giấy bút.

23 Vàbây giờ, với tất cả những bài chú giải và vân vân, tôi không
thể đưa ra tất cả các quyển sách. Vì vậy tôi chỉ viết, viết xuống,
mỗi lần, trên giấy ở đây, những ghi chú ngắn từ lịch sử và những
chú giải, và vân vân, để tôi có thể có khả năng chỉ đọc nó từ
những—những ghi chú ở đây, thay vì có quyển sách và lật qua
các trang. Tuy nhiên, khi nó đến với lời Kinh Thánh, chúng ta
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sẽ sử dụng Kinh Thánh. Và lúc đó trong lời giải luận, tôi sẽ giải
thích; hay lịch sử, sử gia nào mà đã nói điều đó, và vân vân. Thế
thì trong…Dĩ nhiên, trong sự kiện về quyển sách sắp đến, ồ, thế
thì chúng ta có thể xếp loại nó đúng đắn, và có thể làm mọi việc
thật ổn thỏa.

24 Bây giờ, chúng ta sẽ làm mọi việc mà chúng ta có thể để bắt
đầu sớm và ra về càng sớm như có thể được. Sẽ có tám ngày,
những buổi nhóm, Chúa nhật cho đến Chúa nhật.

25 Sáng nay tôi đang bắt đầu chương 1 của Khải huyền, của
Sách Khải huyền. Và Khải huyền chia thành ba phần. Và ba
chương đầu là những gì chúng ta sẽ bàn tới trong tám ngày nầy.
Vì, một thời đại hội thánh có thể chiếm mất một tháng. Nhưng
chúng ta sẽ chỉ phải đụng vào những chỗ nổi bật, như chúng ta
gọi nó. Thế thì khi bạn có quyển sách, nó sẽ được viết ra, trong
đó chi tiết hơn.

26 Bây giờ, Khải huyền, ba chươngđầu, liên quanvớiHội thánh,
rồi Hội thánh biếnmất. Chúng ta thấyNó không còn nữa cho đến
lúc cuối cùng. Từ Khải huyền chương 1 đến 3, là Hội thánh; Khải
huyền chương 4 đến 19, là Y-sơ-ra-ên, một dân tộc; và 19 đến 22,
là cả hai, với nhau. Và những bệnh dịch và những cảnh báo, và
vân vân, lúc cuối cùng! Đưa vào trong ba phần. Hiểu không? Và
chúng ta đang lấy ba chương đầu tiên, gắn liền với Hội thánh, và
thời đại hội thánhmà chúng ta đang sống trong.

27 Vậy thì, trước tiên, nó có thể dường như khô khan bởi vì
chúng ta phải đi trở lại và làm một nền tảng. Tôi đã cầu nguyện
và nghiên cứu, và làm mọi việc mà tôi có thể, cố gắng để—để có
cảm nhận về Đức Thánh Linh, mà cách để sắp đặt điều này, hầu
cho dân sự sẽ thấy nó, và để các bạn có thể, trong sự nhìn thấy
nó, được soi sáng và khiến các bạn đến gần hơn với Đấng Christ,
vì chúng ta hiện ở thời cuối cùng.

28 Và thật là điều kỳ diệu như vậy, khi tôi nghiên cứu lịch sử,
để tìm thấy hội thánh đã bắt đầu như thế nào, và nó đã bị nhổ
bật ra ngoài như thế nào, và điều gì đã thế chỗ, và để thấy Dòng
dõi nhỏ bé đó của Đức Chúa Trời di chuyển qua mỗi một trong
những thời đại đó; hoàn toàn đi ra, gần như, vàomột chỗ.
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29 Bây giờ, tối mai, chúng ta sẽ bắt đầu, và có một—có một—
một biểu đồ ở đây; không phải một biểu đồ, nhưng một cái bảng
đen, mà tôi muốn hầu như dạy điều đó từ cái bảng đen. Tôi tin
giáo viên trường Chúa nhật, một trong họ, có bảng đen. Tôi thấy
nó ở phía sau. Tôi sẽ phải có một người trông coi mang nó lên,
đặt nó ở phía trước, để tôi có thể dùng bảng đen đó để dạy, và
viết nó ra để anh em sẽ tin chắc chắn. Và anh em có thể vẽ nó
trên giấy của mình, vân vân, và hiểu nó kỹ càng hơn như chúng
ta có thể mang nó đến.

30 Nhưng tôi muốn chỉ nói điều nầy trước khi bắt đầu: Để thấy
sự bắt đầu của thời đại hội thánh, và thấy cách các sứ đồ, những
sự dạy dỗ, cùng những điều họ đã dạy dỗ như thế nào, và những
nguyên tắc của Kinh Thánh; và rồi để thấy hội thánh đó, gần như
lớp sứđồ thứhai, bắt đầu biếnmất dầnnhư thế nào, sự giảng dạy
thật, chân chính; lớp thứ ba, sự đi ra khỏi; bởi lớp thứ tư, nó mờ
nhạt dần rồi trở thànhmột—một hội thánh hâm hẩm, hội thánh
đã sanh ramột hội thánh hâm hẩm.

31 Và rồi một Hội thánh đầy dẫy Thánh Linh! Mà, tôi nói điều
nầy đầy sự kính trọng tôn kính đối với tín ngưỡng củamọi người.
Từ ban đầu, cho tới lúc nầy, Hội thánh thật, chân chính là Hội
thánh ngũ tuần. Điều đó đúng. Đức Chúa Trời đã để dành riêng
ra Hội thánh nầy.

32 Và tôi thường tự hỏi, khi Chúa Jêsus đưa ra nhận xét, phán,
“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, ấy là ý tốt của Cha các ngươi ban cho các
ngươi nước trời.” Tôi thường tự hỏi điều đó có nghĩa gì, nhưng
bây giờ tôi hiểu điều đó.

33 Tuần trước chúng ta đã có buổi nhóm ở Shreveport,
Louisiana, một buổi nhóm thuộc linh lớn nhất tôi từng đi vào,
trong đời sống tôi. Shreveport!

34 Tôi đã…Tôi đã có kỳ nghỉ hai ngày, và tôi đi xuống Kentucky
với AnhWood ở đây,một trong những chấp sự, hay đúng hơn, trị
sự của hội thánh, để đi săn. Chúng tôi đi vào khu rừng.

35 Tôi đã bắn con sóc trước tiên. Và tôi nói, “Tôi sẽ chỉ chờ đợi,”
bởi vì người nào đó đi qua với một vài con chó. Và tôi nói, “Tôi
sẽ chỉ chờ đợi cho đến khi những con sóc lại ra khỏi những cái
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lỗ. Chúng leo lên cây, trong những cái lỗ, và trốn bấy giờ.” Tôi
nói, “Khi chúng đi ra…Tôi sẽ ngồi ở đây và chờ đợi.” Bởi vì, trời
thật lạnh và đầy sương, và lỗ tai đang nóng lên. Và, bạn biết đó,
những—những ngọn gió rét buốt thấu xương thổi qua trũng. Tôi
nói, “Tôi sẽ chỉ chờđợi chođếnkhi những con sóc lại quay ra.”
36 Ngồi xuống chờ không lâu, đến khi Đức Thánh Linh phán,
“Hãy đứng dậy, và đi lên chỗ mà ngươi gọi là ‘trũng của người
thích thể thao.’ Ở đó Ta sẽ phán với ngươi.”
37 Và tôi đi lên đến nơi này mà tôi đã đặt tên “trũng của người
thích thể thao.” Bởi vì, lý do tôi tự đặt tên, cho những trũng kia,
để tôi biết mình đang ở chỗ nào. “Trũng người thích thể thao,” là
vì chúng có…Tôi đi vào đó và thấy mười sáu con sóc chuột đang
ở trên cây; bắn một số sóc giới hạn, để số còn lại của chúng ở
đó, và đi ra. Và đó là thể thao, làm như thế. Vậy nên tôi gọi nó là,
“trũng của người thích thể thao.”
38 Và Ngài đã nhắc cho tôi, “Nơi mà ngươi gọi là ‘trũng của
người thích thể thao.’” Không phải Ngài đã gọi thế, nhưng tôi
đã gọi như thế.
39 Rồi tôi đi lên trên ở đầu của chỗ trũng đó và ngồi dưới cây
sồi trắng, và chờ đợi khoảng nửa giờ, và chẳng có điều gì xảy ra.
Tôi nằm xuống trên mặt đất, nằm sấp mặt xuống đất, giơ đôi tay
ra. Sau đó Ngài đã phán với tôi.
40 Và khi Ngài phán, những Lời mà Ngài đã bày tỏ cho tôi, về
chính lời Kinh Thánh nầy mà chúng ta đang đến đây sáng nay,
tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây, trong suốt cuộc đời tôi.
41 Và rồi khi tôi đến Shreveport, Louisiana, một người đàn bà
làmột người nữ có ân tứ, tên là Bà Shrader…
42 Cách đây nhiều năm, khi Thiên sứ của Chúa gặp tôi ở đây
dưới sông, lần đầu tiên, và xuất hiện trong Ánh Sáng đó, và
những Lời mà Ngài đã phán ra ở đó; mười một năm sau, khi
tôi đi vào một buổi nhóm, người đàn bà nầy đã đứng lên và nói
tiếng lạ và thông giải. Nó giống như từng lời một mà Thiên sứ
đã phán.
43 Và cũng người đàn bà nầy, khi tôi đi vào đền thờ tại…hay
tại nơi ở Shreveport mà chúng ta đã vào, Đền tạm Sự Sống, Đức
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Thánh Linh vận hành trên người đàn bà đó và nói từng lời mà
Ngài đã phán với tôi trên đồi ở đó. Rồi Thánh Linh bắt đầu vận
hành và ban cho sự thông giải, những việc báo trước bằng sự
khải thị, bằng lời tiên tri, những việc mà sẽ xảy ra trong buổi
nhómđêm sau, và không lần nào không đúng.
44 Trước khi xảy ra điều đó, người đàn bà ấy đứng lên trong
buổi nhóm, một bà tín đồ Báp-tít đến đó không biết mình có thể
làm gì. Và bà đã đứng lên giữa buổi nhóm và Đức Thánh Linh
giáng trên bà, và bà bắt đầu nói tiếng lạ, một phụ nữ Báp-tít
từ Giáo hội Báp-tít Đầu tiên ở Shreveport. Và rồi bà không biết
mình đã làm gì. Và sau đó, trước khi bà có thể nói bất cứ điều
gì, Đức Thánh Linh ban sự thông giải, nói, “CHÚA PHÁN NHƯ
VẬY, ‘Trong vòng ba tháng, sẽ có Thần của Môi-se, Ê-li, và Đấng
Christ, hầu việc trong đền tạm nầy.’” Nó đã xảy ra ở đó, một cách
hoàn hảo.
45 Một tín đồ Báp-tít từMeridian,Mississippi, đã bắt đầu đặt tay
trên tủ lạnh củamình, để lấy cái gì đó trong tủ lạnh ra, và Thánh
Linh của Đức Chúa Trời đến trên anh. Và người đó đã nói tiếng
lạ, mà không biết mình đang làm gì. Và trước khi anh hiểu…có
thể hiểu những gì mình đang làm, Đức Thánh Linh phán lại và
phán, “Hãy đi đến Shreveport, Louisiana. Đầy tớ Ta sẽ nói cho
ngươi làm gì.”
46 Và anh đến đó, nói, “Tôi không hiểu điều nầy; chưa bao giờ
xảy ra trước đó.” Ồ, chao ôi!

Chúng ta đang sống trong thời cuối cùng ngay trước khi Chúa
Tái lâm.
47 Hội thánh nhỏ đó đã luôn luôn trong số ít người, Ngũ Tuần.
Tôi không đang muốn nói những tín đồ giáo phái Ngũ Tuần. Tôi
không muốn nói điều đó. Nhưng, những người với kinh nghiệm
ngũ tuần! Ngũ tuần không phải là một tổ chức. Ngũ tuần là một
kinh nghiệm đi với bất cứ ai muốn. Công giáo, Do Thái, người
mới nhậpHội, GiámLý, Báp-tít, “Bất cứ aimuốn, hãy để người đó
đến.” Nó là một kinh nghiệmmà cá nhân…Đức Chúa Trời không
làm việc với giáo phái, Ngài cũng không giải quyết đến các dân
Ngoại như một—một chủng tộc hay một dân tộc. Ngài quan tâm
đến những cá nhân, “Bất cứ ai muốn.” Hãy để cho người đó là da
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trắng, da đen, da vàng, da nâu; Giám Lý, Báp-tít, Tin Lành, Công
giáo, bất kể người đó là gì, “Hãy để người ấy đến,” bất cứ ai. Tôi
rất vui Ngài đã làm nó theo cách đó. Tôi…

48 Giống như anh chàng đó đã từng nói, “Tôi thíchNgài nói điều
đó hơn là gọi tên tôi, ‘Hãy đểWilliamBranhamđến,’ bởi vì có thể
có nhiều hơn một William Branham. Nhưng khi Ngài đã phán,
‘Bất cứ ai,’ tôi biết rằng đã nhận lấy tôi.”

Vì thế đó là cách hết thảy chúng ta có thể cảm thấy, “Bất cứ
ai muốn, hãy để người ấy đến.”

49 Bây giờ, tôi biết có nhiều người chờ bên ngoài đây trong
những khách sạn và nhà trọ, họ đến từ khắp nơi trên thế giới.
Hiểu không? Có nhiều người ở đây từ nước Ireland và các nơi
khác, chờ đợi những buổi nhóm nầy. Nhưng tôi không thể nắm
bắt điều đó ngay bây giờ. Tôi muốn dành thời giờ cho điều nầy,
anh em hiểu.

50 Khi tôi trở lại sau những chuyến đi nầy, tôi sẽ luôn luôn trở
lại để có—để có một người nào đó để hầu việc, vì họ giữ những
chức vụ.Nhưngngaybây giờ chúng ta phải để họđi bởi vì Đây.

51 Bây giờ, chỉ một điều trước khi chúng ta bắt đầu Sách nầy.
Ban đầu là một Hội thánh Ngũ Tuần. Hội thánh Ngũ Tuần đó
đã đi ra trong quyền năng của Thánh Linh và đã viết Sách Công
vụ. Lớp thứ hai, nó bắt đầu thoái hóa, hội thánh trở nên hình
thức. Thời đại hội thánh thứ hai, nó hình thức thật sự, nhưngHạt
giống nhỏ đó của Ngũ Tuần, thuộc linh đó giữ để được tiếp tục.
Rồi nó đi vào một chỗ của những thời kỳ tối tăm, trong khoảng
một ngàn bốn trăm mấy năm, của sự bách hại tối tăm. Thời đại
Ngũ Tuần ngắn ngủi đó cứ sống qua điều đó. Nó đã sống sót như
thế nào, đừng hỏi tôi. Chính là bàn tay của Đức Chúa Trời, điều
duy nhất mới có thể đã làm điều đó.

52 Bởi vì, người ta đã ghìm chặt chúng xuống, để làm trụ. Và đã
lấy nhiều người và đè lên họ một—một khúc cây, và lấy những
cái móc gỗ và đóng vào chân họ, và để cho thú vật, những con
chó, ăn thịt họ từ sau lưng, lôi nội tạng họ ra, ngay trước khi
họ chết. Người ta đem những phụ nữ, cắt bộ vú của họ ra, bằng
kéo như thế, vú phải của họ, và để họ đứng và chịu đựng máu
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cứ chảy ra, cho đến khi sự sống của họ không còn nữa. Mang
những đứa bé từ những người mẹ có thai và để cho chó và heo
ăn, trong khi họ đang nhìn vào chúng. Cho đó là Cơ-đốc giáo;
nhưng Kinh Thánh dạy, và Chúa Jêsus phán, “Sẽ xảy ra rằng
người ta sẽ giết các ngươi, mà nghĩ họ đang hầu việc Đức Chúa
Trời.” Hiểu không?

53 Và bây giờ điều đó đã bò xuống cho đến thời đại khác. Rồi
cuối cùng nó lộ ra. Vậy thì chúng ta để ý khi hội thánh bắt đầu
đi ra trong sự cải chánh. Nó đã bị nhổ bật ra và nhổ bật ra, từ
lúc đó, và đi ra khỏi Thánh Linh, đi ra ngoài Thánh Linh, sa ngã
cho đến thời đại cuối cùng khi nó sẵn sàng để tự củng cố và làm
thành hình tượng con thú.

54 Nhưng Thánh Linh thân mến đó sẽ sống trong lòng của dân
sự cho đến khi Chúa Jêsus đến. Nó phải như vậy. Hãy nhớ điều
đó trong trí.

55 Chúng ta sẽ vẽ nó ra trên các bản đồ, lấy lịch sử cùng mọi
việc, và chỉ ra cho bạn điều đó là chính xác cách đó. Hãy để bạn,
tự lấy lịch sử, và đọc điều đó. Thấy những gì Kinh Thánh đã nói,
và rồi những gì lịch sử đã nói. Thấy nó gắn liền với nhau thật
chính xác như thế nào. Ồ!

56 Cầu mong tất cả chúng ta thật sự không coi điều nầy như
là một bài diễn thuyết, nhưng xin cho chúng ta nghiêm trang,
nghiêm trang nhận lấy sự cảnh báo của Đức Thánh Linh và cầu
nguyện, ngày và đêm. Đừng để điều gì khiến bạn ngưng sự cầu
nguyện.

57 Chúng ta đi vào, và đào sâu cuộc đời của những người vĩ đại
trước kia ở đó, cách họ đã hi sinh như thế nào. Bạn sẽ thấy mình
đã làm điều nhỏ bé biết bao. Đôi lúc làm tôi tự cảm thấy hổ thẹn,
chúng ta phải có mọi thứ quá dễ dàng như thế nào, còn họ đã có
mọi sự quá khó khăn. “Đi lưu lạc,” Phao-lô đã nói trong Hê-bơ-
rơ 11, “mặc những da chiên và da dê, đau khổ và bệnh tật, thiếu
thốn.” Lời chứng của chúng ta đứng lên bên cạnh của họ sẽ là
gì? Nó sẽ đứng bên cạnh điều đó như thế nào? Và chúng ta đã có
mọi thứ quá dễ chịu.
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58 Bây giờ, thật sự tôn kính, trước khi chúng ta mở Sách ra, tôi
muốn hết thảy chúng ta, ai có thể, hãy đứng lên một lát để cầu
nguyện. Giờ nầy với sự chân thành của lòng mình, hãy thở bằng
lời cầu nguyện cho…với Đức Chúa Trời.
59 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Dựng trời và đất, Tác
Giả của Sự sống Đời đời, và Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành và
trọn vẹn. Chúng con muốn cầu xin Ngài, Chúa ôi, trước hết, xin
tha thứ cho hết thảy chúng con về những sự lãnh đạm của chúng
con, và tội lỗi của chúng con cùng những sự vi phạm của chúng
con chống lại Ngài, và chống lại nhau và các anh emmình.
60 Cầu xin cho thì giờ ngắn ngủi sắp đến với nhau nầy không
chỉ soi sáng cho linh hồn của chính chúng con,mà xin cho nó còn
soi sáng chúng con trong đường lối như vậy, và cảm hóa chúng
con, đến nỗi chúng con sẽ đi nói cho những người khác. Xin cho
đây là lúc hành động, kết hợp với Thân thể trọn vẹn của Đấng
Christ và sẵn sàng cho sự Cất lên.
61 Lạy Cha làĐức Chúa Trời, không chỉ bằng cảmgiác của chính
mình con, biết rằng đầy tớ Ngài, cùng hết thảy những đầy tớ
khác, thì thiếu sót trong công tác vĩ đại nầy. Sự nhận thức những
con người vĩ đại, đã chết như thế nào, đã cưumang trong lòng họ
để cố gắng bày tỏ điều Nầy, hay chú giải về sự Khải thị vĩ đại; rồi
chúng con nhận thấy rằng chúng con, thiếu sót, nhiều hơn họ.
Nhưng Ngài là sự đầy đủ của chúng con.
62 Và con cầu nguyện, lạy Cha trên Trời, để Ngài sẽ làm điều gì
đó đặc biệt trong suốt thời gian nầy, để Đức Thánh Linh sẽ cai
trị trong mỗi lòng. Xin cắt bì môi để nói và tai để nghe. Và khi
hết thảy điều nầy chấm dứt, chúng con dâng nó cho Ngài, xin
cho chúng con bước đi ra dưới ngưỡng cửa nhà nầy, nói rằng,
“Thật tốt cho chúng con được ở đây. Đức Thánh Linh đã phán với
chúng con trong khi chúng con đang ngồi đây. Và bây giờ chúng
con xác định tất cả điều chúng con có thể làmkhi Ánh Sáng chiều
tối đang chiếu soi.” Xin nhậm lời, Chúa ôi.
63 Xin cho, trong suốt buổi nhómnầy, khiến cho quý ông và quý
bà nắm giữ, một cáchmớimẻ. Cầu xin Ngài dấy lên những người
nói tiếng lạ, người thông giải tiếng lạ. Xin Ngài dấy lên những ân
tứ nói tiên tri. Dấy lên những thầy giảng, những mục sư, những
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nhà truyền bá tin lành, vân vân, để Hội thánh có thể được soi
sáng. Xin dấy lên những nhà truyền giáo để đi vào những đồng
ruộng nơi xa kia và sanh ra Phúc âm vinh hiển nầy. Bất cứ nơi
nào Lời sẽ đi, xin cho Nó rơi vào chỗ đất tốt, sinh ra gấp trăm
lần, vì chúng con tin rằng chúng con ở vào thời đại cuối cùng. Sự
hoàn tất đã gần rồi.
64 Xin nhậm những điều nầy, Cha ôi. Và trên hết mọi sự, vào
lúc nầy, Chúa ôi, xin Ngài giúp đỡ con, người có nhu cầu. Vì con
cầu xin điều đó, như con giao chínhmình choNgài vì nhữngbuổi
hầu việc này, nhơnDanhĐức Chúa Jêsus Christ. A-men.

[Một chị em nói tiếng lạ. Một anh em đưa ra sự thông
giải—Bt.]
65 Lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng, Đấng đã khiến Chúa Jêsus
sống lại từ kẻ chết, chúng con rất vuimừng biết rằng Thánh Linh
Ngài đang ngự giữa chúng con. Luôn luôn là Ngài đúng và không
bao giờ sai trật một lời. Và bây giờ, Cha ôi, xin chứng thực hơn
nữa Lời Ngài khi chúng con đọc, vì sự vinh hiển Ngài. Và xin cho
mọi tấm lòng, như Ngài đã phán, “Hãy chuẩn bị và sẵn sàng, vì
sẽ có điều gì đó đến.” Nó có thể là dân sự sẽ nhận lãnh lời cảnh
báo cuối cùng của họ để trở lại từ những điều mà họ làm bây
giờ, để đến với con đường đúng đắn. Chúng con cảm ơn Ngài,
Đức Chúa Trời Thánh Khiết, nhơn Danh Con Ngài, là Đức Chúa
Jêsus. A-men.
66 Bây giờ giở ra tới Sách Khải huyền, chương 1. Bây giờ, trước
hết, tôi muốn đọc ba câu đầu của Khải huyền.

Sự Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ, mà Đức Chúa
Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài
những điều kíp phải xảy đến; và Ngài đã sai thiên sứ Ngài
đến và tỏ những điều đó cho Giăng tôi tớ Ngài:

Là kẻ đã làm chứng về lời Đức Chúa Trời, và chứng cớ
của Đức Chúa Jêsus Christ, và cho mọi…về mọi điều mà
người đã thấy.

