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Voice Of God Recordings, Inc. là một mục vụ chung cho 
các giáo phái khác nhau được dâng hiến với sự đẩy mạnh 
Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Jêsus. Lời cầu nguyện của 
chúng tôi là quyển sách nhỏ này sẽ là một ơn phước với 
bạn và sẽ đem đến cho bạn sự hiểu biết tốt hơn về thời 
đại muộn màng mà chúng ta đang sống.



NHÀ TIÊN TRI?

Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn luôn 
mang Sứ điệp của Ngài đến với dân sự thế gian 
qua nhà tiên tri của thời đại. Ngài phán với Môi-

se qua một bụi gai cháy và ban cho ông sứ mệnh để dẫn 
dắt dân Hê-bơ-rơ ra khỏi xứ Ai-cập. Trụ Lửa có thể thấy 
được và những dấu hiệu được ban cho để chứng thực 
chức vụ của ông. Giăng Báp-tít mang đến một Sứ điệp 
chuẩn bị thế gian cho sự đến của Đấng Mê-si. Trong 
khi đang làm phép báp-têm cho Chúa Jêsus ở Sông Giô-
đanh, một Tiếng từ Trời xác nhận sứ mạng của Giăng 
để giới thiệu Chiên Con của Đức Chúa Trời, “Nầy là Con 
yêu dấu Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.” Những năm sau 
đó, Tiếng của Chúa lại được nghe phán với một tiên tri 
khi Ngài phán với Phao-lô qua Ánh sáng làm cho mù, và 
sau đó ban cho ông sứ mạng thiết lập trật tự hội thánh. 
Xuyên suốt Tân và Cựu Ước, Đức Chúa Trời không hề 
phán với dân sự Ngài qua một hệ thống giáo phái hay 
một tổ chức tôn giáo nào. Ngài luôn luôn phán với dân 
sự qua một người: đấng tiên tri của Ngài. Và Ngài chứng 
thực những tiên tri nầy qua những dấu hiệu siêu nhiên. 

Nhưng còn ngày nay thì sao? Đức Chúa Trời 
vẫn khải thị Lời Ngài với các tiên tri không? Vẫn 
còn những dấu hiệu siêu nhiên không? Đức Chúa 
Trời sẽ sai đến một tiên tri thời hiện đại đến trong 
thế gian nầy không? Câu trả lời rõ ràng nhất là,

“Có!”
Nhưng làm sao chúng ta biết khi nào một tiên tri dấy 

lên? Người ấy sẽ trông giống như thế nào? Người sẽ hành 
động ra sao? Dấu hiệu gì người sẽ cho chúng ta? Những 
lời Kinh Thánh nào người sẽ làm ứng nghiệm?
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Các đấng tiên tri xưa là những con người dũng cảm 

của Đức Chúa Trời, và không ngại đứng lên chống lại 
các tổ chức tôn giáo. Trên thực tế, họ luôn bị hầu hết giới 
chức sắc tôn giáo chửi rủa. Ê-li đã thách thức các tổ chức 
tôn giáo trong thời của ông, hỏi họ Đức Chúa Trời tôn 
trọng của lễ của họ, hay của ông. Họ la lớn. Họ nói tiên 
tri. Họ nhảy lên nóc bàn thờ. Họ lấy dao tự cắt thịt mình. 
Nhưng Đức Chúa Trời không nghe họ. Ê-li ngước lên Trời 
và nói, “Ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài 
là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi tớ 
Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này.” Rồi ông 
gọi lửa từ Trời giáng xuống thiêu đốt của lễ. Tiên tri Mi-
chê chống lại Vua của Y-sơ-ra-ên, và toàn bộ chức thầy tế 
lễ, khi người quở trách Thầy tế lễ Thượng phẩm Sê-đê-
kia vì nói lời tiên tri giả dối. Thầy Tế lễ Thượng phẩm này 
vả vào mặt ông và Vua đã bỏ tù ông vì nói sự thật. Ngay 
cả Chúa Jêsus cũng bị các tổ chức tôn giáo trong thời của 
Ngài rất ghét đến nỗi họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập 
tự với những kẻ tội phạm cực kỳ ghê ghớm. Nếu lịch sử 
cho là đúng, một tiên tri sẽ bị hệ thống giáo phái hiện đại 
ghét bỏ, và người ấy sẽ bị gán cho là dị giáo, tiên tri giả, 
hay tệ hơn. Nhưng Đức Chúa Trời ủng hộ đầy tớ Ngài.