Phước cho kẻ đọc, cùng những kẻ nghe những lời tiên
tri nầy, và giữ theo những điều đã được viết ra đây: vì thì
giờ đã gần rồi.
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67 Như tôi đã nói trước đây, bây giờ, trong việc nầy chúng ta sẽ
cố gắng đưa ra sự phân tích nhỏ bây giờ về Sách, theo lịch sử và
vân vân. Và mỗi lần anh em thấy tôi tham khảo với những trang
mà tôi đã viết ra đây, nó là điều tôi đã lấy ra từ những bài chú
giải và vân vân.
68 Bây giờ, trước giả của Sách này là Giăng, Thánh Giăng thiêng
liêng, đã viết cho những thế hệ tương lai (A). (B) Trực tiếp gởi cho
bảy thiên sứ của bảy thời kỳ khác biệt của thời đại Cơ-đốc giáo,
một thời đại từ thời của các sứ đồ đến sự Đến của Chúa. Và sự…
bây giờ, những thời đại xuất hiện kế tiếp nhau, mỗi thời đại, từ
khi sự thăng thiên của Chúa chúng ta cho đến sự Đến của Ngài
lần nữa. Mỗi thời đại hội thánh được mô tả về tình trạng thuộc
linh của nó. (E) Mỗi thời đại hội thánh có thể thấy chính mình
bằng lời Kinh Thánh của nó và lời nói thiêng liêng đối với họ.
Khi Thánh Linh nói, mỗi thời đại có thể tự nhìn thấy mình. Mỗi
thời đại sanh ra nhánh Nho thật của Đấng Christ, nữ đồng trinh
Khôn ngoan. Và mỗi thời đại hội thánh sanh ra nhánh nho được
tháp vào, là nữ đồng trinh khờ dại.
69 Các sử gia đồng ý, đây là đời sống của Giăng. Giăng đã sống
những năm cuối đời tại thành phố Ê-phê-sô và chết ở đó. Ông đã
ở trên đảo Bát-mô, vào lúc ông viết Sách, Khải huyền. Nó không
phải là câu chuyệnvề cuộc đời ông, nhưng là câu chuyệnvềĐấng
Christ trong các thời đại tương lai. Hiểu không? Nó là lời tiên tri.
Không phải đời sống củaGiăng, không phải đời sốngĐấng Christ,
nhưng nói tiên tri về một thời đại sắp đến. Nó không phải lời
phát biểu có tính tiên tri của ông; nhưng, là sự tôn cao của Chúa,
một cách uy nghiêm. Nó không phải sự Khải thị của ThánhGiăng
thiêng liêng, nhưng là sựKhải thị củaĐấng Christ là Chúa.
70 Nó là Sách cuối cùng trong Tân Ước, tuy nhiên nó cho biết
về sự bắt đầu và sự kết thúc của các thời đại dân ngoại của Phúc
âm. Đã có các học giả Kinh Thánh đồng ý.
71 Những thư tín gởi cho bảy thời đại hội thánh được viết, có
tính cách tiên tri, với những thời đại tương lai. Phao-lô đã viết
về đời sống và sự vinh hiển của bảy hội thánh hiện có trong thời
của ông. Giăng đã viết về đời sống và sự vinh hiển của bảy hội
thánh trong tương lai,màGiăng đã gởi trực tiếp đến cho bảymục



SỰ KHẢI THỊ CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST 15

sư hay bảy sứ giả cùng tất cả các Cơ-đốc nhân dưới ảnh hưởng
bảy thiên sứ khác nhau nầy.
72 Bây giờ, Sách Khải huyền, bây giờ chúng ta sẽ lấy, khi chúng
ta phân tích điều nầy sáng nay và tối nay. Và chúng ta sẽ cố gắng
để ra về lúc mười một giờ hay mười một giờ ba mươi, gần như
thế, và rồi bắt đầu lại vào tối nay lúc bảy giờ.
73 Bây giờ nội dung của chương 1 này. Câu thứ 1, nó—nó thật
sự nói về Chínhmình, bởi vì đó là sự Khải thị của Đức Chúa Jêsus
Christ. Câu thứ 2, Thánh Giăng thiêng liêng là người chép và là
tôi tớ. Câu thứ 3, những phước hạnh được thông báo. Câu thứ 4
đến câu thứ 6, lời chào với hội thánh. Câu thứ 7, sự thông báo.
Câu thứ 8, Thần Tánh tối cao của Đức Chúa Jêsus Christ. Câu thứ
9 đến câu thứ 20, khải tượng trên đảo Bát-mô.
74 Và, cũng vậy, câu thứ 14 và 15mô tả sự vinh hiển gấp bảy lần
của Ngài về Thân vị Ngài. Ồ, đẹp thay khi chúng ta thấy Đấng
Christ trong những thân vị vinh hiển gấp bảy lần của Ngài về
sự-…sự hiện hữu gấp bảy lần của những thân vị Ngài, trong sự
phục sinh vinh hiển Ngài.
75 Bây giờ, danh hiệumô tả bản chất.

Sự Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ,…
76 Không phải sự khải thị của Thánh Giăng thiêng liêng, nhưng
sựKhải thị củaĐức Chúa Jêsus Christ, ConĐức Chúa Trời.
77 Bây giờ, từ ngữ Hi Lạp về sự khải thị là apocalypse, mà có
nghĩa là “sự vén màn.” Và tôi đang lấy từ đó và nghiên cứu nó.
Nó có nghĩa, sự khải thị, là với…Giống như một điêu khắc gia,
đã làm một bức tượng vĩ đại, và người ấy bao phủ nó bằng tấm
màn. Và sau đó người ấy đến và giật tấm màn này về phía sau
và để lộ ra những gì người ấy đã giấu bên dưới. Nó không còn bị
che phủ nữa.
78 Và Sách này không còn che phủ, quá nhiều, Thân vị của Đức
Chúa Jêsus Christ. Tuy nhiên, nó chắc chắn nói về Thần tánh của
Ngài và thân vị vinh hiển gấp bảy lần của Ngài, và cũng nói về
những việc mà Ngài hiện có, như Thầy Tế Lễ, Vua, và vân vân.
Nhưng nó là sự mặc khải về tương lai những công việc của Ngài
trong bảy thời đại hội thánh củaNgài sắp đến. Nó…
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79 Khi Chúa chúng ta còn ở trên đất, các môn đồ đã hỏi Ngài,
và nói, “Thưa Thầy, có phải lúc nầy Ngài sẽ khôi phục lại vương
quốc cho Y-sơ-ra-ên không?”

80 Và Chúa Jêsus đáp, “Kỳ hạn hay ngày giờ là việc các ngươi
chẳng nên biết.” Và không ai nên biết. Phán, “Ngay cả Con,” cho
đến bấy giờ, “đã không biết.”

81 Nhưng sau sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Ngài, và thăng
thiên trong miền Vinh hiển, Ngài đã tiếp nhận tương lai Hội
thánh từ Đức Chúa Trời. Rồi Ngài trở lại, mang Sứ điệp nầy đến
cho Hội thánh, và Sứ điệp nầy về sự Ngài đến và tình trạng của
các hội thánh của Ngài qua từng Thời đại.

82 Ngài không thể làm điều đó trước khi sự chết, chôn, và phục
sinh của Ngài, vì Ngài chưa biết điều đó. Nhưng anh em để ý lời
Kinh Thánh đọc ở đây thế nào không?

Sự khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ, mà Đức Chúa
Trời đã ban cho Ngài (Đấng Christ),…

83 Cách mà Đức Chúa Trời là Cha đã ban sự Khải thị cho Con
Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ như thế nào. Và Ngài đã sai thiên
sứ của Ngài đến với Giăng, để biểu thị những điều nàymà đã có;
đã có, hiện có, và sẽ có. Ồ, nó được sắp đặt thật tốt đẹp thay!

84 Bây giờ, trong thời đại vĩ đại sắp đến nầy mà Giăng đã thấy!
Bây giờ, những điều này, sự Khải thị nầy được ban cho ông,
nghiêm túc, để vén lên mục đích đặc biệt của Đấng Christ, Ngài
sẽ là gì và giống như thế nào, trong mỗi thời đại. Đó là lý do tôi
đã nói, sáng nay, hãy chú tâm về Hội thánh thật. Hội thánh thật
đã bắt đầu vào Ngày lễ Ngũ Tuần.

85 Không có nhà thần học, học giả Kinh Thánh, hay sử gia nào,
có thể từng nói rằng nó đã bắt đầu vào thời của Martin Luther,
Wesley, thời đại Công giáo, hay thời đại nào khác. Nó đã bắt
đầu vào lễ Ngũ Tuần. Đó là lễ khai mạc của Hội thánh. Đó là
sự bắt đầu. Vì thế, cho nên, trong sự tranh luận với bất cứ người
nào, đứng tại cánh cửa đó của Ngũ Tuần, và họ không thể đi nơi
nào khác.
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86 Thật giống như đưa con thỏ vàomột cánh đồng. Bạn biếtmọi
cái lỗ ở đâu, vì thế bạn bắt nó ngừng lại. Nó sẽ phải đi ngay trở
lại cùngmột chỗmà nó đã đi vào.
87 Ồ, đó là cách, bất cứ ai nói về các hội thánh và các thời đại
hội thánh, cùng các công việc của Đức Thánh Linh, anh em sẽ
phải trở lại với sự bắt đầu, nguyên thủy. Nó phải trở lại với chỗ
đó bởi vì Đức Chúa Trời vô hạn, và Ngài có quyền tuyệt đối. Do
đó, sự hiện hữu Ngài vô hạn, Ngài không thể làm điều gì ở đây,
và làm điều gì trái ngược với nó, ở trên đây. Ngài phải làm mỗi
lần như Ngài đã làm nó lần đầu tiên.
88 Như Phi-e-rơ đã nói, vào ngày của…khi dân Ngoại đã nhận
lãnh Đức Thánh Linh, ông nói, “Chúng ta có thể từ chối nước, khi
thấy rằng họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh giống như chúng ta
đã làm lúc ban đầu chăng?”

Chúa Jêsus, khi Ngài còn sống trên đất, đã phán và
nói, “Nó…”
89 Một số người đến hỏi, “Có phải theo luật pháp dành cho
chúng tôi, có thể bỏ vợ vì bất cứ lý do gì không?”
90 Chúa Jêsus phán, “Ngài đã tạo nên người nam, đã tạo nên
người nữ. Vìmục đích nàymột người nam sẽ…”

Người đó thưa, “Nhưng Môi-se đã cho phép chúng tôi viết
tờ ly dị.”

Chúa Jêsus phán, “Từ lúc ban đầu đã không phải vậy.”
91 Hãy trở lại với ban đầu. Do đó, nếu chúng ta định nói về thời
đại hội thánh, chúng ta phải đi trở lại với lúc ban đầu, để qua
một bên mọi lời tuyên bố mà bất cứ người nào đã làm trải qua
thời đại đó.
92 Đây là Sách chính thức nhất của bất cứ Sách nào trong Kinh
Thánh. Đây là Sách duy nhất mà Đấng Christ đóng ấn của Ngài
trên. Nó bắt đầu với lời chúc phước và kết thúc bằng lời nguyền
rủa. “Phước cho kẻ nào đọc.” Và, “Đáng rủa sả cho kẻ nào bớt bất
cứ điều gì của Nó.”
93 Nó là Sách duy nhất mà Đấng Christ đã viết, chính Ngài, của
toàn bộ Kinh Thánh. Mười Điều Răn, Ngài đã viết bằng ngón tay
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Ngài. Đúng thế. Người Do Thái đã giữ điều đó. Và, ngày nay, nó
là sách—sách Khải huyền.
94 Và nếu Sa-tan ghét Sách nào trong Kinh Thánh, thì đó là sách
Khải huyền. Có hai…Nó ghét toàn bộ lời Thánh Kinh, và chính là
toàn bộ các sách của Kinh Thánh. Nhưng, nếu bất cứ điều gì, mà
nó ghét nhất, thì đó là sách Khải huyền và Sáng thế ký. Bởi vì,
Sáng thế ký nói về sự bắt đầu. Khải huyền bày tỏ những gì sẽ
xảy ra cho nó trong ngày cuối cùng. Sẽ bị trói lại một ngàn năm;
sau đó nó, cùng tiên tri giả, và con thú, sẽ bị quăng, sống, vào
Hồ Lửa.
95 Và nó sẽ tấn công Sách Sáng thế ký dựa trên đó là—đó là độ
đáng tin cậy. Nó sẽ nói, rằng, “Điều đó không đáng tin.” Và nó
sẽ khuấy động tâm trí của nhiều người. Hãy để ý chỗ ma quỉ bị
vạch mặt, Sách Sáng thế ký hay Sách Khải huyền, sách đầu tiên
và sách cuối cùng.
96 Và Sách Khải huyền có nhiều biểu tượng trong đó hơn tất cả
các Sách còn lại trong Kinh Thánh. Nó có nhiều biểu tượng hơn
bởi vì nó là Sách của lời tiên tri. Nó là Sách tiên tri. Do đó nó phải
được hiểu bởi tầng lớp tiên tri. Sách Nầy không có nghĩa dành
chomọi người. Hầu như, không ai có thể hiểu nó. Sách Nầy được
dành cho một lớp người nào đó. Lật qua trong Phục truyền, Nó
nói, “Những sự giấu kín thuộc về—về—về Chúa.” Điều đó đúng.
Và Ngài bày tỏ cho chúng ta, là con cái Ngài, những điều giấu kín.
Vì thế nó không hợp với…
97 Tâm trí xác thịt không thể hiểu thấu những điều vĩ đại của
lời Kinh Thánh, bởi vì đối với họ đó là điều ngu dại. Nhưng đối
với những ai là người yêu mến Lời Đức Chúa Trời, thì đó là Sách
được viết ra cho họ, cho Hội thánh. Sự Khải thị của Đức Chúa
Jêsus Christ, “Cho hội thánh tại Ê-phê-sô, cho Hội thánh Si-miệc-
nơ, cho hội thánh, cho các hội thánh,” qua các thời đại. Sự Khải
thị củaĐứcChúa Jêsus Christ choHội thánh. Tôi thích điều đó.
98 Và để ý, nó cũng là sự hoàn thành của những lời Kinh Thánh,
sự hoàn thành trọn vẹn. Và về phương diện địa lý nó được đặt
đúng chỗ, ở cuối quyển Kinh Thánh. Sự Khải thị toàn bộ sự việc
đã đặt ở phía sau đây với một sự chúc phước cho ai đọc Nó và
nghe Nó, với sự rủa sả cho người nào thêm hay bớt điều gì. Nó là
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kinh sách hoàn toàn, ồ, sự tuyệt đối. Không điều gì có thể được
thêm vào Nó. Và khi một người cố bớt bất kỳ điều gì ra khỏi Nó,
hay thêm điều gì vào Nó, Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ lấy phần
như vậy ra khỏi Sách Sự Sống. Hiểu không? Ngài sẽ lấy phần của
người đó ra khỏi Sách, nếu người đó thêmvàoNó.

99 Do đó, khi chúng ta thấy sự Khải thị đa dạng của Chúa chúng
ta, Ngài là ai, Ngài là gì, nếu bất cứ người nào sẽ thêm điều gì
vào Đó hay bớt đi điều gì ra khỏi Nó, thì đó là một lời tiên tri giả.
Nhiều người đã cố gắng nói họ có gì đó trễ hơn Thế. Nhưng Đó là
sự Khải thị trọn vẹn của Chúa Jêsus trong thời đại hội thánh của
Ngài và trongNgày củaNgài,một sựKhải thị củaChúa chúng ta.

100 Bây giờ—bây giờ, sự vén màn, từ ngữ Hi Lạp, điều gì đó được
che giấu, không bày-…“sự bày tỏ” Đấng Christ.

Bây giờ, câu tiếp theo, chúng ta thấy, trong câu thứ 2.

101 Câu thứ 1 là sự tiết lộ Đấng Christ, sự Khải thị, hay sự vén
lên. Ồ! Thật thời đại cuối cùng và sự Chúa Tái lâm được vén-…
đã bị che phủ, đối với các sứ đồ! Họ đã đặt câu hỏi, nhưng người
duy nhất đã sống có sự Khải thị. Và ông vẫn, không hiểu điều đó,
bởi vì lịch sử chưa được thực hiện lúc đó.

102 Vậy thì, lịch sử của Sách nầy, hay bối—bối cảnh của Sách này,
được trực tiếp gởi cho bảy hội thánh ở Tiểu Á, đã có lúc đó. Nó
được trực tiếp gởi cho bảy hội thánh đó. Có nhiều hơn bảy hội
thánhđó, vào thời đó. Nhưngmỗi hội thánh củanhữnghội thánh
đó đều có tầm quan trọng, có ý nghĩa về nét đặc trưng trong hội
thánh đó, mà sẽ đi theo nó qua suốt thời đại ấy, nét đặt trưng của
hội thánh đó. Như hội thánh Ê-phê-sô, nó có sự tiêu biểu riêng.
Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, và rồi đến, Phi-la-đen-phi, mỗi hội thánh
trong những hội thánh đó đều có một nét đặc trưng trong nó,
mà sẽ xuất hiện trở lại trong những thời đại sẽ đến. Ồ! Nếu bạn
có thể chỉ…

103 Người nào có thể thấy sự—sự áp dụng thuộc linh của Kinh
Thánh và có thể nói rằng họ đã không được thần cảm? Chính
hành động của bạn, chính động cơ, chính những mục đích của
conngười, ồ, nó chứngminh rằng lời KinhThánhđược thần cảm,
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để thấy Đức Chúa Trời áp dụng những điều đó như thế nào. Chỉ
những gì bạn làm, ở đây, làmột hình bóng của điều gì đó.
104 Giống như Áp-ra-ham dâng Y-sác, con trai duy nhất của ông;
một hình bóng về Đức Chúa Trời ban cho Con Ngài, hàng trăm
năm sau. Cách mà Giô-sép đã bị bán và nhốt trong tù, bị anh
em mình ghét và được cha người yêu như thế nào; Chúa Jêsus,
trong hình bóng đó. Thánh Linh đã hành động qua Giô-sép như
thế nào, một con người, và được xếp loại đời sống Đấng Christ
đơn giản, một cách hoàn hảo. Cách mà, Đa-vít, Con của Đa-vít
ngồi trên cùng một ngọn núi. Khi Đa-vít bị chối bỏ như một vị
vua và đi lên trên đồi, Núi Ô-li-ve, nhìn xuống, khóc lóc, nhưmột
vị vua bị chối bỏ; vài trăm năm sau đó, Con vua Đa-vít cũng leo
lên đồi ấy, như một Vua bị chối bỏ, và khóc cho thành Giê-ru-sa-
lem. Thánh Linh ở trong hình bóng và hình thức đó. Ồ!
105 Thế thì bạn có thể thấy Hội thánh ngũ tuần quan trọng đó
trong những ngày sau rốt nầy không? Bạn có thể thấy Đức Chúa
Trời khai mạc nó như thế nào vào Ngày lễ Ngũ Tuần không?
ThánhLinh đó sẽ tồn tại trongHội thánhquamọi thời đại.
106 Họ đã trở nên hình thức và lãnh đạm. Họ phải có một giáo
phái. Họ phải kết hợp giáo hội và nhà nước với nhau, và cuối
cùng họ đã làmđiều đó và gây ra hàng trămnămbị bách hại. Rồi,
sự Cải chánh, họ đi ra. Và mỗi năm, người ta cắt bỏ dần Thánh
Linh và thêm vào xác thịt, cắt bỏ Thánh Linh và thêm vào bản
tánh xác thịt, cho đến nỗi bây giờ họ thật sự sẵn sàng làm lại điều
đó lần nữa. Chúng ta đang sống trong những giờ kết thúc, cuối
cùng nầy, sự hoàn thành hội thánh. Chúng ta đang ở trong thời
Phi-la-đen-phi…hay Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê.
107 Bây giờ, chương thứ 1, câu 1, giới thiệu với—với Giăng. Vậy
thì, ai là người chép? Giăng. Giăng. Nó không phải là sự khải thị
của Giăng, và chúng ta biết rằng không phải thế, bởi vì nó là
sự Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ. Ông là người chép sách
này, ông được chọn từ một sứ đồ. Và Sách này chính Nó bày tỏ
sự việc mà nó đã có, Đức Chúa Jêsus Christ, với người mà Ngài
đang khải thị.
108 Và nó đã được gởi cho…“Và Ngài đã sai thiên sứ Ngài tỏ điều
này cho Giăng.” Chúng ta không biết ai là thiên sứ. Kinh Thánh
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không nói ai là thiên sứ. Nhưng chúng ta biết đó là một vị tiên
tri, bởi vì Kinh Thánh sau đó nói, rằng, “Ta Jêsus đã sai thiên sứ
Ta đến đặng tỏ ra những điều nàymàkíp phải xảy đến.”
109 Thế thì chúng ta thấy rằng khi Giăng bắt đầu thờ lạy thiên
sứ đó, thiên sứ nói, “Đừng làm vậy.” Khải huyền 22, tôi tin là vậy.
Và người nói, “Vì ta là bạn tôi tớ với anh em ngươi và các đấng
tiên tri.” Đó có thể là Ê-li. Đó có thể là một trong các đấng tiên tri.
Giăng làmột sứ đồ. Nhưng tiên tri nầy đã được sai đến.
110 Và Giăng, làmột sứ đồ, hãy nhìn xem tính chất những thư tín
còn lại của ông, chứng minh rằng đó không phải Giăng đã viết
sách nó, bởi vì nó không có tính chất giống như Giăng. Hãy lấy
Giăng Nhất, Giăng Nhì, vân vân, và đọc nó. Và hãy xem tính chất
của thư đó, rồi xem lại tính chất của sách nầy. Giăng là trước giả
và là sứ đồ, nhưng đây là thần linh của một đấng tiên tri. Nó là
một người khác, hoàn toàn. Thấy không? Không phải bản viết
của Giăng. Không phải là sự khải thị của Giăng. Nó chính là sự
Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ về Đức Chúa Trời với các hội
thánh. Và nó đã có…Giăng chỉ là người viết lại, người sao chép,
và—và Sách công bố giống như vậy.
111 Vậy thì, nó không phải được gởi cho Giăng. Nó được gởi cho
Hội thánh. Đúng thế. Giăng, vào lúc đó, là mục sư của hội thánh
Ê-phê-sô. Và vậy thì Sách được gởi cho Giăng…hay cho hội thánh,
không phải cho Giăng.
112 Bây giờ câu thứ 3, Ngài thông báo sự phước hạnh. Hãy lắng
nghe điều nầy.

Phước cho kẻ đọc, cùng những kẻ nghe những lời tiên
tri nầy, và giữ theo những điều đó mà đã viết ra đây: vì
thì giờ đã gần rồi.

113 Giờ đã gần là lúc nào? Giờ mà những điều nầy xảy ra, khi sự
Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ được hoàn thành trong mỗi
thời đại hội thánh.
114 Vậy thì lý do Ngài đã viết điều đó như thế nầy. Nếu ông có
thể đã nói, “Ồ, bây giờ, Ngài…” Họ đang trông đợi Ngài; nếu nó
đã được khải thị, nếu Ngài…nó đã được khải thị cho Giăng, rằng
Ngài sẽ đến ngay khi những hội thánh ấy đã xong. Đó là cách
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Giăng đã nghĩ về nó. Nhưng nếu thế, những thời đại hội thánh,
ngay khi chúng được hoàn tất, chúng đến…Nếu ông biết, nếu
nó đã được mặc khải cho ông sẽ là kéo dài qua bảy thời đại hội
thánh, nhiều ngàn năm, hay nhiều trăm năm, thế thì sẽ không
phải là lý do để chờ đợi. Họ sẽ chỉ sống cho hết thời đại hội
thánh của họ.

115 Do đó, Đức Chúa Trời đã phán điều đó, và nó đã không được
bày tỏ ra cho họ. Nó không được mặc khải cho Martin Luther,
những điều mà John Wesley biết về lời Kinh Thánh. Nó cũng
không được khải thị cho những tín đồ Báp-tít, những gì người
Ngũ Tuần biết về lời Kinh Thánh, bởi vì nó ở trong một thời đại
khác. Một thời gian khác. Và Đức Chúa Trời khải thị những việc
của Ngài chỉ trong từng thời. Ồ!

116 Anh em không thể trồng bắp vào mùa xuân và đồng thời gặt
cùng một lúc. Anh em trồng hạt giống và nó phát triển tới chín
muồi. Đức Chúa Trời trồng Lời Ngài và rồi Nó lớn lên. Và chúng
ta nhìn lại và nói, “Là Nó đấy.” Ồ, chắc chắn vậy, chúng ta thấy
Lời này đến Lời khác đã được khải thị.