Nếu có một tiên tri trong thời hiện đại nầy, làm 
thế nào người ấy được chấp nhận bởi Giáo hội 
Công giáo? Giáo hội Báp-tít? Giáo hội Lutheran? 
Bất cứ giáo phái nào? 

Chúa Jêsus ủy thác cho tất cả kẻ tin Ngài: “Vậy những 
kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh Ta mà trừ quỉ; 
dùng tiếng mới mà nói; Họ sẽ bắt rắn trong tay; nếu uống 
giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, 
thì kẻ đau sẽ lành.” (Mác 16:17-18). Lời Kinh Thánh này 
đúng ngày hôm nay không? Nếu nó không đúng, thì 
Lời của Chúa đã hết hiệu lực khi nào? Xuyên suốt Kinh 
Thánh, các nhà tiên tri có thể chữa lành người đau, đuổi 
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các quỷ, và thi hành những phép lạ. Môi-se treo con rắn 
bằng đồng trước dân Y-sơ-ra-ên để chữa lành họ khỏi 
bệnh rắn độc cắn. (Dân số ký 21:9). Na-a-man, người Sy-
ri đầy quyền lực, đã đến với Ê-li-sê để được chữa lành 
bệnh phung (II Các Vua 5:9). Khi một người trẻ tuổi té từ 
trên cửa sổ phòng cao xuống chết, sứ đồ Phao-lô ôm lấy 
người và mang sự sống trở lại vào trong thân thể người 
chết (Công vụ 20:10). Chúng ta chỉ có báo cáo khoảng 
3,5 năm về cuộc đời của Chúa Jêsus chúng ta, nhưng 
trong suốt những năm ít ỏi đó, Ngài liên tục chữa lành 
người đau. Người mù được làm cho thấy. Người phung 
được chữa lành. Người điếc được nghe. Người què bước 
đi. Mọi bệnh tật đều được chữa lành (Ma-thi-ơ 4:23). 

Đức Chúa Trời cũng xác minh các tiên tri Ngài trong 
những cách khác nhau ngoài sự chữa lành. Thậm chí 
những bí mật kín giấu nhất trong lòng cũng được bày tỏ 
cho những người này của Đức Chúa Trời. Vua Nê-bu-cát-
nết-sa có một giấc mơ làm vua bối rối, nhưng vua không 
thể nhớ được nó là gì. Tiên tri Đa-ni-ên nói cho vua biết 
cả giấc mơ và lời tiên tri theo sau (Đa-ni-ên 2:28). Không 
có gì che giấu được Sa-lô-môn khi Nữ hoàng Sê-ba đến 
trước vua. Vua rất đầy dẫy Thánh Linh đến nỗi vua đã 
nói cho bà biết những thắc mắc trong lòng bà trước khi 
bà hỏi chúng (I Các Vua 10:3). Ê-li-sê đã nói cho Vua 
Y-sơ-ra-ên mọi kế hoạch của Vua Sy-ri, thậm chí những 
lời nói riêng trong phòng ngủ của vua (II Các Vua 6:12).