117 Bây giờ, “Phước,” Lời, sự thông báo về ơn phước, ở câu thứ 3,
“chonhữngngười đọc haynghenhững sựmầunhiệmcủanó.”

118 Làm…tâm trí xác thịt lảng tránh nó, bởi tâm trí xác thịt
không biết gì về nó. Không ngạc nhiên khi tâm trí xác thịt không
biết gì về nó, bởi vì ấy là Sa-tan ở trong tâm trí xác thịt đó. Và Sa-
tan bị vạchmặt, và Sa-tan khôngmuốn chínhnóbị vạchmặt.

119 Anh em để ý Sa-tan thật kinh khủng như thế nào khi nó nghĩ
nó sẽ bị vạchmặt không? Hãy xemmột trong những buổi nhóm.
Hãy theo dõi hành động của dân sự. Anh em hãy nhìn xem, trên
buổi nhóm. Ngay trước khi Sa-tan sẽ bị vạchmặt, trênmột người
nào đó, anh em có thể thấy gươngmặt của họ đang thay đổi. Anh
em thấy, họ không biết nghĩ gì. Thình lình, Đức Thánh Linh giáng
xuống và vạchmặt con quỷ đó. Ồ! Nó ghét loại buổi nhóm đó. Đó
là lý do chúng ta đã có một cuộc tranh chiến như vậy, bởi vì Lời
của Đức Chúa Trời vạch trần ma quỷ. Hiểu không? Điều đó nói
cho biết nó là gì.
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120 Như anh emnói, “Người đàn bà nầy đang ngồi đây,” bởi thần
cảm của Đức Thánh Linh, nói, “tên chị ấy là Cô Jones. Chị ấy đến
từ A Gì đó.” Điều đó làm điều gì? Nó lấy linh của chị ấy ra, mang
nó đến một nơi.
121 “Làm sao anh biết tôi? Người đó không biết tôi, vì thế nó phải
đến từmột linh nào đó. Loại linh đó là gì?”

“Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời.”

“Bằng cách nào? Có việc gì với tôi?”
122 “Bà bị bịnh lao phổi, ung thư,” bất kể là bịnh gì, “nhưng LỜI
CHÚA PHÁN VẬY…”

“Ồ!” Ồ, thật Sa-tan ghét điều đó làm sao, bởi vì Linh đó phơi
trần Nó ra.
123 Vậy thì, tâm trí xác thịt trố mắt nhìn, nói, “Đọc được tâm
trí, chuyện thần giao cách cảm.” Họ không biết. Điều đó là ngu
dại với họ.
124 Nhưng với những ai biết Nó là gì, ồ, thật là phước hạnh biết
bao! Nó là gì?Một sự khải thị. Sự khải thị của ai? Của người đứng
trên bục giảng chăng? Của Đức Chúa Jêsus Christ trong thời đại
hội thánh cuối cùng nầy, đang khải thị chính Ngài như Ngài đã
hứa Ngài sẽ làm. Thấy không?
125 Đó là sự khải thị, đấy, và Sa-tan ghét điều đó. Chao ôi, nó thật
ghét điều đó làm sao! Nó đã bị vạchmặt, kế hoạch của nó bị phơi
trần. Sa-tan ghét sách Khải huyền và Sáng thế ký, tôi đã viết ra ở
đây. Điều đó hoàn toàn đúng.
126 Vậy thì, tại sao nó ghét sự khải thị? Tại sao nó rất chống lại
sự khải thị? Là vì rằng toàn bộ sách về Lời của Đức Chúa Trời và
Hội thánh của Đức Chúa Trời được xây dựng uy nghiêm trên sự
khải thị.
127 Điều đó sẽ không bao giờ được đi qua một—một trường lớp,
cho dù chúng ta có bao nhiêu trường thần học tốt đẹp đi nữa.
Chúng là con đường trở lại thời đại mờ tối. Kinh Thánh và Hội
thánh tuyệt đối là một sự khải thị.
128 Chúng ta hãy lật ra. Tôi đã có một số câu Kinh Thánh đã viết
ra đây, Ma-thi-ơ, chương—chương 16 và câu 18. Chúng ta hãy
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nhìn xem chỉ nhìn một chút—một chút Ma-thi-ơ 16:18, thấy câu
Kinh Thánh ở đâu, ở đâu là sự khải thị. Đến từ trên núi xuống,
câu thứ 17.

Và Đức Chúa Jêsus trả lời và phán cùng người rằng,
Phước cho ngươi, hỡi Si-môn con Giô-na: vì chẳng phải
thịt và huyết đã tỏ cho ngươi biết điều đó đâu, bèn là Cha
Ta ở trên trời.

Còn Ta bảo…cùng ngươi rằng,…ngươi là Phi-e-rơ, và Ta
sẽ lập hội thánh Ta trên đá nầy; và các cửa âm phủ chẳng
thắng được hội đó.

129 Bây giờ, giáo hội Công giáo nói, “Ngài xây dựng nó trên Phi-
e-rơ.” Vậy thì, điều đó, đó là ý nghĩ của tâm trí xác thịt thật sự.
Bạn không thể hình dung một tâm trí thuộc linh hiểu điều đó
như vậy; như Đức Chúa Trời, với Con Chính Ngài đang đứng ở
đó, và tuy nhiên sẽ xây dựng Hội thánh Ngài trên một con người
được sanh ra trong tội lỗi, bình thường, tầm thường. Con người
đã chứngminh điều đó. Người ấy, với cùngmột linh đó trên ông,
ông đã nguyền rủa Chúa Jêsus và chối bỏ Ngài ngay vào mặt
Ngài. Không phải là Phi-e-rơ.
130 Hay là, cũng không phải đó là một—một tảng đá đang nằm
ở đó, như một số giáo hội đã tuyên bố. Không phải tảng đá. Vì,
Phi-e-rơ…
131 Tảng đá mà Ngài đang nói về đó, không phải Phi-e-rơ, cũng
không phải là chính Ngài.
132 Bây giờ, nhiều người Tin Lành cố gắng nói, “Đó là Chúa Jêsus.
Chính là Ngài mà Ngài đã xây Hội thánh ở trên. Ngài!” Không,
điều đó vẫn sai. Nếu anh emđể ý, đó không phải Chúa Jêsus, cũng
không phải Phi-e-rơ. Đó là sự khải thị.

…thịt và huyết đã không bày tỏ điều nầy cho các ngươi,
nhưng Cha Ta ở trên trời đã bày tỏ sự khải thị nầy.

133 Hãy nhìn. Tôi muốn hỏi các bạn. Trong vườn Ê-đen, không
có lời Kinh Thánh được chép. Và thế thì hai chàng trai, Ca-in và
A-bên, và cả hai người đều muốn dâng một của lễ và được ơn
trước Đức Chúa Trời. Khi họ làm vậy, Ca-in đến và đã xây dựng
một bàn thờ; A-bên đã xây dựng một bàn thờ. Ồ, nếu đó là tất
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cả Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì Đức Chúa Trời sẽ không công bằng
để kết tội Ca-in. Đúng thế. Thế thì Ca-in đã dâng của tế lễ; A-bên
cũng vậy. Cả hai đều đã dâng của tế lễ. Ca-in thờ phượng, và A-
bên cũng vậy. Ca-in đã làmmọi điềumàA-bên làm.

134 Vì thế nếu đi nhà thờ, thuộc về một giáo hội, dâng của tế lễ,
và cầu nguyện, và thờ phượng Đức Chúa Trời, là tất cả những gì
Đức Chúa Trời đòi hỏi, thế thì Đức Chúa Trời sẽ không công bình
khi kết tội Ca-in vì đã làmđúngnhững gì Ngài đã bảo làm.

135 Nhưng, bạn thấy, A-bên, bởi sự khải thị, ông đã biết đó không
phải là hoa quả được mang ra từ vườn Ê-đen, như nhiều tâm trí
xác thịt ngày nay nghĩ. A-bên đến và dâng bông trái của đất, và
Đức Chúa Trời đã từ chối nó, nhưng nó đã được mặc khải…Tôi
muốn nói, Ca-in đã làm, xin lỗi. Ca-in đã dâng hoa quả của đất
bởi vì ông nghĩ đó là những gì chúng được sanh ra từ vườnÊ-đen.
Hãy xem sự khải thị đó. Hãy thấy sự bất đồng với điều đó. Hãy
xem nó gây tổn hại như thế nào ngày nay. Nhưng không phải là
bông trái họ mang chúng ra. Ê-va không bao giờ ăn những trái
táo. Chắc chắn vậy. Làm sao bà đã nhận biết mình trần truồng,
nếu ăn trái táo?Điềuđó gắn liền với đời sống tìnhdục. Phải vậy!

136 Bây giờ, chúng ta lấy điều đó nghiên cứu, và chúng ta có, đi
trở lại với nó. Họ đã không cómột lời Kinh Thánh.

137 Một số người trong họ nói, “Vậy thì, bà ấy nói, ‘Tôi đã có một
con trai từ Chúa.’” Vâng, thưa quý vị. Gái điếm cũng đã vậy. Đức
Chúa Trời phải tạo ramọi đời sống.

138 Nhưng đó là đời sống hư hỏng. Hãy xem bản chất của đứa
con trai đó. Nó thuộc về cha nó, ma quỷ; căm ghét, bần tiện, kẻ
giết người. Thấy không?

139 Thế thì làm thế nào, A-bên, khi họ…cha mẹ ông có lẽ đã
nói với ông rằng—rằng những cây có trái trên nó, và vân vân.
Nhưng, nó đã được mặc khải cho A-bên. A-bên đi và giết một
chiên con, vì máu, lấy sự sống. Không phải là một cây ăn trái,
mang những trái táo và chuối và lê. “Nhưng A-bên, bởi sự khải
thị thiêng liêng,” Hê-bơ-rơ 11, “đã dâng choĐức Chúa Trờimột tế
lễ xuất sắc hơn. Đức Chúa Trời chứng thực về nó, vì nó đã được
mặc khải cho người bởi đức tin.”



26 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

140 Đó là chỗ mà Đức Chúa Trời đã xây dựng Hội thánh Ngài.
“Vì thịt và huyết không bao giờ bày tỏ điều nầy cho các ngươi.”
Không bao giờ học được Nó trong thần học viện. Người nào đó
không bao giờ dạy Nó cho bạn ở nơi nào đó. “Nhưng Cha Ta là
Đấng ở trên trời bày tỏ Điều đó cho các ngươi.” Ở đó, toàn bộ
sự việc là ở trên sự khải thị, toàn thể Hội thánh, “Trên đá này
của sự Khải thị về Đức Chúa Jêsus Christ, Ta sẽ xây dựng hội
thánh Ta.”
141 Anh em có thể nhận những gì mục sư của mình nói. Anh em
có thể nhận những gì thần học viện dạy. Anh em có thể nhận
những gì giáo hội nói. Và tuy nhiên, nó không đúng. Anh em có
thể giải thích điều đó với tài hùng biện. Nhưng cho đến khi Đức
Chúa Trời mặc khải cho anh em rằng Đức Chúa Jêsus Christ là
Con Ngài, và anh em được cứu qua Huyết Ngài; dựa trên sự mặc
khải đó, rằng, “Ngài là Đấng Cứu Rỗi của tôi.”
142 “Trên đá nầy Ta sẽ xây dựng hội thánh Ta, và các cửa âmphủ
không thể thắng được.”
143 Vậy thì anh em thấy tại sao Sa-tan rất chống lại Sách Khải
huyền. Bất cứ điều gì được khải thị, sự khải thị thuộc linh, Sa-tan
đều chống lại điều đó. Đó là lý do tại sao nó rất chống lại chức vụ
nàyngày nay. Bởi vì, đó là gì? Sự khải thị củaĐấng Christ.
144 Hãy để giáo hội tiếp tục với những giáo phái vĩ đại và những
tổ chức của nó, cùng những bài giảng hoamỹ tầm thường của nó
và vân vân. Cứ để họ hoạt động, Sa-tan sẽ không phiền gì điều
đó. Họ không có rắc rối gì.Mọi người vỗ nhẹ họ trên lưng.
145 Khi ở đó đến một lần mà Đức Chúa Trời, qua Đức Thánh
Linh, khải thị Đấng Christ trở lại trong Hội thánh, với quyền
năng và những sự biểu hiện của sự chữa lành người bệnh, và
làm những dấu hiệu mà Ngài đã phán sẽ theo sau những kẻ tin,
ứng nghiệm, thế rồi Sa-tan lăn lộn trên giường nó. Nó làmđiều gì
đó về việc ấy. Cho tới lúc ấy, Sa-tan không quan tâmbạn gia nhập
giáo hội nhiều chừng nào. Nó không để ý bạn nhiều. Nhưng khi
Đấng Christ mặc khải cho bạn rằng Ngài là Con của Đức Chúa
Trời, và những công việc mà Ngài đã làm bạn cũng sẽ làm được;
không phải một số công việc khác, nhưng những công việc giống
như vậy.
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146 “Người nào tin Ta…” Phúc âm Giăng 14:7. “Kẻ nào tin Ta,
cũng sẽ làm việc Ta làm. Làm những công việc giống như vậy, và
làm việc lớn hơn điều này.” Bởi vì, Đấng Christ không thể giảng
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, sẽ vĩ đại hơn. Ngài không
thể đem nó đến cho họ, bởi vì Đức Thánh Linh chưa được ban
cho. Nhưng khi Chúa Jêsus đến và thánh hóa Sự Sống của Ngài,
và Đức Thánh Linh đã trở lại, khi đó họ có thể phổ biến Sự sống
Đời đời chomọi người. Đó là điều “vĩ đại hơn.”
147 Nhưng những dấu kỳ và phép lạ, Chúa Jêsus nói rõ ràng,
trong Mác 16, “Hãy đi khắp thế gian, và giảng phúc âm cho mọi
người.” Đi bao xa? Khắp thế gian. Cho bao nhiêu người? Mọi
người. Chừng nào Phúc âm được giảng ra, những dấu hiệu nầy
sẽ theo sau những người mà tin. Và khi điều đó trở thành sựmặc
khải, hỡi anh em, anh em ở gần Nước trời rồi. “Trên đá nầy Ta sẽ
xâyhội thánhTa, và các cửa âmphủ sẽ chẳng thắng đượcnó.”
148 Bởi vì, người nam hay người nữ mà đã từng ở trong sa mạc
phía sau đó một mình, như Môi-se, và sự khải thị của Đức Chúa
Trời được biểu thị cho người qua Đức Thánh Linh, không có điều
gì có thể lay động được người. Người ấy thật sự dường như hoàn
chỉnh và vững vàng hết sức.

Sa-tan ghét sách Khải huyền. Nó không thích điều đó, chút
nào; làm đảo lộn kế hoạch của nó.
149 Tính chất của Sách cho thấy Giăng đã không viết nó. Đúng
thế. Vì chúng là—chúng là vì khác…Chúng là sự chép của ông,
nhưng không phải là thần cảm của ông. Chính là thần cảm của
Đức Chúa Trời để viết Sách nầy. Đúng thế.
150 Chúng ta hãy xem nó nói gì bây giờ.

Phước cho kẻ nào đọc, cùng những nào kẻ nghe…lời tiên
tri nầy, và giữ theo những điều đó mà được viết ra đây: vì
thì giờ đã gần rồi.

151 Bây giờ, “Thì giờ đã gần rồi.” Điều gì? Khi sự Khải thị hoàn
toàn của Đức Chúa Jêsus Christ đã được bày tỏ cho các hội thánh
Ngài. Và khi các thời đại trôi qua, nó thật sự đã khải thị chohọ.
152 Bây giờ chúng ta đi đến ngay thời đại cuối cùng, vì vậy bây
giờ chúng ta thật sự ở vào thời cuối cùng của thế gian. Chúng ta
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đang sống trong sự hoàn thành của lịch sử thế giới. Và trước khi
tuần nầy chấmdứt, và Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta, giúp
đỡ chúng ta, chúng ta sẽ chứng minh rằng chúng ta hiện ở vào
lúc hoàn thành của các thời đại hội thánh. Chúng ta ở vào thời
Phi-la-đen-…hay Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, sự hoàn thành
của tất cả các thời đại. Chúng ta đang ở vào sự tuyệt đích của
thế giới chính trị. Chúng ta ở vào lúc tuyệt đích của thế—của thế
giới xác thịt. Chúng ta ở vào lúc tuyệt đích của mọi sự. Chúng
ta ở vào sự chấm dứt của mọi công việc xác thịt, sẵn sàng để
bước vào.

153 Đến ngày kia, tôi tin mình sẽ đến Shreveport, hay đến một
nơi nào đó. Tôi đã nhìn. Tôi nói, “Cây cối đang chết. Cỏ đang chết.
Bông hoa đang chết. Tôi đang chết. Thế giới đang chết. Mọi việc
đang chết. Mọi việc trong thế giới nầy đang chết.” Chúng ta ngồi
đây sáng nay, đang chết.

154 Chắc chắc có một thế giới ở nơi nào đó, mà mọi vật không
chết. Nếu có một nơi mà mọi vật đang sắp chết, thì phải có một
nơi mọi vật đang sống. Đó là những gì chúng ta ước ao, để đến
được nơi đó có…cây cối đứng bất tử. Ồ, nơi mọi vật bất tử và nó
đứng trong sự—trong sự vinh hiển củaĐức Chúa Trời.

155 Vậy thì, bây giờ, chúng ta đã có ba câu đầu, làmbối cảnh. Thứ
1, “Sự Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ.” Thứ 2, “Nó được ban
cho Giăng bởi một thiên sứ.” Và câu thứ 3, là, “Phước cho, phước
cho người nào mà đọc, và,” nếu bạn không thể đọc, “phước cho
kẻ nào nghe.” Bạn không thể đọc chăng? Bạn chỉ ngheNó. Chỉ thế
thôi. “Phước cho kẻ nào đọc, và,” nếu bạn không thể đọc, “phước
cho kẻ nào nghe, vì thì giờ đã gần rồi.”

156 Bây giờ, hãy hình dung những gì sách nầy có nghĩa, là điều
đó, Giăng, người viết ở đó, trong sự viết nó ra, là…Đây là Giăng ở
đây, chỉ nói “những phước hạnh” và vân vân. Vậy thì, những gì
tôi nghĩ nó là, trong Cựu Ước, thầy tế lễ đứng lên vào buổi sáng
và đọc Kinh Thánh. Hội chúng lắng nghe. Nhiều người không thể
đọc. Vì vậy ông nói, “Phước cho kẻ nào đọc, cùng kẻ nào nghe.”
Hiểu không? Người đọc và người nghe; người mà đọc, và nghe,
đều được phước. Vì vậy nếu bạn chỉ ngồi và lắng nghe nó, thì
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bạn được phước. “Phước cho kẻ nào đọc, cùng kẻ nào nghe, vì
thì giờ đã gần rồi.”

157 Bây giờ, từ câu 4 đến câu 6 là lời chào mừng với Hội thánh.
Bây giờ chúng tamuốn lấy câu 4 đến câu 6 nầy.

158 Bây giờ, trước khi chúng ta đánh mạnh vào câu ấy, tôi muốn
mọi người cố gắng suy nghĩ kỹ lúc này. Vậy thì Nó là gì nào? Nó
là sự khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ, nơi mà Đức Chúa Trời
đã vénmàn thời gian lên.Đây là lúc, mà Chúa Jêsus đã không thể
thấy khi Ngài còn ở trên mặt đất nầy, những gì sẽ xảy ra với, các
thời đại hội thánh. Vì thế, Đức Chúa Trời đã vén bức màn lên,
giật nó ra phía sau, và để Giăng nhìn vào và thấy những gì mỗi
thời đại hội thánh sẽ làm, và chép nó vào trong một quyển sách
và đã gởi nó cho bảy hội thánh.

159 Nó là gì? Đấng Christ đã khải thị trong những ngày của hành
động của Ngài—của Ngài. Nó là Sách, chứa đầy hành động. Và
nó là một—một Sách tiên tri mà Đấng Christ đã ban cho, Đức
Chúa Trời đã ban cho chúng ta bởi thiên sứ Ngài, đã được Giăng
chép lại. Và phước cho mọi người mà sẽ đọc Nó hay nghe Nó
đọc, vì thì—vì thì giờ đã gần rồi khi điều nầy được ứng nghiệm
hết thảy.

160 Đặt trên một sự bố trí tốt lúc bấy giờ. Và nên nhớ, chúng ta
đang giữ Hội thánh trong tâm trí. Trên một phía nầy, Hội thánh
đã bắt đầu; trênmột phía khác, hội thánh chấm dứt. Tối thứ Hai,
chúng ta sẽ đi vào điều đó sâu hơn, khi chúng ta đụng vào các
thời đại hội thánh.

Giăng gởi cho bảy hội thánh ở xứ A-si: Nguyền xin ân
điển, và sự bình an ban cho anh em, từ nơi đấng hiện có,…
đã có, và sẽ đến; cùng từ nơi bảy vị Thần ở trước ngôi ấy.

161 Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những phần mầu nhiệm và sâu
kín của những biểu tượng. Nó được gởi cho bảy hội thánh ở Tiểu
Á. Chúng đã có—chúng đã có…Các—các thời đại, vào lúc đó, đã
đến trong tương lai lúc ấy. Và ngài đề cao họ và—và ca ngợi công
việc của họ cùng những gì họ đã làm. Nhưng, bây giờ, nó được
gởi cho những hội thánh đó, bảy hội thánh ở Tiểu Á.
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162 Bây giờ, Tiểu Á không phải là tất cả châu Á, lục địa của châu
Á. Nó chỉ là một phần nhỏ. Người ta tuyên bố, một nơi rộng cỡ
bang Pennsylvania, đấy, hay đại loại như thế, hay là Indiana;
chỉ là một nơi nhỏ có bảy hội thánh ở đó. Có nhiều hơn bảy hội
thánh đó thời ấy. Và, nhưng, nó đã khải thị nét đặc trưng của
chúng. Bây giờ tôi đang đọc ở đây những gì tôi đã đọc được từ
trong lịch sử của nó.
163 “Và kẻ nào…Đáng rủa sả cho người nghe và, hay là, và không
lắng nghe Nó.”
164 Và—và bây giờ, đi đến thời giờ của câu 4 này mà chúng ta
muốn giải thích một số điều ở đây. “Từ nơi Đấng đã có, và hiện
có, và còn đến, và có bảy vị Thần; từ bảy vị Thần ở trước ngôi
Ngài.” Bây giờ, “Nhữngvị Thần,” chúng ta sẽ đi đếnđiềuđó sau.
165 Bây giờ, ở đây nó diễn tả, nếu bạn để ý vào—vào trong đó.
Cũng trong câu 7, hay câu 8, Ngài đến trở lại và phán, nhấnmạnh
lần nữa. Vậy thì hãy xem. Bảy hội thánh được gởi đến. “Từ nơi
Đấng hiện có, đã có, và còn đến. Đã có, một lúc; là bây giờ; và còn
đến.” Bây giờ, Ngài biểu lộ ở đây gấp ba lần của Ngài, sự biểu lộ
gấp ba lần của Ngài về công việc của Ngài.
166 Bây giờ nếu bạn lấy câu thứ 8. Chúng ta sẽ đến với nó, chỉ
một phút. Chúng ta sẽ lấy câu thứ 8.

Ta là An-pha và Ô-mê-ga, đầu tiên và sau cùng, Chúa
phán, đấng hiện có,…đã có, và còn đến, là Đấng Toàn
Năng.