Qua những hành động của chính Ngài, Chúa Jêsus 
thường tỏ cho thấy rằng Thánh Linh nầy của sự phân 
biệt là Thánh Linh của Đấng Christ. Ngài phân biệt bản 
chất của Na-tha-na-ên khi Ngài phán, “Nầy một người 
Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có chút chi giả dối!” 
Và Chúa Jêsus tiếp tục nói với Na-tha-na-ên ông đã ở đâu 
khi Phi-líp nói với ông về Đấng Mê-si (Giăng 1:48). Khi 
Na-tha-na-ên thấy rằng Chúa Jêsus biết lòng ông, ông lập 
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tức nhận ra Ngài là Đấng Christ. Lần đầu tiên Chúa Jêsus 
thấy Phi-e-rơ, Ngài nói với ông tên cha của ông, là Giô-na 
(Giăng 1:42). Phi-e-rơ bèn bỏ hết thảy và đi theo Chúa 
Jêsus trong phần còn lại cùa đời mình. Chúa Jêsus đã gặp 
người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng và nói với bà về những 
tội lỗi đã qua của bà. Lời đầu tiên của bà là, “Thưa Ngài, 
tôi nhìn thấy Ngài là một đấng tiên tri” (Giăng 4:19). Cả 
ba trong những người nầy đã có những bước đi cuộc đời 
khác nhau, tuy nhiên họ lập tức nhận ra Chúa Jêsus khi 
Ngài tỏ cho họ thấy ân tứ của sự phân biệt. 

Ân tứ nầy biến mất khi trang cuối của Kinh Thánh 
được chép chăng? Nếu những phép lạ nầy được chép 
quá rõ ràng trong Kinh Thánh, thì chúng ở đâu ngày 
hôm nay? Một tiên tri thời hiện đại chắc chắn sẽ được 
xác minh bằng những phép lạ. 

Đức Chúa Trời đã quên dân sự Ngài 
chăng? Ngài vẫn có thể chữa lành 
người đau không? Ngài vẫn phán với 
chúng ta qua các tiên tri Ngài không? 
Tiên tri nào trong các tiên tri đã thấy 
trước thời đại nầy?

Có những lời tiên tri 
nào mà chưa ứng 

nghiệm không?



LỜI HỨA VỀ NHÀ TIÊN

TRI TRONG NHỮNG

NGÀY SAU RỐT
Chính những lời cuối cùng được chép trong Cựu Ước 

đưa ra lời hứa nầy: “Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li 
đến với các ngươi trước khi ngày lớn và đáng sợ 
của CHÚA đến: Người sẽ làm cho lòng cha trở lại 
cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo 
Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy chăng.”  
(Mal 4:5-6)

Ngày lớn và đáng sợ của Chúa chưa đến, vì vậy chúng 
ta nên chân thành trông đợi đấng tiên tri Ê-li. Trong 
Kinh Thánh, các tiên tri đã không đến với các tổ chức 
tôn giáo chủ đạo. Họ đến với một ít người được chọn. 
Hãy tưởng tượng nếu đấng tiên tri của Ma-la-chi 4 đến, 
và người bị bỏ qua. Điều gì xảy ra nếu người ấy giống 
như những tiên tri thời xưa, và chỉ một nhóm ít người 
nhận ra người? Nếu tiên tri nầy trở lại trong những ngày 
sau rốt, làm thế nào chúng ta sẽ biết người? Câu trả lời 
được thấy rõ ràng trong lời Kinh Thánh. Người sẽ có đặc 
điểm của một tiên tri. Người sẽ biết những bí mật của 
lòng. Người sẽ thi hành những phép lạ. Những tổ chức 
tôn giáo sẽ cố gắng làm người mất uy tín. Nhưng sẽ có 
một ít người được chọn để nhận biết người như sứ giả 
được hứa dành cho thời đại nầy.

Bằng cách nào chúng ta sẽ nhận biết khi Ê-li trở 
lại? Những đặc điểm gì người sẽ biểu lộ để chúng 
ta có thể nhận biết người? 
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Ê-li là con người của đồng vắng. Những dấu kỳ phép 