167 Bây giờ chúng ta đang nắm giữ câu 4 và câu 6 để xem xét, cả
hai câu đều giống nhau. Một câu, Ngài phán, “Từ nơi Đấng hiện
có, đã có,mà còn đến.” Ngài đang cố gắng đặt ra điều gì trướcHội
thánh? Thần tánh của Ngài. Ngày nay, người ta cố gắng làmNgài
như một—một tiên tri. Ngài còn trọng hơn một đấng tiên tri. Và
một số người cố làm Ngài thành ba Đức Chúa Trời. Ngài không
phải là ba Đức Chúa Trời. Ngài là một Đức Chúa Trời sống trong
ba chức vụ, ba sựminh chứng của cùngmộtĐức Chúa Trời.
168 Bây giờ, nên nhớ, đây là sự Khải thị, “Và kẻ nào nghe nó mà
không giữ những lời của sách nầy, phần người ấy sẽ bị cất đi khỏi
sách sự sống.” Chúa Jêsus không đang khải thị chínhNgài như ba
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Đức Chúa Trời, nhưng một Đức Chúa Trời và ba chức vụ. Ồ! Nó
sẽ trở nên phong phú hơn saumột lát, khi chúng ta đi vào những
thời đại hội thánh đó và thấy họ đã lạcmất điều đó ở đâu. Nó gây
nên một sự phân hóa vĩ đại tại Giáo hội nghị Nicene. Cả hai họ
đều đi đến những quyết định không đúng đắn.
169 Và họ đã làm cùng sự việc giống nhau trong những ngày cuối
cùng này, thật giống như tiền-Giáo hội nghị Nicene lần nữa, bởi
vì sẽ có một hội nghị khác. Thật chắc chắn như tôi đang đứng ở
đây, giáo hội Công giáo và những giáo hội Tin Lành sẽ liên hiệp
điều gì đó, hay đồng ý với nhau. Hãy nhìn xem tổng giám mục
Canterbury ở đằng kia lúc nầy. Tất cả về điều đó chất đống lên
với nhau. Và không có sự dạy dỗmộtĐức Chúa Trời ba ngôi trong
Kinh Thánh. Chỉ cómột Đức Chúa Trời.
170 Và nó được khải thị trong Sách Khải huyền ở đây, mà toàn
bộ các sách trong Kinh Thánh có thể được chứng minh ở đây, và
Đấng Christ đóng ấn Ngài lên trên nó. Đây là Nó. Nếu bất cứ ai
thêm hay bớt vào, thì cũng sẽ bị bớt ra khỏi Sách Sự Sống, cho
người đó. Vì vậy đến gầnđiềunầymột cách không ích kỷ, hãy đến
với tấm lòng rộngmở vàmột tâm trí cởimở.
171 Bây giờ, tại Giáo hội nghị Nicene, họ đi đến hai quyết định
quan trọng. Về sự…Ồ, nhiều người trong thời đại đó của các giáo
phụ hội thánh đầu tiên, họ có hai quan điểm cực đoan.Một trong
họ theo quan điểm một Đức Chúa Trời ba ngôi một thể, người
theo thuyết ba ngôi một thể. Còn một số khác theo quan điểm
một—một Đức Chúa Trời. Và cả hai đều hình thành và đi ra để
trở thành hai nhánh khác nhau, đi ra như thế . Thuyết ba ngôi đã
trở nên chỗ củamột ngôi ba thần. Thuyếtmột ngôi trở thành chủ
nghĩa độc thần, thật sai lầm như học thuyết khác. Vì thế cả hai
họ đã đi trên bờ rìa, nhưng ởngay trongĐâybày tỏ Lẽ thật.
172 Chúa Jêsus không thể là Cha của chínhNgài. Cũng không thể,
nếu Ngài có một cha bên ngoài Đức Thánh Linh, thế thì Ngài là
một đứa con hoang. Và không…Đức Thánh Linh đã thụ thai Ngài,
và Ngài phán Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Vì thế Đức Thánh Linh
và Đức Chúa Trời…Đó là Ma-thi-ơ 1:18. Nếu…Đức Thánh Linh và
Đức Chúa Trời phải là cùng một Ngôi, nếu không thì Ngài có hai
cha. Và Ngài đã được xưng là Em-ma-nu-ên, nghĩa là, “Đức Chúa
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Trời ở cùng chúng ta.” Ngài đã tuyên bố, khi còn ở trên trái đất
nầy, rằng Ngài và Cha là Một.

173 Tôi có tất cả những câu Kinh Thánh được viết ra đây để
anh em có thể tìm thấy, nếu chúng ta có câu hỏi này—này, hay
điều gì đó.

174 Bây giờ, khi Ngài được biểu thị ở đây, nhưmột chức vụ có ba
danh hiệu về sự hiện hữu Ngài, “Ngài đã có, Ngài hiện có, Ngài
còn đến, Đấng Toàn Năng,” vậy thì, không có ba Đức Chúa Trời
ở đó; chỉ có một Đức Chúa Trời.

175 Và tại Giáo hội nghị Nicene, làm điều này, để làm điều nầy,
họ phải lấy thuyết ba ngôimột thể, bởi vì trong thế giới Rô-ma họ
có nhiều thần. Họ đã cầu nguyện với ông bà tổ tiên đã chết của
họ. Tôi có lịch sử ngay đây chúng ta có thể trích dẫn nó. Hiểu
không? Họ đã cầu nguyện với tổ tiên chết của họ. Đó là lý do
họ có Thánh Cecelia, và Thánh Marcus, và thánh, thánh, thánh,
thánh, thánh, thánh.

176 Khi mà, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, “Chẳng có đấng trung bảo nào
khác giữa Đức Chúa Trời và loài người, ngoài Con Người đó là
Chúa Cứu Thế Jêsus.” Một.

177 Họ đã phải có một thần ba ngôi hiệp một. Vì thế, họ—họ
có thần Jupiter, Mars, Venus. “Và nó không đúng, đặt tất cả nó
trên một Đức Chúa Trời,” vì vậy họ thật sự tách nó ra, và làm
chức vụ ba phần của Đức Chúa Trời ra thành ba Đức Chúa Trời
khác nhau.

178 Nhưng Ngài phán rõ ràng ở đây, trong Khải huyền, Ngài là
Ai. “Ta là Đấng đã có, Đấng hiện có, và Đấng còn đến, Đấng Toàn
Năng.” Chúng ta sẽ đi vàoĐiều đó sau ởđây, Ngài phán, “Ta là An-
pha và Ô-mê-ga,” A đến Z, toàn bộ, mẫu tự Hi Lạp đó. “Hoa Huệ
trong Trũng, Hoa Hồng Sa-rôn; Cha, Con, Thánh Linh; Đấng đã
có, hiện có, và còn đến; Rễ và Chồi của Đa-vít.” Ngài là Đức Chúa
Trời, Đức Chúa Trời. “Với-…” Ti-mô-thê Nhất 3:16, “Không ai phủ
nhận, sựmầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: vì Đức Chúa Trời
đã được tỏ ra trong xác thịt, được các Thiên sứ trông thấy, được
thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự Vinh hiển.” Đức Chúa Trời!
Không phải là người thứ ba hay một đấng tiên tri, nhưng Chính
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Đức Chúa Trời, đã biểu lộ trong hình thức con người. Bây giờ,
đây là một sự khải thị, nên nhớ.

179 Vậy thì, Đức Chúa Trời, lúc ban đầu, là Đức Giê-hô-va vĩ đại
sống trong Trụ Lửa, ở trên dân Y-sơ-ra-ên, và dẫn dắt họ. Đó là
Đức Chúa Trời, Thiên sứ của Giao ước. Ngự xuống trên núi; cả
núi bắt Lửa. Lửa bay xuống từ trên núi, và đã viết Mười Điều
Răn. Ngài được gọi là “cương vị làm Cha của Đức Chúa Trời,” với
con cái Ngài, dân được chọn củaNgài, dânDo Thái.

180 Thế thì đồng một Đức Chúa Trời đã được biểu hiện trong
một thân thể được sanh ra đồng trinh Ngài đã dựng nên trong
những tử cung của Ma-ri, và đã sống và lập đền tạm và trải rộng
trại Ngài, như nó đã có, giữa loài người. Và cùng một Đức Chúa
Trời đó đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Kinh Thánh đã
nói vậy. “Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ.” Thân thể là Chúa
Jêsus. Chúa Jêsus, “Trong Ngài cư ngụ sự đầy đủ của bổn tánh
Đức Chúa Trời.” Không thể làm Ngài thành ba người, lúc nầy.
Đừng làm phép báp-têm với ba Đức Chúa Trời. Chỉ có một Đức
Chúa Trời. Thấy không? Một Đức Chúa Trời. Vậy thì, cùng Đức
Chúa Trời nầy đã trở nên xác thịt.

Ngài phán, “Ta đã từ Đức Chúa Trời đến, và Ta đi về cùng
Đức Chúa Trời.”

181 Sau khi Ngài đã biến mất khỏi trái đất, bởi sự chết, chôn, và
sống lại, rồi thăng thiên của Ngài, Phao-lô đã gặp Ngài trên con
đường xuống thành Đa-mách, khi đó ông vẫn còn được gọi là
“Sau-lơ.” Và một Tiếng đã đến, và nói, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao
ngươi bắt bớ Ta?”

Ông nói, “Ngài là Ai?”

Ngài phán, “Ta là Jêsus.”

182 Và Ngài là Trụ Lửa, một Ánh Sáng làmmùmắt vị sứ đồ. Ông
đã quay lại. Cùngmột Chúa Jêsus đó đã trở lại với Đức Chúa Trời,
là Cha, lần nữa. Đó là lý do Ngài phán ở đây, “Ta là Đấng Toàn
Năng,” trong cùng một hình thức Ngài đã có trước khi Ngài đã
trở nên xác thịt; và thân thể Ngài mà Ngài đã sống trong, được
gọi là Chúa Jêsus, ConNgườimà chúng ta biết, Chúa Jêsus.
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183 Bây giờ, như nhiều người trong anh em yêu dấu một ngôi
làmbáp-têm trong, “Danh Jêsus,” anh em sai rồi. Vì có hàng trăm
người trùng tên Jêsus trên thế giới ngày nay, nhưng chỉ có một
Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài được sanh ra làm Chúa Cứu Thế.
Nhiều người tên Jêsus lắm. Tôi đã gặp nhiều người. Nhưng có
một Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài là Đức Chúa Trời.
184 Và Cha, Con, và Thánh Linh không phải là những cái tên.
Chúng là những chức tước để đi đếnmộtDanh.Họ làmphépbáp-
têm, “Nhơn danh ‘Cha, Con, Thánh Linh.’” Cha không phải làmột
tên, và Con không phải là tên, và Thánh Linh không phải là một
tên. Nó là một danh hiệu, như “con người.” Đó là nó có nghĩa gì,
Đức Thánh Linh. Một con người…Hay là, một linh, Thánh Linh.
Thế thì nói, “Nhơn danh của ‘Cha.’” Hãy xem các cha, và những
con của các con quý vị. Hãy nhìn những con người ở đây. Thấy
không? “Cha, Con, và Thánh Linh” không phải là tên. Nó là danh
hiệu để đi đến Danh của “Chúa Jêsus Christ.”
185 Đó là cách thức Hội thánh sứ đồ làm phép báp-têm, lúc ban
đầu. Và tôi sẽ hỏi bất cứ người nào để tạo ramột nguyên bản của
Kinh Thánh, haymột thời gian trong lịch sử,mà bất cứ ai đã từng
chịu phép báp-têm trong Giáo hội Cơ-đốc giáo bất cứ cách nào
khác hơn trong…ngoài nhơnDanh của “Jêsus Christ” cho đến khi
giáo hội Công giáo được hình thành. Và họ đã chấp nhận “Cha,
Con, và Đức Thánh Linh” vì một tín điều. Vậy thì một số, các sử
gia, hãy đưa ra lịch sử củamình. Đúng thế. Không có chuyện như
vậy. Sau năm 304 sau Công nguyên, 304, hình thành phép báp-
têm ba ngôi chomột Đức Chúa Trời ba ngôi, “Đức Chúa Cha, Đức
Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh.” Đó là ngoại giáo.
186 Trước khi tuần nầy chấm dứt, tôi sẽ đọc nó ra từ những
quyển sách và chỉ cho anh em thấy bằng Kinh Thánh. Chúng ta
sáng nay đang nói về sự Khải thị, và chứng minh nó đi vào đâu,
và nó đã bắt đầu tồn tại bằng cách nào. Hãy trở lại với Lẽ thật,
hỡi anh em! Chúng ta đang ở trong ngày cuối cùng.
187 Hãy chờ đợi cho đến khi chúng ta đi đến hội thánh Ê-phê-sô
đó và xếp loại với Lao-đi-xê, và xem những gì đã xảy ra giữa họ.
Anh em sẽ thấy nó đã bò vào hội thánh như thế nào. Đến trong
thời đại của Luther, nói, “Ngươi có tiếng đang ‘sống,’ nhưng mà
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ngươi chết.” Chính chữ Sạt-đe có nghĩa là “chết.” Họ đã đánhmất
nó trong một ngàn năm trăm năm của những Thời kỳ Đen tối.
Mỗi một hội thánh trong họ vẫn giữ điều đó cho đến lúc ấy. Rồi
khi họ có Giáo hội nghị Nicene vào năm 606, và lúc đó họ đã hủy
bỏDanh đó và làm thành baĐức Chúa Trời ra từNó.

188 Ngài phán ở đây, “Ta là Đấng đã có, Đấng hiện có, và còn đến,
là Đấng Toàn Năng.” Chắc chắn.

189 Ngài có một sự Hiện hữu ba phần trên trái đất. Khi Ngài còn
trênđất, Ngài làmột sựHiệnhữubaphần.Ở trênđất, Ngài làmột
Tiên Tri. Ngài cũng ở trên Trời, là Thầy Tế Lễ. Và khi Ngài trở lại
trái đất lần nữa, Ngài sẽ là Vua. Tiên Tri, Thầy Tế Lễ, và Vua. Ngài
đã có, hiện có, và còn đến. “Đấng đã có,” là Chúa Jêsus, một tiên
tri. “Đấng đã có bấy giờ,” là Thầy Tế Lễ, đang dâng những của lễ
thiêng liêng, Thầy Tế Lễ Tối Cao mà có thể cảm thông những sự
yếu đuối của chúng ta, và tỏ lộ chính Ngài và chứng minh rằng
Ngài ở giữa chúng ta. Tiên Tri, Thầy Tế Lễ, và Vua, nhưng Một
Đức Chúa Trời.

190 Khi Ngài còn ở trên đất, Ngài đã là một Đấng Tiên Tri, Lời.
“Đấng làm chứng thành tín,” Kinh Thánh gọi Ngài, sau đó một
chút. Đấng làmchứng thành tín, làmột đấng tiên tri. Ngài là Thầy
Tế Lễ, và khi…Ngài là Thầy Tế Lễ bây giờ, và khi Ngài đến, Ngài
sẽ là Vua.

191 Nếu anh em sẽ lật qua, đọc Khải huyền 15:3, anh em có thể
thấy trong Khải huyền 15:3. Chúng ta hãy lật qua đây và thấy
những gì Ngài…nếu Ngài sẽ là Vua, nếu Ngài là Vua khi Ngài
đến. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua Khải huyền, chương 15 và câu
thứ—thứ 3.

Và họ đã hát một bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời,
và bài ca Chiên Con, mà rằng, Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời
Toàn Năng, Công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay; hỡi
Vua của các thánh đồ, đường lối Ngài là công bình và
chân thật.

192 Trên đất Ngài là gì? Đấng Tiên Tri. Làm sao người ta biết Ngài
là một Đấng Tiên Tri? Ngài đã thực hiện những dấu hiệu của
Đấng Mê-si, mà là một Đấng Tiên Tri. Ồ, đáng chúc tụng Danh
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Chúa! Làm sao mà họ lại bỏ lỡ Ngài? Bởi vì họ đang tìm kiếm
điều gì khác. Và Ngài đã thực hiện dấu hiệu của Đấng Mê-si, và
họ khôngmuốn nghe nó. Ngài làmột Đấng Tiên Tri.
193 Môi-se đã nói, “Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên
một Đấng Tiên Tri giống như ta. Sẽ ứng nghiệm nếu họ không
ngheĐấng Tiên Tri nầy, họ sẽ bị truất giữa dân sự.”
194 Ngài làmột Tiên Tri trên đất, bấy giờ, bởi vì Ngài là gì? “Đấng
làm chứng thành tín về Lời Đức Chúa Trời.” A-men. Ngài là Lời
Đức Chúa Trời đã biểu lộ.
195 Phúc âm Giăng, chương 1.

Ban đầu có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là
Đức Chúa Trời.

Và Lời đã trở nên xác thịt, và ở giữa chúng ta,…
196 Ngài là Đấng làm chứng thành tín và chân thật với Lời Đời
đời của Đức Chúa Trời. Ngài là Lời, là Lời của Đức Chúa Trời. Và,
là Lời, Ngài là Đấng Tiên Tri. Vì Lời của Đức Chúa Trời chảy qua
Ngài. Ngài đã chỉ nói Sự Việc. “Tự Ta không thể làm điều gì được,
nhưng chỉ làm những gì Cha đã tỏ ra cho Ta làm. Không phải Ta
làm các công việc. Nhưng Cha ở trong Ta, Ngài làm các công việc.
Ta với Cha Ta là Một. Cha Ta ở trong Ta,” Chúa Jêsus, Con Người,
Đền Tạm đã phán vậy.
197 Đức Chúa Trời có nhiều danh hiệu: Giê-hô-va, Giê-hô-va Sắm
sẵn, -Chữa Lành, -Làm Cho Quên Đi. Ồ, nhiều lắm! Ngài có bảy
danh cứu chuộc, kép. Ngài có nhiều danhhiệu: HoaHồng Sa-rôn,
Hoa Huệ trong Trũng, Sao Mai Sáng Chói; Cha, Con, Thánh Linh.
Tất cả danh hiệu đó. Nhưng Ngài có một Danh loài người. Đức
ChúaTrời chỉ cómộtDanh, và đó là “Đức Chúa Jêsus Christ.”
198 Khi Ngài được sanh ra, Đấng Christ, Chúa. Támngày sau, Đức
Thánh Linh đặt Tên Ngài là “Jêsus.” Mẹ Ngài đã làm phép cắt bì
choNgài, và gọiNgài là “Jêsus.”Ngài được sanh ra làĐấngChrist.
199 Giống như, tôi được sanh ra mang họ Branham. Tôi là
Branham khi tôi được sanh ra, và được cho cái tên của
“William.”
200 A-men. Và Ngài được sanh ra là Đấng Christ, Chúa Cứu Thế.
Và khi Ngài được tám ngày, được đặt tên là “Jêsus.” Và Ngài là
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Chúa của sự Vinh hiển, được biểu thị. Vì thế, Ngài là Đức Chúa
Jêsus Christ, Đức Chúa Trời Vinh hiển biểu hiện ra giữa chúng
ta. Ồ, Ngài đấy!
201 Trên đất, Ngài là Đấng Tiên Tri. Trong sự Vinh hiển, Ngài là
Thầy Tế Lễ. Trong sự đến, Ngài là Vua. Ồ! Tôi thích điều đó.

Đấng Tiên Tri, “Đấng làm chứng trung tín về Lời.”

ThầyTếLễ, “VớiHuyết củaChínhNgài trướcĐứcChúaTrời.”

Vua, “Vua của các thánh đồ.” Không phải vua của thế gian,
bây giờ. Ngài là Vua của các thánh đồ. Chúng ta có những vua thế
gian cai trị con người. Nhưng chúng ta, cũng có một Vua, và một
Nước Trời. Đó là nguyênnhân chúng ta hànhđộng khác hẳn.
202 Như tôi đã nói cách đây không lâu, về vợ tôi, chúng tôi định
đi đến tiệm ở trên đây và chúng tôi thấy một phép lạ, hầu như
vậy. Trời mùa hè, một phụ nữ mặc một áo dài. Và tôi nói, “Đó là
chuyện lạ.” Tôi nói, “Nếu tôi có máy ảnh, tôi sẽ chụp hình người
phụ nữ đó.” Hiểu không? Bởi vì chúng ta…Đó là phụ nữ đầu tiên
chúng ta thấy mặc áo dài, anh chị em thấy, mặc như quý bà nên
mặc, tất cả phụ nữ.
203 Bà ấy nói, “Thế thì, tại sao thế, Bill, những người nữ chúng tôi
mặc áo dài, có phải chúng tôi—chúng tôi bị bắt buộc không?”
204 Tôi nói, “Đó không phải là người dân chúng ta. Đó là dân
sự của Đức Chúa Trời. Dân sự của Đức Chúa Trời, đòi hỏi sự
nên thánh.”

Nói, “Ồ, họ không đi nhà thờ sao?”
205 Tôi nói, “Có một quý bà ngay ở đó, đang hát trong một ban
hát ở nhà thờ nào đó ở đây.”

“Ồ, thế thì, tại sao thế?”
206 Tôi đáp, “Bởi vì bà ấy không được dạy điều gì khác.” Điều đó
hoàn toàn đúng.
207 Đó là hội thánh xác thịt ấy, mà chúng ta sẽ đi vào tuần nầy;
Hội thánh thiêng liêng, và hội thánh xác thịt. Hết thảy họ đang bị
trôi giạt trở lại ngay với giáo hội do con người tạo nên, như Kinh
Thánh đã nói, trong Khải huyền 17, họ sẽ làm điều đó. Họ đang
quay trở lại ngay lúc nầy, tất cả họ, đều hành động giống như
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thế, đang tổ chức. “Ồ, chúng ta là một nào đó…Chúng ta tổ chức.
Chúng ta là cái nầy và chúng ta là cái kia.” Không phải như vậy
lúc ban đầu. Lấy tất cả quyền lực của hội thánh và đặt nó trên
một giám mục hay một giáo hoàng. Đức Chúa Trời ở trong Hội
thánh Ngài, ở giữa dân sự Ngài, biểu lộ chính Ngài qua những
tín đồ bình thường và ở khắp mọi nơi, bây giờ. Nhưng trong
ngày nầy…

Bà ấyhỏi, “Thế thì, chúng ta không phải là ngườiMỹ à?”

208 Tôi đáp, “Không. Chúng ta sống ở đây, nhưng chúng ta không
phải là người Mỹ. Chúng ta là những Cơ-đốc nhân. Vương Quốc
của chúng ta thuộc về ở Trên.”

209 Và nếu đời sống chúng ta đến từ trên Đó, thế thì chúng ta sẽ
hành động giống như thế. Bởi vì, chúng ta đến…Đời Sống chúng
ta là từ một Nơi thánh. Nó trông khác hẳn. Nó ăn mặc khác.
Người nữ từ trên Đó để tóc dài. Và họ không tô điểm trên mặt.
Và—và họ không mặc đồ ngắn. Họ—họ mặc váy, và áo dài và
đầm dài. Và họ để tóc dài, cùng mọi thứ như vậy. Vì vậy bản—
bản chất của nó, đến từ trênĐó, phản ánh lại trên chúng ta.

210 Đàn ông không hút thuốc, nhai kẹo, nói dối, trộm cắp. Tâm
thần họ, họ đến, từ Nơi thánh, khiến họ hành động thánh khiết,
nhận thức người khác như anh em.Ừ-m. Chính là thế.

211 Chúng ta thuộc về Nước trời, và chúng ta có một Vua. Và
Ngài là Vua của các thánh đồ. Và chữ thánh đồ có gốc từ chữ
“những người được thánh hóa.” Thế thì khi một người được nên
thánh, Đấng Christ, Đức Thánh Linh vận hành trong lòng và trở
nên Vua trên họ. Ồ, chao ôi! Điều đó nên đi về nhà. Ồ! Khi cái
bình được thánh hóa của Đức Chúa Trời…Đấng Christ, Vua, Đức
Thánh Linh, di chuyển vào trong. Và Ngài…một Vua có lãnh thổ
của Ngài. A-men. Và toàn bộ sự hiện hữu của bạn được cai trị bởi
Vua của các thánh. Một Vương Quốc! Mọi vương quốc trên thế
gian sẽ bị lay động, sụp đổ bởi năng lực nguyên tử. Nhưng Kinh
Thánh nói, “Chúng ta nhận được Vương Quốc mà không hề lay
chuyển.” A-men. Ngài đấy, Vua của các thánh đồ.

212 Tôi muốn anh em cũng để ý, những biểu tượng của Đấng
Christ trong Kinh Thánh và ở đây trên đất. Trên trái đất, Ngài là
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Đấng Tiên Tri. Anh chị em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Đấng Tiên Tri là Lời. Chúng ta biết điều đó. Từ ngữ
đấng tiên tri có nghĩa là “người thông giải thiêng liêng về Lời.”
Lời thiêng liêng được viết ra, và đấng tiên tri có Thần linh thiêng
liêng của Đức Chúa Trời ở với người. Và, anh em biết, đấng tiên
tri trong Cựu Ước đã được gọi là “thần.” Bao nhiêu người đã biết
điều đó?
213 Chúa Jêsus phán, “Nếu người ta gọi các ngươi là thần…Trong
luật pháp của các ngươi, há chẳng chép rằng, ‘Các ngươi là các
thần’? Và nếu luật pháp gọi những kẻ, được Lời Đức Chúa Trời
phán đến là ‘các thần,’ đấng tiên tri, thì cớ sao các ngươi cáo Ta
là nói lộng ngôn khi Ta nói Ta là ConĐức Chúa Trời?”
214 Bởi vì, người đã được gọi là “thần,” vì người đã gói mình
trong Lời của Đức Chúa Trời, CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Do đó, từ
ngữ đấng tiên tri có nghĩa là một, “sự thông giải của—của người
không bị lẫn lộn.” Hiểu không? Nếu Đức Chúa Trời…Ngài phán,
“Nếu giữa các ngươi, có một người thiêng liêng, hay một tiên
tri, Ta là Chúa sẽ phán với người. Những gì người nói được ứng
nghiệm, thì hãy nghe người, bởi vì Ta ở với người. Nhưng nếu
nó không ứng nghiệm, thì đừng nghe người; Ta không sai người
đến.” Đó là cách để anh em biết nó. Và thế thì, anh em thấy, sự
thông giải thiêng liêng về Lời phải trùng khớp với sự mặc khải
cuối cùng này với hội thánh.
215 Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Ở trên đất, Ngài là
Đấng Tiên Tri, mà là chim ưng. Bao nhiêu người biết rằng một
đấng tiên tri còn được xem như chim ưng không? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.]
216 Chim ưng là chim mạnh mẽ nhất mà chúng ta có, đầy sức
mạnh nhất. Một số con có đôi cánh của nó trải dài ra mười bốn
bộ, từ đầu này đến đầu kia. Nó có thể cất cánh và bay rất cao đến
nỗi nếu có bất kỳ con chim nào khác cố gắng bay theo sau nó, sẽ
bị phân hủy, những cái lông rơi ra khỏi chim đó và nó rã ra từng
mảnh. Bởi vì sao? Nó được cấu tạo đặc biệt. Và ích gì cho nó khi
bay cao như thế nếu không thể thấy những gì nó đang làm khi
nó lên cao ở đó? Nói về đôi mắt diều hâu không? Bạn nên thấy
mắt chim ưng.
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217 Diều hâu có thể, có thể thấy một con gà. Đúng thế. Đó là vấn
đề vớimột số diều hâu này ngày nay. Ừ-m. Nhưng, tôi nói các bạn
biết, chim ưng hành động giống như vậy, nếu diều hâu cố gắng
bay theo nó, diều hâu sẽ chết. Nó có thể bị phân hủy. Nó không
thể bay vào khí quyển kiamà chimưng bay.
218 Và thế thì nó có cặpmắt, mà nó có thể thấy rất xa, khi nó bay
lên đó. Vì thế đó là lý do Đức Chúa Trời đã gọi những tiên triNgài
là, “những chim ưng.” Nó lên trên đó, và nó là chim ưng. Nó có
thể thấy, đường bay.
219 Và Đấng Christ, khi ở trên đất, đã là ChimƯng. Khi Ngài chết,
Ngài là Thầy Tế Lễ, vì thế điều đó làm cho Ngài là Chiên Con.
Đúng thể không? [Hội chúng nói, “Đúng thế.”—Bt.] Và khi Ngài
đến trở lại, Ngài là Vua, vì thế Ngài sẽ là Sư Tử, a-men, Sư Tử
của chi phái Giu-đa. A-men. Ngài là Chim Ưng, Chiên Con, và Sư
Tử; a-men; Cha, Con, và Thánh Linh; Đấng Tiên Tri, Thầy Tế Lễ,
và Vua; Đấng đã có, hiện có, và sẽ đến; Đấng Toàn Năng; An-pha
và Ô-mê-ga, từ ban đầu cho đến sự cuối cùng, Đức Chúa Trời
Đời đời.
220 Muốn hỏi các bạn, một số anh em những người Công giáo
yêu quý, mà gọi rằng, “Con Đời đời của Đức Chúa Trời; Đức Chúa
Trời, quyền làm con Đời đời của Chúa Jêsus Christ với Đức Chúa
Trời.” Làm sao các bạn có thể nói lời như vậy? Tôi là người ít
học, với trình độ lớp bảy, nhưng tôi biết tốt hơn thế. Từ ngữ con
phải có một sự bắt đầu. Vậy làm thế nào Ngài có thể Đời đời và
là một con trai? Đời đời là không có sự bắt đầu hay chấm dứt. Vì
thế, Ngài không thể là một con, một con Đời đời, và rồi có một
sự bắt đầu, bởi vì không có chuyện như con Đời đời như vậy.
Một con đã có một sự bắt đầu, vì vậy người đó không thể là Đời
đời được.
221 Bạn thấy đó, Ngài là Đức Chúa Trời Đời đời, không phải là
conĐời đời. Vinh hiển thay! Đấng ToànNăng, Đức Giê-hô-va sắm
sẵn, Đức Giê-hô-va chữa lành, biểu lộ trong xác thịt, “Trong Ngài
có sự đầy đủ của bổn tánh Đức Chúa Trời.”
222 Và vào Ngày lễ Ngũ Tuần, khi Trụ Lửa đó đã giáng xuống
trên dân sự, bạn có để ý, Nó tách chính Nó ra không? Và những
cái lưỡi bằng Lửa đậu trên mỗi người trong họ. Lửa, giống như
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những cái lưỡi, đậu trên mỗi người. Đức Chúa Trời đang làm gì?
Tự phân rẽ chính mình Ngài trong Hội thánh, giữa mỗi người,
ban cho người nữ, người nam, cùng hết thảy trong họ; đó là
những chi thể của Thánh Linh Ngài, phân chia chính Ngài ra
giữa Hội thánh Ngài.

223 Làm sao một người có thể đến và nói, “Con người thánh là
đức giáo hoàng. Con người thánh là đức giám mục”? Con Người
Thánh là Đấng Christ, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Làm sao
bạn có thể nói những tín đồ bình thường không có gì để nói?Mỗi
một người trong các bạn có điều gì đó để nói. Mỗi người trong
các bạn có một công việc để làm. Mỗi người trong các bạn phải
mangmột Sứ điệp. Vinh quang thay!

224 Đức Thánh Linh tự phân rẽ chính Mình vào Ngày lễ Ngũ
Tuần. Đức Chúa Trời, tự phân chia chính Ngài. “Ngày đó các
ngươi sẽ biết Ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta; Ta ở trong các ngươi,
và các ngươi ở trong Ta.”

225 “Ngày đó,” Đức Thánh Linh, “ở trên hết thảy, trong hết thảy,
qua hết thảy.” A-men. Thế đấy. Đức Thánh Linh có quyền vận
hành bất cứ nơi nào Ngài muốn, trên bất cứ người nào Ngài
muốn. Bạn không phải nhận lấy những gì giám mục nào đó hay
linh mục nào đó nói. Ngài là Thầy Tế Lễ duy nhất của chúng
ta, đúng, Thầy Tế Lễ Tối Cao. Bây giờ: Đấng Tiên Tri, Thầy Tế
Tễ, và Vua.

226 Bây giờ:

Và…Đức Chúa Jêsus Christ, đấng làm chứng thành
tín,…sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết,…(Chúng ta sẽ đi vào
điều đó.)…và chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu
thương chúng ta, và đã lấy huyết chínhmình rửa sạch tội
lỗi chúng ta,

227 Từ ngữ rửa sạch ở đó, thật sự, trong tiếng Hi Lạp, có nghĩa là
“giải phóng.” Ngài giải phóng chúng ta ra khỏi…Chúng ta bị trói
buộc với trái đất nầy, bởi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không thể
thấy, không thể nghe, không có ý niệm về Thiên đàng hay không
gì cả. Nhưng khi Huyết đã giáng xuống, Nó cắt dây và chúng ta
được thả ra. Ồ!
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228 Có lần tôi đã đọc câu chuyện, nó là…có thể thích hợp thật tốt
ngay ở đây. Một nông dân bắt được một con quạ và ông cột nó
lại. Và ông nói, “Tôi sẽ dạy những con quạ khác một bài học.” Vì
thế ông đã cột con quạ già, và bằngmột chân, với một sợi dây, và
con vật già tội nghiệp gần như chết đói. Nó quá yếu, nó hầu như
không thể đi quanh quẩn.

229 Đó là những gì, một số trong những tổ chức và các giáo hội
này, đã cột người ta xuống. “Thật không thể! Thôi được, đây là
xa hơn tất cả anh có thể đi. Những ngày của phép lạ đã qua
rồi.” Đúng thế. Anh em thật sự bị cột trói. Đó là tất cả. “Không
có chuyện như Đức Thánh Linh. Ông ta không nói tiếng lạ như
Ngài thường nói.”

230 Ngài là Đức Chúa Trời. “Ngài thật sự hôm qua, ngày nay, và
cho đến đời đời không hề thay đổi,” Hê-bơ-rơ 13:8, đang sống
trong tất cả các hội thánh. Chúng ta sẽ hiểu điều đó sau khi ngồi
buổi sáng nay. Hiểu không? Ngài là Đức Chúa Trời, sống trong
mọi thời đại hội thánh. Ngài sẽ sống trongmọi thời đại hội thánh,
và sẽ sống trong dân sự Ngài như…cho đến Đời đời. Vì chúng ta
có bây giờ, trong chúng ta, Sự sống Đời đời.

231 Vì vậy, giáo phái nầy đã cột người đó xuống, đấy, “Ồ, thời
phép lạ qua rồi. Không có chuyện như sự chữa lành Thiêng
liêng.” Con vật già nua tội nghiệp đi khập khiễng suốt cho tới
khi nó quá đáng thương đến nỗi hầu như không thể bước đi
được nữa.

232 Và ngày nọ có một người tốt bụng đi qua, và ông nói, “Anh
biết đấy, con quạ già đáng thương kia, ta cảm thấy tội nghiệp cho
nó. Rốt cuộc, nó có thể kiếm được hạt ngô của mình, nhưng đó
là cách duy nhất nó kiếm sống. Nó phải có cái gì đó để ăn. Vì vậy
nó không biết điều gì khác, nó chỉ đi ra ở đó để nhặt bắp. Vì thế
nếu…” Thế rồi người đó lấy…và đã lấy con dao và cắt dây thả con
quạ già ra.

233 Và anh em biết, ở đây có những con quạ khác đến, bay qua,
nói, “Lên đây, Quạ Johnny. Chúng ta hãy đi miền Nam. Thời tiết
lạnh đang đến.”
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234 Anh em biết gì không? Con quạ đó chỉ đi xa hết sức như nó
có thể đi ra ở đó. Nó nói, “Tôi không thể đi được. Nó không, điều
đó thật sự không dành cho chúng ta trong ngày nầy. Chúng ta—
chúng ta thật sự không thể làm điều đó.” Hiểu không? Nó đã bị
cột quá lâu, đến nỗi nó nghĩ vẫn còn bị cột. Hiểu không?
235 Và đó là cách với nhiều người, anh em bị ràng buộc với
những tín điều và giáo phái, từ mẹ điếm già trước đó, bảo anh
em, rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ không phải không hề thay đổi.
Và không có chuyện chữa lành như vậy. Không có phép báp-têm
bằng Đức Thánh Linh. Không có thứ chuyện này như thế.” Họ
cố gắng nói với anh em. Anh em đã bị trói buộc quá lâu đến nỗi
anh em vẫn nghĩ mình còn bị cột trói.
236 ConNgười tốt, Đấng Christ, đã banHuyết Ngài để Ngài có thể
tẩy sạch và cởi bỏ tội lỗi khỏi chúng ta. Tội lỗi là gì? Tôi sẽ hỏi bất
cứ ai nói cho tôi biết. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là “sự không tin.” Đúng
thế. “Kẻ nào không tin thì đã bị định tội rồi.”
237 Và tội lỗi của bạn là điều duy nhất giữ bạn không được tự
do. Là vì Đức Chúa Trời giải phóng bạn ra khỏi sự không tin của
mình, nhưng bạn đã bị ràng buộc quá lâu với những tín điều
đến nỗi bạn nghĩ bạn vẫn còn bị cột trói. Thật sự đang bị đói đến
chết, đấy, đi khập khiễng quanh quẩn, “Tôi là tín đồ Trưởng Lão.
Tôi là tín đồ Giám Lý. Tôi là tín đồ Báp-tít. Người ta bảo tôi (Tôi
thuộc về Hội thánh của Đấng Christ), ‘Những ngày của phép lạ
đã qua rồi. Không có chuyện như vậy.’”
238 Bạn là conquạđáng thươngđang chết đói! Tại sao bạn không
đến mau sáng nay? Tại sao bạn không bay đi? Halêlugia! “Hãy
cất cao đôi cánh mỗi buổi sáng, và bay lên với Mặt Trời Công
Bình, với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài.” A-men. Chính
điều đó. Chính là thế, hỡi anh, chị em. Ồ! “Ngài là Con đã cắt anh
chị em ra với sự tự do, là sự tự do thật sự.” Vâng, thưa quý vị!
239 “Ồ, mục sư của tôi…” Không có chuyện như thế. Kinh Thánh
nói, “Anh emđược tự do.” Đúng thế. Anh emđược tự do.

“Giáo hội của tôi…”
240 Vậy thì, hãy nhận sự cắt bỏ. “Đấng đã lấy Huyết Chính Ngài,
tẩy rửa và giải thoát chúng ta khỏi những giáo phái,” và làm
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chúng ta được tự do để chúng ta có thể nghĩ vì chính mình, và
làm vì chínhmình, và nói về chínhmình, và hành động vì chính
chúng ta.

241 “Ồ, nếu tôi đi về và nói với mục sư tôi phải chịu phép báp-
têm lại, ông ấy sẽ…”

242 Thế còn, “Anh em được tự do”? Đây là sự khải thị, anh em
biết. Đúng thế. Anh em được tự do.

243 Nếu anh em đã được rắc một ít muối lắc như thế nầy, làm
phép báp-têm nhơn danh của “Cha, Con, và Thánh Linh,” cómột
cái hồ đang bố trí ở đây, sẵn sàng sáng nay, có nước trong nó.
Thấy không? Vâng, thưa quý vị. Nó không đúng.

244 Vì vậy, anh em không bị ràng buộc nữa. Anh em được tự do,
nhưng có lẽ anh em không biết điều đó. Nhưng hãy cho phép tôi
nói sáng nay, Kinh Thánh nói, “Ngài giải phóng chúng ta khỏi tội
lỗi của chúng ta, khỏi sự không tin của chúng ta, để chúng ta có
thể nhận lãnh sự Khải thị của Chúa Jêsus Christ.” Hãy đi ra, tự
do!…không phải nhận lấy những gì mà bất cứ giáo hội nào nói
về Nó. Hãy nhận lấy những gì Đức Chúa Trời đã nói về Nó. Đây
là sự Khải thị của Ngài đang bày tỏ Ngài là Ai.

245 “Tôi luôn tin rằng Đức Chúa Trời là Cha có bộ râu trắng, dài,
tóc trắng; và Con là một người trung niên; và Đức Thánh Linh là
một chàng trai đem lại ơn phước.” Hỡi anh em, đó là dị giáo. Đó
là người ngoại giáo nếu anh em tin vào baĐức Chúa Trời.

246 Chính Điều Răn đầu tiên, Điều Răn đầu tiên là gì? “Hỡi dân
Y-sơ-ra-ên, hãy nghe: Ta là CHÚA Đức Chúa Trời của các ngươi,
Đức Chúa Trời cómột.” Chính là điều đó.

247 Ngài là Đức Chúa Trời có một, không phải ba thần. Ngài ở
trong ba chức vụ, hầu việc ba nơi. Ngài là Tiên Tri, Thầy Tế Lễ,
và Vua. Ngài là Chim Ưng, Chiên Con, và—và Sư Tử. Ngài là Hoa
Huệ trong Trũng, HoaHồng Sa-rôn, HoaHuệ trong Trũng, và Sao
Mai Sáng Chói, là Rễ và Chồi của Đa-vít. Ngài là từ A đến Z. Ngài
là Cha, Con, và Thánh Linh. Ngài là tất cả điều đó, nhưng Ngài là
Một. Ngài là Đức Chúa Trời có một. Đó là những danh hiệu của
Ngài đi với Ngài, nhưng chỉ cómột Đức Chúa Trời.
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248 Không bao giờ đã có ai, bất cứ trang nào trong Kinh Thánh
hay trong lịch sử, cho tới khi giáo hội Công giáo xuất hiện,
đã từng chịu phép báp-têm dầm mình nhơn danh “Cha, Con,
Thánh Linh.”

249 Nếu anh em chỉ cho tôi một trang hay bất cứ điều gì, anh
em hãy viết nó ra, để nó lên đây cho tôi, tối nay, và tôi sẽ bước
ra khỏi nhà thờ nầy, nói, “Tôi là người đạo đức giả; tôi đã dạy
người ta sai trật.” Nếu anh em có thể chỉ cho tôi thấy một đoạn
Kinh Thánh, hay đưa ra cho tôi một lịch sử, lịch sử đáng tin cậy,
mà sẽ chỉ cho tôi rằng đã từng có nơi người ta làm phép báp-
têm, trong Kinh Thánh, nhơn danh của “Cha, Con, Thánh Linh.”
Hay là, mang cho tôi một lời Kinh-…hay là, một cuốn sách về lịch
sử, một trang, một trích dẫn trong lịch sử, mà người nào đã từng
chịu báp-têm nhơn danh của “Cha, Con, Thánh Linh,” cho tới khi
Giáo hội nghị Nicene của giáo hội Công giáo. Hãy đến, mang nó
đến cho tôi; và tôi sẽ cài một bảng hiệu trên lưng tôi và đi khắp
Jeffersonville, và anh em đi sau cầm sừng, thổi. Tôi sẽ mang trên
đó, “Một tiên tri giả, làm cho dân sự lầm lạc.”

250 Và, hỡi mục sư, nếu anh em ở đây sáng nay, anh em sẽ làm
vậy, anh emnên để tôi làmđiều đó cho anh em.Hiểu không?Hãy
đến, tỏ cho tôi thấy. Nhưng anh em sợ.

251 Vậy thì, nó là gì? Đây là sự Khải thị. Đây là sự Khải thị. Và
đây là Đức Thánh Linh, Đấng Christ, đang gởi Sứ điệp Ngài cho
các hội thánh. Hãy nghe Nó. Hãy nghe Nó. Đó là những gì Kinh
Thánh dạy.

252 Nó đã đi vào đâu? Nếu anh em sẽ thật sự không nổi giận, bỏ
đi, qua một tuần, anh—anh em hiểu Giáo hội nghị Nicene. Hiểu
Hai Ba-by-lôn của Hislop. Hiểu…

253 Bây giờ, lịch sử của Josephus thì được lắm, nhưng ông chỉ
viết một trang về Đấng Christ, nói, “Có một người tên Jêsus đi
khắpnơi, chữa lànhdân chúng. Và—vàngười ấy chết, hay không,
không, Phi-lát đã giết người ấy, và—và, hay là Hê-rốt, hay đã đưa
người đến chỗ chết. Và rồi các môn đồ đến và lấy cắp xác người
đi, và đem giấu nó. Và rồi mỗi đêm họ đi và cắt ramộtmiếng của
nó và ăn.” Nói, “Họ là những kẻ ăn thịt người.” Vì vậy, họ đang dự
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tiệc thánh, anh em thấy. Thật là tâm trí xác thịt! Josephus không
phải là người để lắng nghe.
254 Nhưng hãy lấy quyển Sách Những người Tử Vì Đạo của Foxe.
Có tính xác thực tốt. Sách Những người Tử Vì Đạo của Foxe, bao
nhiêu người đã từng đọc nó? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chắc
chắn.Những Thời Đại Đầu Tiên của Pember, hay—hayHai Ba-by-
lôn của Hislop, hay—hay một số tác phẩm quan trọng đáng tin
cậy. Hay, quyển—quyển sách quan trọng nhất mà chúng ta có là
Giáo hội nghị Nicene, tiền-Giáo hội nghị Nicene và Giáo hội nghị
Nicene. Và anh em tìm thấy ở đó, điều đó không bao giờ được
nhắc đến, không người nào.
255 Hãy lấy Thánh Kinh và xem thử có người nào trong Kinh
Thánh từng làm phép báp-têm, dùng những danh hiệu đó, danh
“Cha, Con, và Thánh Linh” không. Nó có nghĩa có ba thần. Nó
dành cho nghi lễ ngoại giáo. Và đạo Công giáo không gì khác thế
gian ngoài một—một hình thức ngoại giáo của Cơ-đốc giáo. Và
từ giáo hội Công giáo đến Martin Luther, John Wesley, Báp-tít,
Trưởng Lão, và vân vân.
256 Nhưng trong những ngày sau rốt đã có một cái cửa đặt ra
ở giữa đó, mà mở ra Lẽ thật lần nữa, rằng, “Kinh Thánh đã nói
vậy,” và tiên tri vĩ đại đó mà đã đến thế gian trong những ngày
sau rốt. Và chúng ta tin người đang đến. Hãy xem. Và người sẽ có
mộtHội thánh. Bây giờ, chúng ta sẽ thấy điều nầy, nào.
257 Bây giờ, nên nhớ, đây là sự Khải thị. Anh em không thể
lấy ra từ Nó. Bây giờ, thật là một sự thách thức! Hãy tìm một
người trong Kinh Thánh, một nơi người ta đã từng làm phép
báp-têm nhơn danh của “Cha, Con, Thánh Linh,” hay từng rảy
nước bất cứ ai, tìm thấy điều đó trong Kinh Thánh, cho được tha
tội mình không. Không bao giờ. Và mọi người, cho dù họ từng
chịu phép báp-têm thế nào, đều phải đến và chịu phép báp-têm,
làm lại, nhơn Danh “Đức Chúa Jêsus Christ,” để nhận lãnh Đức
Thánh Linh.
258 Công vụ 19, “Phao-lô đã đi khắp những miền trên thành Ê-
phê-sô, tìm thấy một vài môn đồ nào đó.” Ông nói, “Những môn
đồ.”Họđang cómột buổi nhómvĩ đại. Họ đang đi theomột người
bởi tên A-pô-lô, là một luật sư trở lại đạo; một tín đồ Báp-tít tin
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vào Giăng Báp-tít, và đang chứng minh bằng Kinh Thánh rằng
Chúa Jêsus là Đấng Christ.
259 Phao-lô đã đi qua và thấy A-qui-la và Prít-xi-la, trong chương
18 của Công vụ. Và sau đó người đi qua dùng bữa tối, hay điều gì
đó, với A-qui-la và Prít-xi-la. Họ nói với ông về con người vĩ đại
nầy. Họ đến nghe người nói. Họ đã lắng nghe người tối hôm đó.
Ông nói, “Người ấy rất tốt. Điều đó rất tốt. Điều đó tốt. Nhưng,”
nói, “từ khi anh em tin đãnhận lãnhĐứcThánhLinh chưa?”
260 Còn anh em tín hữu Báp-tít đáng thương phía sau đó, tin anh
emnhận lãnhĐức Thánh Linh khi anh em tin không?

Người hỏi, “Anh emđã nhận lãnh Đức Thánh Linh từ khi anh
em tin chưa?”