lạ lớn đi theo linh vụ của người. Người đã giảng chống 
lại những điều ác của thời đại này. Người đặc biệt giảng 
chống lại sự vô đạo đức của Nữ hoàng Giê-sa-bên. Khi 
Ê-li được cất lên Trời trong xe ngựa lửa, thần của người 
đã giáng xuống trên Ê-li-sê. Những dấu kỳ phép lạ sau đó 
đánh dấu linh vụ của Ê-li-sê, và người cũng giảng chống 
lại tội lỗi thế gian. Cả hai vị tiên tri đứng một mình chống 
lại những tổ chức tôn giáo của thời đó. Hàng trăm năm 
sau, cũng thần linh nầy trở lại thế gian trong Giăng Báp-
tít. Tiên tri Ma-la-chi tiên đoán rằng Ê-li sẽ trở lại để giới 
thiệu Chúa: “Nầy, Ta sai sứ giả của Ta đến, và người sẽ 
dọn đường trước mặt Ta…” (Ma-la-chi 3:1). Giăng Báp-
tít đúng là người được dùng để kêu gọi sự hối cải giữa 
con cái của Đức Chúa Trời. Giống như Ê-li, ông đã giảng 
chống lại vua và những tổ chức tôn giáo đương thời. 
Chúa Jêsus đã xác nhận rằng Giăng Báp-tít là tiên tri của 
Ma-la-chi 3 trong Sách Ma-thi-ơ (11:10): “Ấy vì người đó 
mà có chép rằng, Nầy, Ta sai sứ Ta đến trước mặt con, 
đặng dọn đường sẵn cho con đi.” Lu-ca 1:17 nói rằng thần 
của Ê-li (Elias) đã ở với Giăng Báp-tít, “Và chính người 
lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, 
để đem lòng cha trở về cùng con cái.” Nhưng để ý phần 
thứ hai của Ma-la-chi 4 chưa ứng nghiệm: “…và lòng 
con cái trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh 
đất nầy.” Phần đó của lời Kinh Thánh ấy sẽ ứng nghiệm 
trước khi Đấng Christ Tái Lâm.

Hai ngàn năm sau Giăng Báp-tít, là lúc thần của 
Ê-li sẽ trở lại trái đất lần nữa.  

Ngày đó đã đến! Trong thời đại nầy, chúng ta đã thấy 
thần của Ê-li trở lại. Người đã chống lại hệ thống giáo phái 
hiện đại mãnh liệt. Người đứng chống lại tội lỗi của thế 
gian. Ngưởi tỏ cho thấy vô số dấu kỳ phép lạ. Người giảng 
Kinh Thánh đúng từng chữ một từ Sáng thế ký đến Khải 
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huyền. Tiên tri của Ma-la-chi 4 đã đến như được hứa, 
và người mang đến một Sứ điệp từ Ngai của Đức Chúa 
Trời Toàn năng. Tên của tiên tri đó là William Marrion 
Branham. Chúng ta gọi người là “Anh Branham.”

“William Branham, người mà tôi yêu mến và 
tin là tiên tri của Đức Chúa Trời.” Oral Roberts, 
nhà truyền bá Phúc âm nổi tiếng thế giới và người sáng lập 
Đại học Oral Roberts.

“William Branham đến với chúng ta như nhà 
tiên tri của Đức Chúa Trời và cho chúng ta 
thấy trong thế kỷ hai mươi chính xác những sự 
việc giống như vậy mà đã được tỏ cho chúng 
ta thấy trong Phúc âm…Đức Chúa Trời đã 
thăm viếng dân sự Ngài, vì một tiên tri lớn đã 
dấy lên giữa vòng chúng ta.” Tiến sĩ T.L. Osborn, 
nhà truyền bá Phúc âm Ngũ Tuần và tác giả hoàn hảo.

“Trước khi cầu nguyện cho một người, người 
đưa ra chính xác những chi tiết liên quan đến 
sự ốm đau của người ấy, và cùng những chi 
tiết về đời sống của họ - thành phố quê hương, 
những hoạt động, những hành động của họ - 
thậm chí trở lại thời thơ ấu của họ. Branham 
không hề sai lầm một lần với lời về sự hiểu 
biết trong tất cả những năm tôi đã ở với người. 
Những sự che đậy đó, trong tình huống của tôi, 
hàng ngàn trường hợp.” Ern Baxter, nhà truyền bá 
Phúc âm, viên quản lý cho những Chiến dịch Branham trong 
bảy năm, và một trong những nhà lãnh đạo ban đầu của 
Phong trào Hội thánh Mới nước Anh.