Người nào đó trả lời, “Điều đó khôngđược chép trong đó.”
261 Tôi phủ nhận điều đó. Tôi đã có bản tiếngHi Lạp đáng tin cậy
ngay ở đây, tiếng Hê-bơ-rơ, cũng vậy. Kinh Thánh nói trong tiếng
Hi Lạp, và cả, tiếngHê-bơ-rơ, và cũng trong tiếngAramaic. Trong
cả ba thứ tiếng, tôi có ngay ở đây, đều nói, “Anh em đã nhận lãnh
Đức Thánh Linh từ khi anh em tin chưa?” Đúng thế. “Anh em đã
nhận lãnh đượcĐức ThánhLinh từ khi anh em tin chưa?”
262 Bấy giờ, người ấy nói, “Chúng tôi không biết có Đức Thánh
Linh nào.”

Lúc đó người hỏi, “Vậy anh em đã chịu làm phép báp-
têm nào?”
263 Họ đáp, “Chúng tôi đã chịu phép báp-têm bởi người mà đã
làm phép báp-têm cho Đức Chúa Jêsus Christ rồi. Chúng tôi đã
chịu báp-têm với phép báp-têm của Giăng,” cùng một chỗ có
nước, có lẽ, “cùngmột người đó.”
264 Phao-lô đáp, “Điều đó sẽ không có tác dụng. Người ấy chỉ làm
phép báp-têmvề sự ănnăn tội, không phải cho sự tha tội.”
265 Bây giờ,một số anh emMộtngôi đi khắpnơi và—và làmphép
báp-têm đó, sai. Anh em làm phép báp-têm đó cho, vì sự cứu
rỗi. Nước không cứu được con người; chính là Huyết, sự ăn năn.
Không phải qua làm phép báp-têmmà được tái tạo. Không, thưa
quý vị. Sự đổi mới đến từ Thánh Linh. Phép báp-têm là một—là
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một sự biểu lộ ra bên ngoài của công việc đổi mới bên trong của
sự tái tạomàđãđược thực hiện. Hiểu không?Được rồi. Để ý.

266 Người nói, “Từ khi anh em tin đã nhận lãnh Đức Thánh Linh
chưa?” Họ nói…

Ông ấyđáp, “Chúng tôi chưabiết cóĐức ThánhLinhnào.”

Người hỏi, “Anh emđã chịu làmphépbáp-têm thế nào?”

Đáp, “Chúng tôi đã chịu phép báp-têmvới Giăng.”

267 Người nói, “Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, về
sự ăn năn, nói rằng ‘các ngươi nên tin Ngài,’ là Chiên Con, Của Lễ
đã đến, về Đức Chúa Jêsus Christ.” Và khi họ nghe Điều nầy, họ
làm phép báp-têm trở lại nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Và
Phao-lô đã đặt tay trên họ và họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh,
và nói tiếng lạ và nói tiên tri.

268 Hãy nói với tôi điều đó không phải lời Kinh Thánh, và chỉ cho
tôi thấy bất cứ nơi nào, mà bất cứ ai đã từng chịu phép báp-têm
cách nào khác trong Tân Ước ngoài ra nhơn Danh Chúa Jêsus
Christ. Hãy chỉ cho tôi.

269 Thánh A-ga-bút và nhiều người, có những người khác, đã
chịu phép báp-têm như vậy cho đến thời của—của—của Giáo
hội nghị Nicene, và mỗi người trong họ đã chịu phép báp-têm
nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. Những nhà truyền giáo cho đến
những cánh đồng truyền giáo đều làmphép báp-têmnhơnDanh
Chúa Jêsus Christ.

270 Nhưng khi Giáo hội nghị Nicene đến, họ phải có ba thần. Họ
lấy Phao-lô xuống…hay lấy thần Jupiter xuống, và đưa Phao-lô
lên. Họ đã lấy thần Venus xuống, và đưa Ma-ri lên. Họ có tất cả
các loại thần, tất cả các loại thánh đồ và mọi thứ khác, và làm
phép báp-têm ba ngôi và dọn ra làm thức ăn cho những người
Tin Lành. Và người ta vẫn nuốt nó xuống.

271 Nhưng Ánh Sáng chiều tối giờ đây đang đến. Vị tiên tri nói,
“Sẽ có Ánh Sáng vào lúc chiều tối.”
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Sẽ có—sẽ có Ánh Sáng vào lúc chiều tối,
Con đường đến miền Vinh hiển chắc chắn bạn
sẽ tìm thấy;

Trong con đường bằng nước, đó là Ánh Sáng
ngày nay,

Chôn đi trong Danh tôn quý Jêsus.
Trẻ và già, ăn năn mọi tội mình,
Đức Thánh Linh chắc sẽ bước vào;
Ánh Sáng chiều tà đã đang đến,
Đó là sự việc Đức Chúa Trời và Đấng Christ là
Một.

272 Anh chị em tinNókhông? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Phi-
e-rơ đã nói, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, với anh
em, hãy biết rõ điều nầy, rằng Đức Chúa Trời đã dùng Jêsus nầy,
Đấng mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, là Chúa và
ĐấngChrist;” câu 16 của chương 2. Vâng. “Đức ChúaTrời đã dùng
Jêsus nầy, Đấng mà đã bị các ngươi đóng đinh trên thập tự giá,
cũng là Chúa và Đấng Christ. Hãy để cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết,
rõ điều nầy.”
273 Nói chuyện với một người Do Thái cách đây không lâu, trên
Nhà Đa-vít đây, người đó nói, “Dân Ngoại các anh không thể cắt
Đức Chúa Trời ra làm ba phần và cho Ngài là một người Do Thái
được. Chúng tôi biết rõ điều đó hơn.”
274 Tôi nói, “Thật đúng thế, thưa Thầy. Chúng ta không cắt Đức
Chúa Trời ra làm ba phần.” Tôi nói, “Ông có tin lời những nhà
tiên tri không?”

Ông ấy nói, “Nhất định rồi.”

Tôi nói, “Ông có tin Ê-sai 9:6 không?”

Ông ấy nói, “Có.”

Tôi hỏi, “Nhà tiên tri đang nói về ai?”

“Đấng Mê-si.”

Tôi nói, “Sự khải thị ĐấngMê-si sẽ là gì với ĐứcChúaTrời?”

Ông đáp, “Ngài sẽ là Đức Chúa Trời.”

Tôi đáp, “Đúng thế.” A-men.
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Đấy, thế đấy. Đấy, anh emkhông thể cắtNgài ra làmbaphần.

275 Nếu anh em những truyền giáo ở đây…Một trong số họ ở
đây sẽ đến với người Do Thái, tôi tin, người nầy đang ngồi ở đây.
Anh em đừng bao giờ cố cho người Do Thái “Cha, Con, và Thánh
Linh.” Người ấy sẽ nói cho anh embiết ngay lập tức, người ấy biết
nó đến từ đâu, “Giáo hội nghị Nicene.” Người ấy sẽ không lắng
nghe điều đó. Nhưng anh emhãy để cho người đó thấy Đức Chúa
Trời đã trở nên xác thịt ở đâu, vàNgài là Đức Chúa Trời duy nhất.
Đức Chúa trời, đã trở nên xác thịt trong hình thức con người và
sống giữa chúng ta, để thánh hóa chúng ta; lấy đi, rằng Chính
Đức Chúa Trời có thể đến trong hình thức Đức Thánh Linh. Đức
Chúa Trời, Cha, Thánh Linh, là cùngmột Ngôi.

276 Kinh Thánh nói trong—trong phả hệ của Đức Chúa Jêsus
Christ, trong chương 1 của Ma-thi-ơ, Nó nói, “Áp-ra-ham sanh Y-
sác. Y-sác sanh Gia-cốp.” Và cho tới, nói, và rồi trong…Cho phép
tôi đọc nó, và rồi bây giờ anh em sẽ biết thật sự những gì tôi đang
nói về. Ma-thi-ơ, chương 1. Và chúng ta sẽ…Bây giờ chúng ta hãy
bắt đầu với câu 18.

Bấy giờ sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy
ra như vầy: Khi…Ma-ri mẹ Ngài đã hứa gả cho Giô-sép,
song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi…

277 “‘Đức Chúa Trời là Cha’”? Đọc theo cách đó không? [Hội
chúng nói, “Không.”—Bt.] Đã chịu Thai với Ai? [“‘Đức Thánh
Linh.’”] Đức…[Băng trống.] Tôi nghĩ Đức Chúa Trời Cha là cha
Ngài không? Thế thì, Đức Chúa Trời, Cha và Đức Thánh Linh, là
cùngmột Thánh Linh, hay Ngài đã có hai cha.

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

Song trong khi người đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì,
thiên sứ của Chúa hiện đến với người trong giấc chiêm
bao, mà phán rằng, Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi
chớ ngại…lấy Ma-ri làm vợ: vì con mà người đang chịu
thai đó là bởi…
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278 “‘Đức Chúa Trời là Cha’”? Hử? [Hội chúng nói, “Không. ‘Đức
Thánh Linh.’”—Bt.] “Đức Thánh Linh.” Thế thì ai là Cha của Chúa
Cứu Thế Jêsus? [“Đức Thánh Linh.”] Đức Thánh Linh. Điều Đó là
gì trong bạn? [“Đức Thánh Linh.”] Thế thì, đó là Đức Chúa Trời,
cũng là, Cha. Phải Thế không? [“A-men.”] Chắc chắn.

Và người sẽ sanh một con trai, và ngươi sẽ đặt tên là
JÊSUS:…

279 Ở đây là Đức Chúa Cha, ở đây là Đức Chúa Thánh Linh, và ở
đây là Đức Chúa Con, đấy, đó là ba Đức Chúa Trời. Kinh Thánh
không nói thế. Hai nầy chỉ là một, nếu không thì Ngài có đến
hai cha. Thấy không? Ngài không thể có hai cha. Anh em biết
điều đó.

Bấy giờ, nàng sẽ sanh một con trai, và họ sẽ đặt tên là
JÊSUS: vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

Vậy thì điều này tất cả đã xảy ra như vầy, để cho ứng
nghiệm bởi Chúa đã dùng đấng tiên tri, mà phán rằng,

…một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai,
rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, mà
nghĩa là, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

280 Đó là chương 1 củaMa-thi-ơ.
281 Ma-thi-ơ 28:19, chỗ Chúa Jêsus phán, “Hãy đi, làm phép báp-
têm nhơn Danh Cha, Con, và Thánh Linh.” Danh của Cha, Con,
Thánh Linh là gì? [Hội chúng nói, “Jêsus Christ.”—Bt.] Jêsus
Christ, dĩ nhiên.
282 Anh em đã đọc một chuyện tình, nói rằng, “Sau đó Giăng và
Ma-ri đã sống hạnh phúc với nhau.” Giăng vàMa-ri là ai? Hãy trở
lại với phần đầu câu chuyện, và tìm thấy.
283 Nếu không có chuyện như vậy, không có tên, “Cha, Con, hay
Thánh Linh,” thế thì Ai, nó là Tên của Ai? Hãy trở lại, phần đầu
của câu chuyện, và thấy Ngài đang nói về Ai.
284 Phi-e-rơ, vào Ngày lễ Ngũ Tuần, đã nói, “Hãy hối cải, ai nấy
trong các ngươi, và phải nhơn Danh ‘Đức Chúa Jêsus Christ’ chịu
phép báp-têmđể được tha tộimình.” Ông đã có sự khải thị.

Giăng đã có sự khải thị.
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285 Chúa Jêsus đã có sự Khải thị, Ngài đã đưa ra chính Ngài ở
ngay đây trong câu Kinh Thánh, “Ta là Đấng đã có, hiện có, và
còn đến, là Đấng ToànNăng.” Chao ôi! Đúng thế.
286 Bây giờ, chúng ta hãy lấy câu 7, ngay lập tức bây giờ, thật
nhanh như có thể được, trước khi chúng ta ra về.

…Đấng Toàn Năng.

…quyền năng-…sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô
cùng. A-men.

Và…làm cho chúng ta nên các vua và các thầy tế lễ cho
Đức Chúa Trời…Cha Ngài; và cho Ngài vì sự vinh hiển và
quyền năng đời đời vô cùng. A-men.

287 Thấy sự khải thị ấy ở đó, Nó được khải thị như thế nào? Cách
mà Đức Chúa Trời…Con người gãi đầu và bứt tóc, và đủ thứ, cố
tìm ra “Cha, Con, và ThánhLinh” là gì, làmba, trongmột.

Đừng bứt tóc và gãi đầu. Chỉ nhìn lên. Sự Khải thị đến từ
Trên. Và đúng thế. Ngài sẽ bày tỏ, không có “Cha, Con, và Thánh
Linh.” Chỉ là ba chức vụmàmộtĐức ChúaTrời sống ở trong.
288 Chính là ở trong chức vụ, “Thánh Linh,” một mình Ngài, bởi
vì nhân loạimà hạmình. Rồi Ngài đã làm cho chínhNgàimột thể
xác, sống trong nó, để tạo ra Huyết của Chính Ngài; không qua
tình dục, giống như đã có ở trong vườn Ê-đen, nhưng tạo ra bởi
một thân xác sáng tạo. Và qua thân thể được sanh ra đồng trinh
đó, Ngài đã ban cho một dòng Huyết để làm nên thánh chúng ta
và giải phóng chúng ta khỏi sự không tin của chúng ta, để tin nơi
Ngài. Thế thì, chúng ta làm điều đó, chúng ta tiếp nhận Ngài vào
lòngmình, đó là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta; Đức Chúa Trời:
Cha, Con, và Thánh Linh. Hiểu không? Đúng như Đấng Tiên Tri,
Thầy Tế Lễ, và Vua, đó là cùngmột người. Được rồi.
289 Bây giờ, câu thứ 7, đây là sự thông báo. Sự thông báo là:

Kìa, Ngài đến giữa những đám mây; và mọi mắt sẽ
trông thấy Ngài,…cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng
trông thấy: và hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than
khóc vì cớ Ngài.

290 Ồ! Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Thật tốt thay ở đó.
Anh chị em có thể để thêm ba-…hai mươi phút nữa không? [Hội
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chúng nói, “Vâng.”—Bt.] Có thể không? [“A-men.”] Tốt lắm. Bây
giờ, thế thì, ngày mai…Tối nay, chúng ta cố gắng nắm bắt phần
còn lại về Khải Tượng Trên Đảo Bát-mô, tối nay. Ngày hôm nay,
chúng ta cố gắng đi cho hết phần thông báo.
291 Ồ! Anh chị em cảm thấy dễ chịu không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Anh em có yêu thích Kinh Thánh cổ nầy không? [“A-
men.”] Nó là sự Khải thị. Điều gì, nó là gì? Đức Chúa Trời với tay
xuống, trong Sách nầy, và lấy bức màn đi, phán, “Đó là Ngài:
Đấng Tiên Tri, Thầy Tế Lễ, Vua; Cha, Con, Thánh Linh; Đấng
đã có, hiện có, và sẽ đến. Tất cả những điều nầy, Chính là Đức
Chúa Trời.”
292 Bây giờ, chúng ta hãy vén bức màn lên, chỉ một phút lúc
nầy, Chúa đang giúp chúng ta, lấy tấm màn khỏi mắt anh em.
Và hiểu được…

Kìa, Ngài đến với những đám mây;…
293 Vậy thì, Ngài đang đến như thế nào? “Với những đám mây.”
Loại mây gì? Những đám mây vinh hiển. Không phải một trong
những đámmây đầy sấm sét trên đầu, đámmây báo hiệu những
cơnmưanầy,mà là những đámmây của sự vinh hiển.
294 Anh em sẽ để ý loại mây gì bao phủ Ngài khi Phi-e-rơ và
những người khác đã thấy khải tượng của Ngài trên Núi Hóa
Hình, một đám mây phủ bóng Ngài. Y phục Ngài chiếu sáng.
Ngài bao phủ mình bằng một đám mây, quyền năng của Đức
Chúa Trời,
295 Ồ, chúng ta hiểu điều đó, qua những thời đại hội thánh này
ở đây. Tôi đang nói với anh em, nó thật sự—nó thật sự làm tôi
thỏa mãn tận đáy lòng, khi nghĩ về điều đó. Ngài sẽ đến như thế
nào…Tôi thấy ngày nầy mà chúng ta đang sống, nơi không có gì
cả, không có hi vọng gì còn lại ngoài sựĐến củaNgài.
296 Bây giờ chúng ta sẽ lấy câunầy thật nhanh. Bây giờnênnhớ.

…mọi mắt sẽ trông thấy Ngài,…
297 Vậy thì, đó không phải là sự Cất lên, lúc ấy. Phải không? [Hội
chúng nói, “Không.”—Bt.] Thấy không? Không phải là sự Cất lên.
Nó không phải là sự Cất lên. Ngài đang phán điều gì? Sự Đến lần
thứ hai.
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…và cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy: và
hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài.

298 Bây giờ chúng ta sẽ trở lại và đưa ra một số lịch sử. Chúng ta
hãy trở lại với Xa-cha-ri, và lấy chương thứ 12 của Xa-cha-ri. Xa-
cha-ri. Đúng rồi.
299 “Và mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu thêm vào
hội thánh.” Chúng ta cảm ơn biết bao vì sự khải thị tốt đẹp của
Đức Chúa Jêsus Christ! Anh chị em há chẳng sung sướng vì Ngài
sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Giờ đây, chúng ta sẽ đưa điều
nầy vào hình thức quyển sách thật nhanh hết sức như có thể
được, cho dân sự, và rồi anh chị em có thể có nó, để đọc nó trong
sự yên tĩnh của căn phòng mình và vân vân, và nghiên cứu nó,
chính anh em. Được rồi.
300 Xa-cha-ri, Xa-cha-ri, chương 12 bây giờ của Xa-cha-ri. Và
chúng ta muốn, lấy điều nầy cầu nguyện thật sự bây giờ. Và tôi
muốn lấy điều nầy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bây giờ,
Xa-cha-ri 12, chúng ta hãy bắt đầu ở câu 9. Hãy lắng nghe nào.
Ngài đang nói về sự Đến. Xa-cha-ri 12, và chúng ta sẽ bắt đầu ở
câu thứ 9, trong câu thứ 9.

Và sẽ ứng nghiệm…

Xa-cha-ri, đang nói tiên tri, bốn trăm tám mươi bảy năm
trước khi Đấng Christ đến.

Và sẽ ứng nghiệm trong ngày đó, Ta sẽ tìm cách hủy
diệt hết thảy…những nước nào đến đánh Y-sơ-ra-ên. (Hãy
nghĩ về điều đó.)

Và Ta sẽ đổ ra thần của ơn phước và của sự nài xin, trên
nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem: và chúng nó sẽ
nhìn xem Ta là Đấng mà chúng nó đã đâm,…

301 Bây giờ, khi nào thì Phúc âmquay trở lại với dânDoThái?Khi
ngày của dân Ngoại đã xong, Phúc âm sẵn sàng, đi đến với dân
Do Thái. Ồ, tôi có thể, nếu tôi có thể chỉ nói trước với anh emmột
điều nhỏ gì đó sắp sửa xảy ra ngay ở đây, đấy, ngay trong ngày
này. Anh em thấy không? Nó sắp sửa xảy ra. Chúng ta đi vào điều
đó trong Thời đại Hội thánh. Và điều lớn này sắp sửa xảy ra, sẽ
mang sang với Khải huyền chương 11 và lấy ra hai tiên tri đó, Ê-
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li và Môi-se trở lại với dân Do Thái. Chúng ta hãy sẵn sàng cho
điều đó. Mọi thứ đang được sắp đặt, thật sẵn sàng. Sứ Điệp dân
Ngoại nầy, khi dân Do Thái mang nó đến cho các dân Ngoại, dân
Ngoại sẽ lấy nó đem lại ngay cho dân Do Thái lần nữa. Và sự Cất
lên sẽ đến.
302 Bây giờ nên nhớ, sự đến nầy ở đây, sau khi đại nạn…Hội
Thánh không đi qua Đại nạn. Chúng ta biết điều đó. Kinh Thánh
nói vậy. Hiểu không? Đúng thế.
303 Bấy giờ, Ngài sẽ đổ ra trên nhà Y-sơ-ra-ên, (điều gì?) cùngmột
ĐứcThánhLinh, đấy, sau khiHội thánhdânNgoại không còn.

…và họ đã nhìn xem Ta là Đấng họ đã đâm, và họ sẽ
than khóc, như là một ngườimà than khóc con trai một,
và sẽ ở trong sự cay đắng vì người đó, như khi người ta
ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.

Và trong ngày đó sẽ có…sự than khóc lớn tại Giê-ru-sa-
lem,…và sự than khóc…trong—trong thung lũng củaMê-
ghi-đô.

Và—và đất này sẽ than khóc, mỗi họ riêng phần mình;
họ của nhà Đa-vít riêng ra, và…họ của nhà Na-than riêng
ra, và mỗi người trong các nhà riêng ra; (khi họ thấy,
điều gì sẽ xảy ra, điều gì sẽ xảy ra khi Ngài đến trong
những đám mây vinh hiển, ở sự hiện ra thứ hai của
Ngài.)

304 Và khi những người Do Thái đó mà đã đâm Ngài…Anh em
biết đấy, câu Kinh Thánh khác nói họ sẽ hỏi Ngài, những vết
thương này Ngài đã bị ở đâu.

Ngài phán, “Trong nhà của bạn hữu Ta.”
305 Và không chỉ sẽ là lúc than khóc cho dân Do Thái những
người mà đã chối bỏ Ngài, như Đấng Mê-si, nhưng nó sẽ là lúc
than khóc cho họ những dân Ngoại còn lại ở đây, mà đã chấp
nhận…mà đã chối bỏ Ngài như Đấng Mê-si của họ ngày nay. Họ
sẽ than vãn và khóc lóc. Người nữ đồng trinh ngủ gục sẽ than
vãn. Đó là giáo hội đó đã từ chối nhận lấy Dầu trong ánh sáng
của nó. Có mười người nữ đồng trinh đi ra, tất cả đều là những
người tốt, nhưng chỉ năm trong số họ có Dầu trong đèn. Năm
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người khác là những người tốt, những người tốt, nhưng không
có Dầu trong đèn của họ. “Và họ bị quăng vào sự tối tăm ngoài
xa kia nơi sẽ có khóc lóc, than vãn, và nghiến răng.”
306 Đây này, “Họ sẽ có sự than khóc.” Kinh Thánh nói ở đây, “Họ
sẽ có sự thankhóc, và cực kỳ tannát lòng, chođếnnỗi ngay cả…”
307 Ở đây, tôi sẽ cho anh em thấy điều nữa, Sáng thế ký 45, nếu
anh em muốn hiểu điều đó. Chúng ta hãy nắm điều đó chỉ một
phút và cũng đọc trong Sáng thế ký, sự…Tôi tin, của chương 45
của Sáng thế ký. Tôi muốn hiểu điều nầy ở đây, Giô-sép muốn tự
bày tỏ mình cho—cho dân sự của ông biết. Và chúng ta sẽ hiểu
điều nầy, thật sự cho thấy những—những hình bóng gì sẽ xảy ra
trong ngày đó, rồi chúng ta sẽ ràng buộc nó với nhau.

Bấy giờ Giô-sép không còn thể nào cầm lòng cho đậu
được trước mặt…họ đứng chung quanh ông; và ông bèn
la lên rằng, Hãy đuổi mọi người đi ra…hết thảy.

308 Bây giờ nên nhớ, Giô-sép, đang bày tỏ chính mình, ông đã la
lên, “Hãy đuổi họ ra hết thảy.”

Và khi Giô-sép tỏ thật với các anh em mình, thì không
có một người nào khác ở tại đó.

Và người cất tiếng lên khóc: và dân Ê-díp-tô và nhà Pha-
ra-ôn nghe người. (Ông đã phải kêu thét lên.)

Và Giô-sép nói cùng anh em mình rằng, Tôi là Giô-sép;
cha tôi còn sống chăng? Và các anh em người không thể
trả lời người; vì trước mặt người các anh em bối rối.

Và Giô-sép lại nói với các anh em mình rằng, Hãy lại
gần…tôi, tôi cầu nguyện cho các anh. Và họ bèn lại gần.
Và người nói, Tôi là Giô-sép em của các anh, mà…người
mà các anh—người mà các anh đã bán sang xứ Ê-díp-tô.

Bây giờ vậy thì đừng sầu não, cũng đừng tiếc chi, về
điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy: vì để giữ
gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây
trước các anh. (Ồ, tốt đẹp biết bao!)

Vì đã hai năm rồi trong xứ có…bị đói kém: và…điều này
sẽ còn xảy ra, sẽ còn có và sẽ không có trổ bông lúa hay
gặt hái chi được hết.
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Và Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng giữ gìn
các anh còn nối dòng trên mặt đất, và cứu sự sống của
các anh bằng một sự giải cứu lớn.

309 Cho phép tôi chỉ lấy đoạn nầy bây giờ và so sánh điều đó
với Xa-cha-ri, chương 12, chỉ một lát. Vậy thì, chúng ta biết rằng,
trong hình bóng. Nếu anh em dạy những hình bóng, thế thì
anh em sẽ luôn luôn hiểu điều đó đúng, tôi nghĩ, trong—trong
hình bóng.

310 Bấy giờ, Giô-sép, khi ông được sanh ra, ông đã bị anh em
mình ghét bỏ. Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Vậy thì tôimuốn chỉ ra cho anh em thấy, Giô-sép đại diện choHội
thánhđầydẫyThánhLinh. Giô-sépbị anh emmìnhghét. Tại sao?
Bởi vì ông thì thiêng liêng. Giô-sép không thể tránh được bởi vì
ông có thể thấy khải tượng. Ông không thể tránh được bởi vì ông
đã thấy những giấc chiêm bao, đấy, và có thể thông giải những
giấc mơ. Ông, đó là những gì đã có ở trong ông. Ông không thể
tỏ ra bất cứ điều gì ngoài những gì đã có ở trong ông. Ồ, thế rồi,
các anh ông ghét ông, vô cớ. Nhưng cha ông yêu thương ông, vì
cha ông là một vị tiên tri.

311 Thấy điều đó như thế nào với Chúa Jêsus không? Đức Chúa
Trời yêu Con Ngài. Nhưng các anh em, những người Pha-ri-si và
Sa-đu-sê, đã ghét Ngài, bởi vì Ngài có thể chữa lành người đau, và
nói trước những sự việc, và thấy những khải tượng, thông giải.
Hiểu tôimuốn nói gì không? “Họ ghét Ngài, vô cớ.”

312 Và họ đã làm gì với Giô-sép? Họ ngụy tạo ông đã chết, và ném
ông vào trong hố. Lấy chiếc áo choàng đẫmmáu, có bảymàu,mà
cha ông…

313 Chỉ có cái mống có bảy màu. Và cái mống, chúng ta biết điều
gì, để chúng ta hiểu điều đó sau một chút, tôi nghĩ, tối nay. Cái
mống bao phủ Ngài ở đây, Chúa Jêsus, nơi mà, “Ngài ngồi trông
như ngọc thạch anh và lục bửu thạch, và một cái mống.” Một cái
mống là một giao ước.

314 Và đó là giao ước của Đức Chúa Trời đối với Giô-sép. Rồi họ
bôi máu trên cái áo khoác của ông, và đem nó về cho cha. Và
người tưởng rằng conmình đã chết. Và…
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315 Nhưng ông đã được kéo lên khỏi hố và bị đưa vào trong
một—một…bị bán cho Pha-ra-ôn, người nào đó ở Ê-díp-tô, và
một—một quan thị vệ đã giữ ông. Và khi họ làm thế, ông, một
điều không may đến chống lại ông, và ông bị ném vào trong tù.
Và ở đó ông đã nói tiên tri, và nói với hai người màmột người sẽ
chết còn một người được tha; quan tửu chánh và một—và một
quan thượng thiện, về những giấcmơ của họ.
316 Và rồi ông được nhấc lên từ đó, để ngồi bên tay hữu của Pha-
ra-ôn. Và không người nào có thể gặp Pha-ra-ôn, chỉ qua Giô-sép.
[Băng trống—Bt.]
317 Hãy xem điều gì. Bấy giờ, việc…khi Giô-sép lúc đó bị bán qua
cho người Ê-díp-tô. Và, để ý, mọi việc ông đã làm hình bóng về
Đấng Christ. Hãy xemquan thượng thiện này và quan tửu chánh
này ở trong đó, và cả hai đều có những giấc mơ. Và Chúa Jêsus,
khi Ngài ở trong nhà tù của Ngài. Nên nhớ, Giô-sép đã bị ở trong
tù. Và khi Chúa Jêsus bị giam trong tù của Ngài, (bằng cách nào?)
đã bị đóng đinh trên thập tự giá, có một người được cứu và một
người bị hư mất. Giô-sép, khi ông ở trong tù, một người được
cứu, một người bị chết.
318 Và để ý. Rồi sau khi Chúa Jêsus được cất đi khỏi thập tự giá,
Ngài được tôn cao trong Thiên đàng, và ngồi bên hữu Thánh
Linh lớn, Giê-hô-va. “Không ai có thể đến với Đức Chúa Trời nếu
không bởi Ta.” Không có Chào Ma-ri, không có được chúc phước
điều nàyhay chúc phước điều kia.Nhưng, chỉ quaĐức Chúa Jêsus
Christ, “Chỉ có một đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời
và loài người,” thân thể quý báu đó mà Đức Chúa Trời đã ngự
vào, ở giữa chúng ta, đã lấy Danh của Đức Chúa Trời. Và Đức
Chúa Trời đã lấy tên của conngười. Đức Chúa Trời đã lấy…
319 Hãy nhìn đây. Lúc ban đầu, khi A-đam…Tôi thật không thể
ra khỏi điều đó. Dường như người nào đó không đang hiểu được
Nó, nơi nào đó. Hãy xem. Lúc ban đầu…Cho phép tôi chỉ cho các
bạn đôi điều lần nữa. Đức ThánhLinh báo trước tôi làmđiều nầy.
Tôi sẽ rời chủ đề nầy trongmột phút. Khi tin tức đầu tiên đến với
sự Vinh hiển, rằng con trai đã bị hư mất, A-đam, Đức Chúa Trời
đã sai một Thiên sứ đến không? Ngài đã sai một con trai đến
không? Ngài đã sai bất cứ người nào khác không? Ngài đã đến,
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chính Ngài, để chuộc lại đứa con hư mất của Ngài. Halêlugia!
Đức Chúa Trời đã không tin điều đó với người nào ngoài chính
Ngài. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta, và
cứu chuộc conngười, chínhNgài. Đó là…“Chúng ta đã được cứu,”
Kinh Thánh nói, “bởi Huyết của Đức Chúa Trời.” Người phàm,
Đức Chúa Trời đã…Đức Chúa Trời bất tử đã bị làm cho chết, để
cất đi tội lỗi, trở thành Chiên Con, chính Ngài; để bước vào sự
Vinh hiển, đã vén màn lên, và với Huyết của Chính Ngài trước
Ngài, phía bên kia bức màn.
320 Bấy giờ, Giô-sép, đi xuống xứ Ê-díp-tô. Và ở đó từ ngục tù ông
được tôn lên, tới bên hữu của Pha-ra-ôn, và được làm người cai
quản xứ. Và mọi việc đều được thịnh vượng trong những ngày
của Giô-sép.
321 Bây giờ, khi Chúa Jêsus trở lại, ngay cả sa mạc sẽ trổ bông
như hoa hồng. Ngài là Con của sự thịnh vượng, hình bóng của
Giô-sép.
322 Người ta đã đưa Giô-sép vào…Quan thị vệ để ông ở trong nhà
mình; mọi việc ông làm, ông đều thịnh vượng. Họ bỏ ông vào tù,
và cả tù đều thịnh vượng. Mọi việc họ đã làm, ông làm cho thịnh
vượng. Và khi ông được cất nhắc lên, nơi cao nhất, của Pha-ra-ôn,
ngồi kế bên Pha-ra-ôn, mọi việc ở xứ Ê-díp tô đều thịnh vượng
trên hết thảy bất cứ điều gì ở thế gian.
323 Khi Ngài trở lại, đó sẽ là một xứ sở thịnh vượng. Những sa
mạc cằn cỗi sẽ trổ bông, và sẽ có thức ăn ở mọi nơi. Và chúng ta
có thể, mọi người, ngồi dưới cây vả riêng của mình, và vui cười
và sung sướng, và sống đời đời trong sự Hiện diện của Ngài, khi
Ngài trở lại như Vua.
324 Ngài là Con người, Đấng Tiên Tri. A-men. Ngài là Con người,
Của Lễ, Thầy Tế Lễ. Ngài là Con người, như Vua, Con của Đa-vít
ngồi trên ngôi uy nghiêm củaNgài. Con người, Ngài làmột-…Đức
Chúa Trời đã biểu hiện như Con người. Ngài đã giáng xuống và
trở nên con người, để cất tội lỗi thế gian đi. Ngài trở nên một
người, như một Đấng Tiên Tri. Ngài đã trở nên con người, như
Thầy Tế Lễ. Ngài trở nên con người, như Vua; Vua của Thiên
đàng, Vua của các thánh đồ, Vua Đời đời; luôn luôn đã là Vua,
luôn luôn sẽ là Vua, Vua Đời đời.
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325 Bây giờ để ý, thế thì, Giô-sép. Trước khi Giô-sép đến, người
ta phải thổi kèn lên, trước tiên. Và dân chúng la lên, “Hãy quì
gối xuống trước Giô-sép.” Cho dù một người đang làm gì đi nữa,
người đó đang bán hàng trên đường phố, khi nghe tiếng kèn
vang lên, anh ta phải quì xuống. Một người gần như sẵn sàng đi
ra và lấy tiền của mình, nhưng anh ta phải quì gối, khi Giô-sép
đang đến. Ồ! Các-…các—các—các hoạn quan gần như sẵn sàng
hành động, và ông ta sẽ đã làm gì? Người đó phải ngừng lại. “Giô-
sép đang đến.” Tiếng kèn đã vang lên.

326 Một trong những ngày nầy, mọi việc, ngay cả thời gian, sẽ
đứng im. “Khi tiếng kèn củaĐức Chúa Trời sẽ vang lên, và những
người chết trong Đấng Christ sẽ thức dậy, và buổi sáng lộ ra Đời
đời, sáng choang và đẹp tươi.” Mọi sự sẽ quì gối. “Mọi đầu gối sẽ
quì xuống, vàmọi lưỡi sẽ xưng nhận với Nó.”

Hãy bắt đầu bây giờ. “Có người thì tội lỗi họ bị bày tỏ ra trước,
còn có người sau rồi mới bị tỏ ra.”

327 Nhưng bây giờ để ý những gì xảy ra. Thật vinh hiển biết bao!
Khi mà Giô-sép sau đó…sau khi ông đã cưới một người Ngoại và
có một gia đình, Ép-ra-im và Ma-na-se, các con trai người. Anh
em có để ý lúc cuối cùng không? Khi Giô-sép…Gia-cốp bắt đầu
chúc phước cho Ép-ra-im và Ma-na-se. Khi ông bắt đầu đặt tay
mình, ông để Ép-ra-im bên phải, Ma-na-se bên trái, để bàn tay
phải chúc phước cho đứa lớn nhất. Nhưng khi ông bắt đầu cầu
nguyện, hai bàn tay ông bắt tréo, và ông để tay phải lên đầu đứa
nhỏnhất chúc phước thay vì để tay phải lên người con đầu.

328 Và Giô-sép nói, “Không phải vậy, thưa Cha.” Nói, “Cha phải
đặt tay chúc phước trênMa-na-se thay vì trên Ép-ra-im.”

Và người đáp, “Đức Chúa Trời đã bắt tréo tay ta.”

329 Điều gì vậy?ỞDoThái, người con trưởng, là người được chọn
trước tiên của Đức Chúa Trời, qua Thập tự giá phước lành trở lại
với các dân Ngoại, để có Nàng Dâu. Phước lành đến qua Thập tự
giá, từ dân Do Thái đến với dân Ngoại. Đã chối bỏ, họ đã chối bỏ
Thập tự giá, do đóNgài đã lấyNàngDâu dânNgoại.
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330 Bấy giờ khi Giô-sép, trước điều này, khi ông đã…nghe về anh
emmình, những ngườimà…Họ đã không có sự thông công trong
nhiều năm, người Do Thái.

331 Bây giờ hãy xem. Chúng ta đang trở lại với Xa-cha-ri bây giờ,
chỗmà họ than khóc, và kêu gào và than khóc. Và ngay cả những
gia đình sẽ tự chia rẽ với những gia đình khác, đi ra, nói, “Làm
sao chúng ta đã làm điều đó? Làm sao chúng ta có thể đã từng
làm điều đó?” Khi họ nói, “Ngài đã bị những vết sẹo ở đâu, chúng
in vào tay Ngài?” ngay cả những người đã từng đâm Ngài. “Ngài
sẽ đến trong những đámmây. Và họ sẽ thấy Ngài, ngay cả những
người đã đâmNgài. Vàmọi nhà sẽ than vãn, và họ sẽ than khóc.”
Họ sẽ không biết làm gì.

332 Và khi Giô-sép…Anh em biết câu chuyện đó. Khi ông thấy
anh em mình, và ông làm ra vẻ không biết nói tiếng Hê-bơ-rơ,
và kiếm một người thông dịch để dịch nó cho ông. Và ông hành
động giống như, ông không thể nói tiếng Hê-bơ-rơ; nhưng ông
muốn biết. Và vì vậy khi cuối cùng, một ngày, khi họmang người
emút đến, anh emcó để ý không?Đó là Bên-gia-min là người làm
linh hồn của Giô-sép bừng cháy lên không?

333 Ngày nay, đó là điều gì, mà sẽ làm bừng cháy linh hồn của
Ngài, Giô-sép chúng ta, Chúa Jêsus? Hội thánh non trẻ đó ở dưới
Iran xa kia, những người đã tuân giữ điều răn Đức Chúa Trời. Và
đó làmột dânmới sanh đã tụ họp nhau trong xứ Palestine, và đã
được khôi phục trở lại. Cờ sáu Sao đó của Đa-vít, lá cờ xưa nhất
trên thế giới, một nước mới được sanh ra trong vài năm qua. Đó
là Y-sơ-ra-ên.

Các nước náo loạn, Y-sơ-ra-ên đang thức tỉnh,
Những dấu hiệu mà Kinh Thánh đã nói trước;
Ngày của dân Ngoại được tính, với sự kinh hãi
đè nặng;

Hãy trở lại, Ô hỡi dân tan tác, với đất nước của
chính ngươi.

Ngày Cứu chuộc gần rồi,
Lòng người đang thất kinh vì sợ hãi; (Cứ nhìn
điều đó, tất cả trở nên điên loạn.)
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Hãy đầy dẫy Thánh Linh, khêu đèn lên và làm
cho sạch,

Hãy ngước lên, sự cứu chuộc ngươi đã gần kề.

Các tiên tri giả đang nói dối, Lẽ thật của Đức
Chúa Trời họ đang chối bỏ,

Rằng Chúa Jêsus Đấng Christ là Đức Chúa Trời
của chúng ta;

(Vinh hiển thay! Nhưng sự Khải thị đã đến.)
Vậy chúng ta sẽ bước đi nơi các sứ đồ đã giẫm
chân lên, (Ngay trong cùng chỗ của họ.)

Vì Ngày Cứu chuộc gần rồi,
Lòng người đang thất kinh vì sợ hãi;
Hãy đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời,
khêu đèn lên và làm cho sạch,

Hãy ngước lên, sự cứu chuộc ngươi đã gần kề.
334 Ồ! Ồ, Giô-sép, khi ông thấy Bên-gia-min đứng đó! Đó là em
trai nhỏ bé của ông. Anh em thấy cậu bé Bên-gia-min bây giờ
lên…?…đã vượt qua chặng đường xa kia, đang ngồi ở đó không?
Những chi phái của—của thế gian, hay của dân Do Thái, trở lại
đó nơi sẽ có một trăm bốn mươi bốn ngàn người của họ đứng
đó, tin nhận Đấng Christ khi họ thấy Ngài Đến. Họ sẽ nói, “Kìa,
đây là Đức Chúa Trời của chúng ta Đấng mà chúng ta đã chờ
đợi.” Rồi họ sẽ thấy những vết đâm…“Những vết sẹo nầy ở đâu
mà có?”

Ngài đáp, “Trong nhà bạn hữu Ta.”
335 Và họ sẽ than khóc và họ sẽ kêu la. Và mỗi gia đình, những
chi phái của họ Đa-vít và Nép-ta-li và tất cả, sẽ tự chia tách ra,
mỗi gia đình, và khóc cho chính họ khi họ thấy Ngài đứng trên
không trung, Đấngmà họ đã đâm.
336 Sứ điệp của Ngài sẽ là gì? Hãy xem những gì Giô-sép nói. Khi
ông nói…
337 Hãy để ý điều khác nữa. Khi Giô-sép đã có con trước cậu ấy,
ông nhìn vào họ, ông thấy cậu bé Bên-gia-min. Ông đã thấy Ép-
ra-im, ông đã thấy những người còn lại ở đó, Gát cùng hết thảy
anh em mình. Và mười hai chi phái, mười chi phái lúc đó, đang
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đứng trước ông. Ông đã thấy hết thảy họ đứng đó. Ông biết họ
là anh em mình. Và ông nhìn thẳng, vào cậu bé Bên-gia-min, cổ
họng ông bắt đầu nghẹn lại. Biết họ là anh emmình. Ông đã nói
gì? “Hãy đuổi mọi người ra hết thảy.” Điều gì đã xảy ra với vợ và
con cái ông? Họ đã đi vào cung điện.
338 Hội thánh dân Ngoại sẽ đi đâu lúc sự Cất lên? Đi vào Cung
điện. Nàng Dâu, Halêlugia, Nàng Dâu sẽ được cất lên khỏi trái
đất, trong sự Cất lên. Rồi khi Ngài trở lại, Nàng Dâu của Ngài
không còn ở đó nữa khi Ngài bày tỏ chính Ngài với anh emNgài,
những người Do Thái, mà đã đâmNgài, những người mà đã chối
bỏ Ngài.
339 Nhưng vợ ông và những yêu dấu của ông, bạn bè gần gũi của
ông ở đó, những bạn đồng hành Đức Chúa Trời đã sai đến của—
của ông đã có trong đền thờ. Và khi ông nhìn, ông đã nói họ là…
Họ không biết. Họ nói, “Ồ, hoàng tử vĩ đại nầy!” Họ bắt đầu nói,
với nhau, ồ, về những việc họ đã làm.
340 Tôi tin chính là Ép-ra-im, hay không phải là Ép-ra-im, nhưng
tôi quên đó là người nào bây giờ, mà—mà đã nói, “Ồ, chúng ta
không nên giết Giô-sép, em mình.” Nói, “Anh em thấy đó, chúng
ta đang phải trả giá lại.” Ru-bên, Ru-bên nói, “Chúng ta chẳng
nên giết em mình,” nói, “bởi vì, các em thấy, chúng ta phải trả
giá lại cho những gì mình đã làm.”
341 VàGiô-sép đangđứngđó; họ khôngnghĩ ông có thểhiểuđược
tiếng Hê-bơ-rơ. Nhưng ông biết nó.
342 Một số người nghĩ, không thể nói…hiểu việc nói tiếng lạ,
nhưng Ngài biết tất cả điều đó. Vâng, Ngài biết. Vương quốc dân
Ngoại bắt đầu với việc nói tiếng lạ và những sự thông giải, với
cái đầu bằng vàng (cái đầu trước tiên) trước khi nó sụp đổ. Điều
gì chấm dứt thời kỳ đầu tiên của dân Ngoại? Một bản viết tay
tiếng lạ trên tường, và một người có thể thông giải nó và kể lại
nó là gì. Nó đi ra cùng một phương cách như vậy. A-men. Đi vào
và đi ra cùng một cách.
343 Họnghĩ ông không thể hiểu tiếngmàhọ đang nói, nhưng ông
biết nó.Họnói, “Anh em thấynhững gì chúng ta đã có không?”

Và sauđóGiô-sép thấyhọhối tiếc về những việc họđã làm.
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344 Bây giờ Ngài thấy họ ân hận và hối tiếc vì chối bỏ Ngài, vì
Ngài kiềm nén cơn giận của Ngài bây giờ. Ngài sẵn sàng giải tán
Hội thánh của Ngài khỏi trái đất, đem Nó vào miền Vinh hiển.
Rồi trở lại, và rồi tất cả các chi phái trên đất sẽ than khóc.

345 Họ đã làm gì? Ru-bên, tất cả họ, bèn khóc, họ nói, “Ôi! Ôi!”
Họ sợ hãi và nói, “Đây là người. Bây giờ chúng ta biết mình ở đây
vì điều đó. Bây giờ người sẽ giết chúng ta. Bây giờ người…Chúng
ta biết rằngmình sẽ bị tiêu diệt ngay bây giờ, bởi vì đó là Giô-sép
mà bấy lâu nay xa cách chúng ta. Đó là Giô-sép, em chúng ta, giờ
đây chúng ta thật sự ở đây vì điều đó.”

346 Người nói, “Đừng tự trách mình làm chi. Đức Chúa Trời đã
làm việc nầy đặng giữ gìn sự sống.”

347 ĐứcChúaTrời đã làmgì? Tại sao dânDoThái đã chối bỏ Chúa
Jêsus? Để dân Ngoại chúng ta, để, mà, những người mà Ngài đã
gọi ra vì Danh Ngài, Đức Chúa Trời đã làm điều đó để giữ gìn sự
sống của Hội thánh dân Ngoại, Nàng Dâu.

348 Tất cả những chi phái mà đã chối bỏ Ngài sẽ than khóc. Họ
sẽ ẩn mình trong hang, và trong những hốc đá, cùng những nơi
khác, nói, “Hãy trốn, kẻo e những hòn núi, rơi xuống trên chúng
ta.” Họ đã chối bỏ Nó, Ngài. Tất cả mọi vật trên đất sẽ than khóc
vì cớ Ngài. Mỗi gia đình trong Y-sơ-ra-ên sẽ tự phân rẽ. Những
gia đình sẽ phân rẽ, nhà nầy với nhà khác, và nói, “Tại sao chúng
ta đã làm điều đó? Làm sao chúng ta đến chỗ chối bỏ Ngài? Cách
nào? Ngài đứng đó. Đó là Đức Chúa Trời Đấng mà chúng ta chờ
đợi. Và Ngài đấy, với những dấu đinh trên tay Ngài, và chúng ta
đã làm điều đó.”

349 Điều đó chính xác những gì anh em họ nói ngay dưới đó, khi
họ trở về và nói, “Đó là Giô-sép,mà chúng ta đã bán.”

Người nói, “Tôi là Giô-sép, em của các anh, mà các anh đã
bán đặng dẫn qua xứ Ê-díp-tô.”

350 “Ồ!” Họ hoảng sợ. Và họ kêu la và than khóc, và chạy lại với
nhau, “Chúng ta có thể làm gì?”

351 Người nói, “Đừng tự tráchmình làm chi, vì Đức Chúa Trời đã
làm tất cả điều này. Đức Chúa Trời đã sai tôi đi trước.”
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352 Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cảmọi người; người da trắng,
người da đen, người da nâu, người da vàng,mọi người. Đức Chúa
Trời đã dựng nên mọi người. Ngài đã dựng nên dân Ngoại, đã
dựng nên người Do Thái. Ngài tạo dựng hết thảy. Tất cả vì sự
vinh hiển Ngài. Người Do Thái phải bị chối bỏ để nhận lấy Nàng
Dâu dân Ngoại.