Kể từ khi Chúa Jêsus Christ bước đi trên trái đất không 
có một người nào đã ảnh hưởng thế gian trong cách sâu 
rộng như vậy. Từ một sự bắt đầu khiêm nhường trong 
ngôi nhà gỗ một phòng trên đồi ở Kentucky, đến Amarillo, 
Texas, nơi mà Chúa đã đem người về Nhà, cuộc đời người 
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được đánh dấu liên tục bằng những sự kiện siêu nhiên. 
Theo sự dẫn dắt từ Thiên sứ của Chúa vào năm 1946, linh 
vụ của Anh Branham phát ra tia sáng làm nóng cháy một 
giai đoạn của những buổi nhóm phục hưng chữa lành vĩ 
đại mà lan tràn khắp nước Mỹ và khắp thế giới. Với thời 
đại này, người được các sử gia Cơ-đốc giáo công nhận như 
“cha” và “người dẫn đầu” của việc phục hưng sự chữa lành 
vào những năm 1950 mà đã biến đổi Giáo hội Ngũ Tuần và 
cuối cùng đã dấy lên với phong trào Ân tứ, mà ngày hôm 
nay gần như ảnh hưởng đến mọi giáo phái Tin Lành. Tuy 
nhiên, như kinh nghiệm đã có, các giáo phái coi thường sự 
giảng dạy của người và chối bỏ sứ mạng của người. 

Bất cứ nơi nào người đi đến, Đức Chúa Trời đã chứng 
minh rằng Anh Branham là tiên tri với thời đại nầy. Giống 
như Gióp, Chúa đã trò chuyện với người trong một cơn 
gió lốc. Giống như Môi-se, Trụ Lửa được thấy đã dẫn dắt 
người. Như Mi-chê, người bị giới chức sắc mắng nhiếc. 
Như Ê-li, người là con người của đồng vắng. Như Giê-
rê-mi, người được một Thiên sứ ủy thác. Như Đa-ni-ên, 
người đã thấy những khải tượng của tương lai. Giống như 
Chúa Jêsus, người biết những bí mật của lòng. Và giống 
như Phao-lô, người đã chữa lành người đau. 

Chúa đã thăm viếng dân Ngài lần nữa qua một tiên tri. 
Vào thời giờ tối tăm nhất trong lịch sử, nơi mà đạo đức 
đã lún sâu chưa từng thấy và vũ khí hủy diệt chất đống 
hiện ra lờ mờ trên chân trời, một người khiêm nhường 
được sai đến từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời để kêu 
gọi một dòng dõi đang hấp hối đến với sự ăn năn.  

Giăng, môn đồ yêu quý, đã viết về Chúa Jêsus:

Lại còn nhiều việc khác nữa mà Đức Chúa Jêsus đã 
làm, những việc mà, ví bằng người ta cứ từng việc mà 
chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa 
hết các sách người ta chép vậy. A-men. (Giăng 21:25). 
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Có thể nói về cuộc đời của Anh Branham cũng giống 

như vậy. Có hơn 1.200 bài giảng được ghi âm với hàng 
ngàn câu chuyện về cuộc đời của con người dũng cảm 
nầy. Chúng ta lại còn liên tục nghe những lời làm chứng 
về ảnh hưởng của người trên đời sống của hàng triệu 
người. Quyển sách nhỏ nầy có thể không bao giờ làm 
xước được bề mặt sự tác động người nầy của Đức Chúa 
Trời đã có trên đời. 



SỰ BẮT ĐẦU
“Khi tôi được sanh ra trong một căn nhà nhỏ ở 

Kentucky trên đó, Thiên sứ của Chúa giáng vào cửa sổ 
và đứng ở đó. Đó là một Trụ Lửa.”