353 Đó là lý do tất cả những hình bóng nầy. Vì thế Nàng Dâu dân
Ngoại và con cái Nàng ở cùng Nàng, Hội thánh ngũ tuần vinh
hiển đó đã được tẩy sạch bằng Huyết Chiên Con, với tất cả quyền
năng của sự phục sinh đang sống trong lòng họ, sẽ thức dậy ngày
nào đó trong sự Cất lên (trong chốc lát, trong nháymắt) để đi vào
sự Hiện diện của Chúa Jêsus, trong khi Ngài trở lại (và giải tán
mọi thứ) để bày tỏ chínhNgài với anh emNgài.

354 Hãy xemcâuKinh Thánhnói gì ở đây, để kết thúc. Ồ!

Kìa, Ngài sẽ đến với những đám mây; và mọi mắt sẽ
trông thấy Ngài, (bấy giờ Ngài đang nói về lần Đến thứ
hai, không phải sự Cất lên), và cả đến những kẻ đã đâm
Ngài cũng trông thấy:…

355 Chương thứ 7, câu 1…Hay, câu thứ 7 của chương 1.

…mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm
Ngài cũng trông thấy: và hết thảy các chi họ trong thế
gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật vậy, A-men.

356 Thế thì Ngài đưa ra một dấu ngoặc đơn to tướng đó. Đây là
Ai? Đây là Ai mà họ trông đợi?

Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Ta là A và Z, (tiếng Hi Lạp A
và Z, mẫu tự Hi Lạp)…

357 Công vụ 2:36, sự…Phi-e-rơ nói, “Chẳng có danh nào khác
dưới Trời để nhờ đó mọi người phải được cứu.” Hay là, không,
tôi xin lỗi; quên mở ngoặc nó. Ông nói, “Hãy để cả nhà Y-sơ-
ra-ên khá biết chắc chắn, rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy,
Đấng mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và
Đấng Christ.”

358 Giăng 14:7 và 12, Thô-ma nói, “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho
chúng tôi, thì đủ rồi.”
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359 Phán, “Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà các ngươi không
biết Ta sao?” Phán, “Kẻ nào đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Sao
ngươi lại nói rằng, ‘Xin chỉ Cha cho tôi’? Ta và ChaTa làMột.”
360 Tôi đã nói điều đó một lần với một người. Người phụ nữ đó
nói, “Chờ một chút, Ông Branham.” Nói, “Ông và vợ ông, cũng
là một.”

Tôi nói, “Nhưng không phải kiểu đó.”

Bà ta nói, “Tôi xin lỗi.”

Tôi nói, “Bà có thấy tôi không?”

Bà ta đáp, “Có.”

Tôi hỏi, “Bà có thấy vợ tôi không?”

Bà đáp, “Không.”
361 Tôi nói, “Thế thì, Chúng là kiểu khác. Ngài phán, ‘Khi các
ngươi thấy Ta, tức là các ngươi đã thấy Cha rồi.’” Vì vậy thế là
đủ cho điều đó.
362 Vì thế trong Phúc âm Giăng, hay Giăng Nhất 5:7 đến 8, hết
thảy anh em mà đang ghi xuống. Giăng Nhất 5:7 đến 8, Kinh
Thánh nói. Người nói, chính là người viết ra sự Khải thị nầy mà
Chúa Jêsus ban cho ông, ông nói, “Có ba mà làm chứng ở trên
Trời: Cha, Lời (Lời là Con)…Cha, Lời, và Đức Thánh Linh, và ba
nầy là một. Có ba làm chứng dưới đất: nước, Huyết và Thánh
Linh, và chúng đồng thuận; không phải là một, nhưng chúng
hiệp làmmột.”
363 Anh em không thể có Cha mà không có Con. Anh em không
thể có Cha hay Con mà không có Đức Thánh Linh. Đúng. Nhưng
anh em…Vànước, Huyết, và ThánhLinh, đó là những yếu tố phải
có để hình thành Thân thể Ngài.
364 Khi sự sinh sản tự nhiên xảy ra, điều gì xảy ra trước tiên khi
một người đàn bà sanh ra một em bé? Điều trước tiên, là nước.
Thứ hai, là máu. Đúng không? Điều tiếp theo, là linh. Đứa bé
bắt được hơi thở của mình, bắt đầu thở. Nước, máu, và linh, tạo
thành sự sanh ra xác thịt.
365 Cũng vậy, với sự Sanh ra thuộc linh. Phép báp-têmbằng nước
nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ; sự xưng công bình bằng đức
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tin, tin vào Đức Chúa Jêsus Christ. Nước! Tiếp theo là gì? Huyết;
sự nên thánh, thanh tẩy, có kết quả.
366 Có một chỗ mà người Na-xa-ren các anh đã thất bại; anh em
chỉ đi đến đómàkhông đi xa hơn. Cái bình được thánhhóa ở trên
bàn thờ, sẵn sàng cho sự hầu việc, nhưng không ở trong sự hầu
việc. “Phước cho những người,” bài giảng trên núi, “đói khát sự
công bình, vì họ sẽ được no đủ.” Cái bình được thánh hóa. Điều
đó đúng.
367 Điều đó giống như người nữ đồng trinh. Từ đồng trinh có
nghĩa là “tinh khiết, thánh thiện, thuần khiết, nên thánh.” Năm
người có dầu, và nămngười không; nămngười được đầy dẫy, còn
năm người kia chỉ ở trong tình trạng của sự nên thánh. “Anh em
đã nhận lãnh Đức Thánh Linh kể từ khi anh em tin chưa,” hỡi
anh em Báp-tít, Trưởng Lão?

“Chúng tôi không biết có Đức Thánh Linh nào.”

“Thế thì, anh emđã làmphépbáp-têmnhư thếnào?”Ừ-m.
368 Sau khi ông đặt tay trên họ, họ chịu lúc đó, sau khi được cứu
và được nên thánh, họ được đầy dẫyĐức ThánhLinh. Đúng.
369 Nước, Huyết, Linh! Chúa Jêsus đến để rửa và làm cho sạch,
và để thánh hóa Hội thánh, mà Ngài phải đến và sống trong. Với
Huyết của Chính Ngài; Ngài đã ban cho Dòng Huyết được sanh
ra của Đức Chúa Trời của Chính Ngài, để Ngài có thể thanh tẩy
chúng ta ra khỏi sự sanh ra trong tình dục của chúng ta, và làm
cho chúng ta thành cái bình đã được thánh hóa, thiêng liêng hầu
cho Chính Ngài có thể đến.
370 “Còn ít lâu, và thế gian không thấy Ta nữa; tuy nhiên các
ngươi sẽ thấy Ta vì Ta,” đại từ nhân xưng, “sẽ ở cùng các ngươi,
ở ngay trong các ngươi, cho đến khi tận thế.” A-men. “Qua tất
cả mọi cách, Ta sẽ ở cùng các ngươi và ở trong các ngươi. Các
công việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm. Những dấu hiệu nầy
sẽ theo sau những kẻ tin.” Đức Chúa Trời ở trong Hội thánh! Ồ,
chao ôi! Thần tánh! “Có ba làm chứng trên Trời: Cha, Lời (Con),
Đức Thánh Linh. Họ là Một.”
371 Bây giờ, anh em có thể được cứu mà không được thánh hóa.
Anh em có thể được thánh hóa mà không có Đức Thánh Linh;
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đúng, linh được thánh hóa, không được đầy dẫy. Thánh hóa lòng
anh em, tẩy sạch lòng anh em,mà không có sự đổ đầy với điều gì
đó. Đó là những gì Ngài đã phán, “Khi tà linh ra khỏi một người,
nó đi vào những nơi khô khan. Trở lại, tìm thấy cả nhà mình
được quét dọn sạch sẽ, và bước vào. Tình trạng sau cùng của
người đó cònnhiều lần, gấp bảy lần, tệ hơn lúc đầu tiên.”
372 Đó là những gì đã xảy ra cho anh em Hành Hương Thánh,
những người Na-xa-ren, và vân vân. Anh em đã tin nhận. Và khi
Đức Thánh Linh đến, bắt đầu nói tiếng lạ, và cho những dấu kỳ
và phép lạ, anh em gọi đó là “ma quỷ” và phỉ báng các công việc
của Đức Chúa Trời, gọi đó là “một việc tà.” Và anh em thấy hội
thánhmình đã đi đâu? Hãy ra khỏi nó! Thì giờ là đây, sự Khải thị
của Đức Chúa Jêsus Christ đang được giảng dạy, Đức Chúa Trời
đã khải thị trong quyền năng của những sự biểu hiện của Ngài
vềĐứcThánhLinh. A-men.Ngày của sự cứu chuộc đã gần rồi.
373 Bây giờ, Thần tánh trongNgài, Ti-mô-thêNhất 3:16.

…mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là
lớn lắm: vì Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong xác thịt,…
đã được các thiên sứ trông thấy,…được thiên hạ tin cậy,
được cất lên trong sự vinh hiển.

374 Ồ, cứ tiếp tục và tiếp tục và tiếp tục như thế. Nhưng hiện giờ
chúng ta đang ở đâu? Ở cuối câu 8.
375 Tối nay chúng ta bắt đầu với câu—câu thứ 9,Khải TượngTrên
Đảo Bát-mô. Ồ, có những điều vĩ đại sẵn dành cho chúng ta. Anh
chị emyêuNgài không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập tự.

376 Anh em thật sự làm điều đó không? Đức Chúa Trời đã bày
tỏ chính Ngài với anh em, được bày tỏ rằng Ngài là Con Đức
Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời biểu lộ trong
xác thịt, để cất tội lỗi đi không? Ngài đang khải thị chính Ngài
trong những ngày cuối cùng này trong các hội thánh Ngài, đang
bày tỏ chính Ngài.
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377 Bây giờ, chính những điều này đang đi vào trong Hội thánh,
hãy để ý và thấy, ở sự kết thúc của Sứ điệp này, rằng Kinh Thánh
không nói những điều này thì xảy ra, thật chính xác không. Hãy
xem thử chúng đúng không, trong Thời đại Ê-phê-sô, và Bẹt-găm,
Thi-a-ti-ơ, cho đến, mọi thời đại.
378 Đã nói cáchmà Luther sẽ làm, và cáchmàWesley sẽ làm thế
nào. Và cáchmà giáo phái Ngũ Tuần này sẽ đi vào tình trạng Lao-
đi-xê, hâm hẩm như thế nào, nhưng, ở giữa của điều đó, Ngài sẽ
kéo dân sự ra. Đúng thế. Điều đó chính xác. Chúng ta hiện ở thời
cuối cùng. Ồ, tôi rất vui mừng! Và, ồ, như tôi đã thấy chính mình
suy yếu đi, và nhìn vào bạn bè tôi và các thứ, và thấy thế giới và
những—và những dao động mà ở trong nó, và rồi nghĩ rằng sự
Đến củaChúađang lại rất gần. Chúng ta đangở cuối của thời đại.
379 Lòng người đang bối rối vì sợ hãi. Mọi nơi, mọi người, nó
đang cảnh báo trên ra-đi-ô, suốt thời gian, “Hãy sẵn sàng cho sự
cất lên không trung. Hãy nhận điều này vào, và hãy nhận lấy điều
kia vào, và đi xuống tầng hầm.” Làm sao bạn sẽ trốn được điều
đó? Không thể trốn được điều đó. Ồ, điều đó sẽ đi một trăm năm
mươi bộ vào lòng đất, trong một trăm năm mươi dặm, vuông.
Ồ, sự chấn động của nó sẽ…Nếu nó đụng ở đây, nó sẽ làm rúng
động Indianapolis đổ nhào xuống đất. Ồ, nó sẽ cứ làm nổ tung
Indianapolis ra từng mảnh, đụng ngay ở đây tại Louisville, đấy,
một trong những điều đó. Khó có thể nói người ta nhận được gì
ngoài điều đó.
380 Và, hãy xem, bạn không phải…Bạn biết đấy, nước Nga không
phải làm điều đó. Cu-ba có thể làm điều đó. Bất cứ nơi nào nhỏ
bé, một—một nơi nhỏ bé cỡ Alcatraz ngoài xa kia, có thể làm
điều đó, bao trùm cả thế giới. Điều duy nhất bạn phải làm là chỉ
xếp hàng nó và kéo sợi dây. Bạn không cần quân đội. Bạn chỉ cần
một người cuồng tín làmđiều đó, trong tayma quỷ. Điều đó hoàn
toàn đúng. Người đó có thể làm điều đó, và rồi mọi sự chấm dứt.
Nó sẽ chấm dứt tất cả khi đó.
381 Nhưng, ồ, cho phép tôi đưa cho bạn điều phước lành này. Khi
chúng ta thấy điều đó gần rồi, khi chúng ta thấy nó có thể xảy ra
trước buổi sáng. Hãy nhớ, Hội thánh đi về nhà trước khi điều đó
đã xảy ra. Sự Cất lên xảy ra trước đó.
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382 Vậy thì, anh em có thể không nhăn nhó, nên nhớ, Chúa Jêsus
phán, “Như đã xảy ra trong thời của Nô-ê, như đã xảy ra trong
thời của Lót.” Nên nhớ, trước khi có giọt mưa nào rơi xuống, Nô-
ê đã ở trong tàu. Thấy không? Nô-ê đã ở trong tàu. Ông đã thực
hiện, qua điều này. Và bây giờ, Nô-ê là một hình bóng của người
Do Thái. Nhưng Hê-nóc đi về nhà không có sự chết. Và khi Nô-ê
đã thấy Hê-nóc đi, ông biết đã đến lúc, bắt đầu trên tàu đó. Đúng
thế. Đó là dấu hiệu của Nô-ê, khi Hê-nóc về nhà. Và ngay khi Hội
thánh dân Ngoại được cất lên, thì lúc đó Ngài bày tỏ chính Ngài
cho dân Y-sơ-ra-ên. Hiểu không? Đúng thế.
383 Nên nhớ, trong thời của Lót, như Chúa Jêsus đã phán, trước
khi một tia lửa chạm trái đất, Thiên sứ đó đã phán, “Hãy vội
vàng. Nhanh lên. Hãy ra khỏi chốn này, vì Ta không thể làm điều
gì cho đến khi ngươi đến đó.” Trước khi lửa đụng vào, Lót và gia
đình đã ở ngoài và đi. Vì vậy, sự Cất lên sẽ đến trước khi cơn Đại
nạn đến.
384 Cơn Đại nạn, nhiều người có sự nhầm lẫn điều đó. Chúng ta
sẽ giải quyết nó, tuần này, ý Chúa, bởi sự giúp đỡ của Chúa. Hãy
nhớ, anh em đang trông đợi Thời kỳ Đại nạn, đó là, nếu anh em
sẽ xếp loại điều đó trong Kinh Thánh, đó là những ngày Hoạn
nạn của Gia-cốp, anh em thấy, khi ông bị hoạn nạn. Chẳng có gì
liên quan với các dân Ngoại. Dân Ngoại không có gì liên quan
với điều đó. Không có hình bóng trong Kinh Thánh với điều đó.
Hội thánh dân Ngoại được Cất lên.
385 Và anh em đang trông chờ “nước biến thành huyết,” và
những điều như thế. Điều đó bao trùm lên dân Y-sơ-ra-ên lần
nữa, quay lại với Môi-se và Ê-li xưa kia, khi họ trở lại. Ê-li, trong
lần thứ tư, quay lại trong thần linh. Cũng không có ai trong
những người đó đã chết.
386 Hay, là…Môi-se đã chết; họ không biết ông được chôn ở đâu.
Ông bị giữ để được sống lại ở một nơi nào đó giữa lúc đó và ở đó,
bởi vì, trên Núi Hóa Hình, ông đã ở đó, đang trò chuyện với Chúa
Jêsus. Phải không? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Hiểu không?
387 Vì thế họ sẽ trở lại và bị giết, và nằm trên con đường thiêng
liêng được gọi là “Sô-đôm,” nơi Chúa chúng ta bị đóng đinh trên
thập tự giá, Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ giảng cho dân Do Thái, và đánh
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vào trái đất, và đóng các từng trời lại, và đại loại như thế. Và sự
chấm dứt của chức vụ dân Ngoại sẽ mang sang với sự nối kết với
điều ấy, và dân Ngoại sẽ về nhà, và chức vụ đó sẽ đi tiếp. Sẽ có
sự phán quyết cuối cùng cho muôn vật. Hai phần ba trái đất đổ
xuống, và mọi thứ khác. Khi xác chết họ nằm trên đường phố,
ba ngày, hãy xem nó là loại gì.

388 Hãy nhìn những bức tranh nầy tôi đã có được từ dưới Nam
Mỹ, khi người ta đã giết nhà truyền giáo Ngũ Tuần ấy ở đó, vợ
ông, để nằm trên đường phố, và ông cùng hai con nhỏ. Cô bé, và
bụngnó sưngphồng lênnhư thế . Thậmchí người ta khôngmuốn
chôn họ. Đi qua, nhổ nước bọt trên người họ như thế, trong ba
hay bốn ngày. Anh Kopp đã chụp hình. Tôi có chúng ở nhà, đấy,
cách họ làm.

389 Rồi họ gởi quà, cho nhau. Hãy nhìn những hình bóng đó
trong Kinh Thánh như thế nào, anh em thấy những gì giáo hội
sẽ làm thế. Đúng thế, ở gần ngay, và di chuyển ngay vào giống
như con rắn ngay lúc nầy, thật xảo quyệt hết sức, dấu hiệu của
các việc ngay bây giờ.

390 Hãy nhìn xem lời tiên tri Chúa ban cho tôi vào năm ’33, nó đã
xảy ra như thế nào, “Người ta sẽ cho phép phụ nữ bầu cử. Trong
việc bầu cử, họ sẽ bỏ cho người sai trật.” Bảy điều được đưa ra,
và năm trong những điều đó đã xảy ra rồi. Điều tiếp theo là một
người đàn bà quan trọng, một giáo hội, một quyền lực hay điều
gì đó, sẽ cai trị hiệp chủng quốc Hoa Kỳ nầy, cai trị. Khi đó tôi đã
thấy nó thật giống như đống tro tàn, đang nằm đó, nơi mà nó tới
hồi kết thúc. Đó là kỳ cuối cùng.

391 Nó nói, “Người ta sẽ có những máy móc mà có thể lái. Họ
không cần người lái bên trong nó.” Họ thật sự đã hoàn thành nó.
Nó nói, mười một năm…

392 Đức Thánh Linh đã phán với tôi như vậy. Giờ thì nó có trên
báo đấy. Bạn không thể…Điều đó không thể bị chối cãi. Ở trên
báo đấy, như Đức Thánh Linh đã phán.

393 Mười một năm trước khi Tuyến Maginot được xây dựng,
tôi đã nói, “Những người Đức…Người Mỹ sẽ chỉ…Tổng thống
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Roosevelt sẽ là nhãi nhép đối với hết thảy họ.” Và đúng thế. Ông
ta đã thế.

394 Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm đảng Dân chủ các
anh, nhưng tôi—tôi đang nói với anh em. Không phải là người
của đảng Dân chủ hay Cộng hòa lúc nầy. Chính là Đức Chúa Jêsus
Christ, Con Đức Chúa Trời, mà chúng ta đang nói về. Tôi không
phải là người của đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Tôi là một tín đồ
Đấng Christ. Vì vậy nên, họ, bất kể nó là gì, nhưng anh em hãy
lưu ý ở đó.

395 Và nhìn ở đây, ngày nọ, nếu bạn muốn thấy đám người nổi
loạn đó là gì. Hãy lấy những cái máy kia và chọn chỗ chúng, chỗ
mà, mỗi lần bạn muốn bỏ phiếu cho Ông Nixon, bạn phải bầu
cho người khác này, cùng một lúc. Ed-…J. Edgar Hoover đã lôi
những người hành động vô ý thức kia ra. Bao nhiêu người đã
đọc nó? Ồ, chắc chắn rồi, nó ở trên khắp các tờ báo, tin tức, cùng
mọi thứ khác. Bạn thấy chúng ta ở đâu không?

396 Không có điều gì chân thật hơn ngoài Đấng Christ. A-men. Ồ,
quyển Sách cổ xưa đầy phước hạnh đó! Chính là Nó. Đó là Sách
duy nhất mà nói cho bạn biết bạn là ai, bạn từ đâu đến, và bạn
đang đi đâu (Vâng, thưa quý vị.), là Sách xưa đầy phước hạnh
này, ồ, điều đó khiến tôi yêu Ngài. Còn các bạn? [Hội chúng nói,
“A-men.”—Bt.]

Tin cậy nơi Cha, tin cậy nơi Con,
Tin cậy nơi Đức Thánh Linh, ba này là Một;
Ma quỷ sẽ run rẩy, và tội nhân tỉnh thức;
Tin cậy nơi Giê-hô-va làm rúng động bất cứ
điều gì.

397 A-men. Thật là một ngày vĩ đại ở phía trước chúng ta, hỡi các
bạn! Sự Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã
ban cho thiên sứ Ngài, và đến và đã báo hiệu nó cho Giăng, để
nó có thể được biết qua các Thời đại Hội thánh, điều mà sắp xảy
ra cho chúng ta.”

398 Cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta lúc nầy, khi chúng ta
đứng lên tại chỗ. Và ai đang chơi đàn pianô, xin chơi cho chúng
ta bài,Mang Danh Jêsus Với Anh.
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399 Bây giờ lắng nghe. Đó là, không nghi ngờ gì, có những vị
khách lạ ở đây giữa chúng ta trong đền tạm sáng nay. Tôi muốn
anh em bắt tay họ. Mời họ, đi về nhà với anh em, và hơn thế
nữa. Và chào mừng mọi người. Tôi muốn mọi người chắc chắn
làm điều đó.

400 Và nên nhớ buổi nhóm sẽ bắt đầu lúc bảy giờ đúng, tối nay.
Và vào bảy giờ ba mươi, tôi sẽ giảng Khải Tượng Trên Đảo Bát-
mô. Tối ngày mai, ý Chúa, tôi sẽ giảng về thời đại hội thánh đầu
tiên, Ê-phê-sô, trong Thời đại Hội thánh.

401 Bây giờ chúng ta sẽ hát bàiMang Danh Jêsus Với Anh, bài hát
kết thúc buổi nhóm tại đền tạm nhỏ bé của chúng ta. Và xin mời
mọi người cùng hát nào. Được rồi.

Mang Danh Jêsus với anh,
Hỡi ai sống trong lao khổ và ưu sầu;
Danh ấy sẽ ban sự vui mừng và an ủi,
Hãy mang nó trong mọi nơi anh đi.

Danh tôn quý, Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh tôn quý, Danh tôn quý, Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

402 Bây giờ trước khi chúng ta hát câu tiếp theo, tôimuốnanh em
Giám Lý, Báp-tít, Ngũ Tuần, Công giáo, Na-xa-ren, Hành Hương
Thánh, cùng hết thảy cứ quay quanh, bắt tay với người nào đó ở
phía trước bạn, bên cạnh bạn, phía sau bạn, nói, “Chào bạn, Cơ-
đốc-nhân lữ hành, tôi rất vui vì sự cómặt của bạn ở đây sáng nay.
Rất vuimừng được thông công với anh, chung quanh những việc
thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi biết chúng ta đã có một thì giờ tuyệt
vời. Hi vọng gặp lại anh ở đây tối nay.” Điều gì đó như vậy, khi
bạn bắt tay với mọi người, phía trước bạn, phía sau bạn, chung
quanh bạn.

Nhờ Danh Jêsus ta đến cúi đầu,

Hẹn gặp lại anh tối nay, Anh Neville. Hẹn gặp lại các bạn
tối nay.
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…chân,
Vua của các vua, trên Trời, chúng ta sẽ tôn cao
Ngài,

Khi hành trình của chúng ta được hoàn tất.

Ô Danh tôn quý, Ô thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danh tôn quý, Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau! cho đến lúc
chúng ta gặp nhau!

Cho đến lúc dưới chân Jêsus chúng ta trùng
phùng; (cho đến lúc chúng ta gặp nhau,)

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau! cho đến lúc
chúng ta gặp nhau!

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng!

Bây giờ khi chúng ta cúi đầu:

Cho đến lúc chúng ta gặp nhau! cho đến lúc
chúng ta gặp nhau! 
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