Bình minh vừa bắt đầu xuyên qua bóng tối của bầu 
trời tháng Tư mát dịu. Cửa sổ bằng gỗ, đơn sơ của ngôi 
nhà nhấc lên mở ra để cho ánh sáng buổi sáng vào 
trong căn nhà gỗ nhỏ bé một phòng. Một con chim cổ 
đỏ đậu kế bên cửa sổ dường như đặc biệt hồi hộp sáng 
hôm nay và đang cất cao giọng hót. Bên trong căn nhà 
gỗ nhỏ bé, một Charles Branham trẻ tuổi đặt tay vào 
bộ đồ bảo hộ lao động mới toanh của mình và nhìn 
xuống cô vợ 15 tuổi. “Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là 
William,” người cha nói. 

Một Ánh sáng siêu nhiên đi vào trong cửa sổ. Ánh 
sáng di chuyển khắp phòng và ấp ủ bên giường nơi 
đứa bé vừa được sanh ra. Đây cũng là Ánh sáng đã 
mang dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập. Nó cũng là 
Ánh sáng đã gặp Phao-lô trên đường đi đến thành 
Đa-mách. Và Nó sẽ tiếp tục dẫn dắt đứa bé này kêu 
gọi một Nàng Dâu của Đấng Christ ra khỏi thế gian. 
Ánh sáng ấy không là gì khác hơn Thiên sứ của 
Chúa, Trụ Lửa; và Nó đã lại một lần nữa xuất hiện 
với con người. 

Và trong nơi đó, trong căn nhà gỗ nhỏ bé này, 
sáng hôm ấy vào ngày 6 tháng Tư, cô mụ mở cửa 
sổ để ánh sáng có thể chiếu sáng cho Mẹ và Ba 
thấy tôi trông như thế nào. Rồi một Ánh sáng cỡ 
gần bằng cái gối đến xoay tròn qua cửa sổ. Nó 
xoay tròn quanh chỗ tôi nằm, và đi xuống trên 
giường. Nhiều người dân miền núi đang đứng ở 
đó. Họ kêu lên.
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Nơi sanh của William Branham, Burkesville, KY.

Căn nhà khiêm nhường ở trên đồi miền nam Kentucky, 
gần thành phố nhỏ Burkesville. Ngày 6 tháng Tư, năm 
1909. Đứa bé là con đầu của mười đứa con sẽ được sanh 
ra cho Charles và Ella Branham.

Không lâu sau đó Thiên sứ của Chúa thăm viếng cậu 
bé William Branham lần nữa.

Khi người còn bé, Thiên sứ lần đầu tiên đã phán với 
người, nói rằng người sẽ sống đời mình gần thành phố 
gọi là New Albany. Người đi vào nhà và kể cho mẹ biết 
điều đã xảy ra. Giống như bất cứ người mẹ nào, bà không 
nghĩ nhiều về câu chuyện và đặt người lên giường để 
làm dịu sự kích động trẻ con của người. Hai năm sau, 
gia đình người dọn đến Jeffersonville, Indiana, chỉ cách 
phía nam thành phố Indiana của New Albany vài dặm.

Thiên sứ một lần nữa phán với nhà tiên tri trẻ tuổi 
nầy vài năm sau đó. Đó là một ngày tháng Chín yên tĩnh 
với mặt trời ấm áp chiếu sáng qua những lá cây mùa 
thu đầy màu sắc. Cậu bé đang đi khập khiễng khi mang 
mang hai xô nước xuống con đường mòn. Một cái lõi 
bắp được cột dưới ngón chân cái bị thương của cậu để 
giữ cho nó khỏi dính bụi. Cậu ngồi xuống nghỉ dưới bóng 
cây dương xỉ cao. Những giọt nước mắt tuôn tràn từ đôi 
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mắt khi cậu khóc về sự bất hạnh của mình: Bạn bè cậu 
đang vui thích ở chỗ trũng câu cá địa phương, còn cậu 
phải mang nước về cho bố. Thình lình, một ngọn gió lốc 
bắt đầu xoáy vào cái cây ở trên cậu. Cậu lau nước mắt và 
đứng tại chỗ. Cậu nghe tiếng lá cây thổi rì rào trong gió…
nhưng không có gió. Cậu ngước lên, và gần nửa phía trên 
thân cây dương, điều gì đó xoáy vào những chiếc lá khô. 

Đột nhiên một Tiếng phán, “Đừng uống rượu hay hút 
thuốc hoặc làm ô uế thân thể mình trong bất cứ cách 
nào, sẽ có một công tác dành cho ngươi khi ngươi lớn 
hơn.” Cậu bé bảy tuổi hoảng sợ đánh rơi xô nước và 
chạy về với mẹ. 

Giống như Sa-mu-ên, Đức Chúa Trời đã 
phán một lần nữa với đứa trẻ.

Vài tuần sau, cậu đang chơi bắn bi với đứa em trai. 
Một cảm giác lạ đến trên cậu. Cậu nhìn ra Sông Ohio 
và thấy một cây cầu đẹp. Mười sáu người nhảy xuống 
chết khi cây cầu bắc qua sông. Nhà tiên tri trẻ tuổi đã 
thấy khải tượng đầu tiên của mình. Chàng nói với mẹ, 
và bà đã viết lại câu chuyện của chàng. Những năm sau, 
16 người đã chết khi cây cầu Phố thứ Hai ở Louisville, 
Kentucky được xây dựng bắc qua Sông Ohio.

Chúa đã tỏ cho người thấy những 
khải tượng về tương lai. Và giống 
như những tiên tri trước người,  

những khải tượng 
không bao giờ sai. 



NHỮNG NĂM TRẺ TUỔI
Suốt đời mình, Anh Branham mong ước được sống 

trong đồng vắng. Vào tuổi 18, người rời Indiana đến 
miền núi phía tây lởm chởm. Người đã ở lại Arizona 
không lâu trước khi người buộc phải trở về. 

Ngày nọ tôi quyết đi tìm một con đường để trốn khỏi 
sự kêu gọi đó. Tôi định đi ra miền Tây làm việc trên 
bãi chăn súc vật. Bạn ơi, Đức Chúa Trời đúng là vĩ 
đại ở đó cũng như Ngài ở bất cứ nơi đâu. Nguyện 
bạn được ích lợi bởi kinh nghiệm của tôi. Khi Ngài 
kêu gọi bạn, hãy đáp lời Ngài.

Một buổi sáng tháng Chín vào năm 1927, tôi nói với 
mẹ tôi sẽ đi cắm trại ở Tunnel Mill, cách Jeffersonville 
nơi chúng tôi đang sống vào lúc đó khoảng mười bốn 
dặm. Tôi đã lên kế hoạch một chuyến đi đến Arizona 
với một vài người bạn rồi. Khi Mẹ nghe tôi nói lần nữa, 
tôi đã không ở Tunnel Mill nhưng ở Phoenix, Arizona, 
chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời của Tình Yêu. Đời sống 
ở bãi chăn súc vật rất tốt trong một thời gian ngắn, 
nhưng chẳng bao lâu sau đó nó trở nên nhàm chán, 
giống như bất cứ thú vui nào khác của thế gian. Nhưng 
xin cho tôi nói ở đây, Ngợi khen Chúa, rằng kinh 
nghiệm với Chúa Jêsus trở nên càng ngày càng êm dịu 
hơn luôn mọi lúc và không hề cũ kỹ. Chúa Jêsus ban 
cho sự bình an hoàn hảo và sự an ủi luôn luôn.

Nhiều lần tôi đã nghe gió thổi qua những cây thông 
cao. Có vẻ như tôi có thể nghe Tiếng Ngài đang kêu 
gọi ra khỏi rừng, phán rằng, “A-đam ơi, con ở đâu?” 
Những ngôi sao dường như rất gần đến nỗi bạn có 
thể nhặt chúng bằng tay. Đức Chúa Trời dường như 
thật gần.

Một điều về vùng đó là những con đường trong sa 
mạc. Nếu bạn từng ra khỏi con đường đó, bạn rất dễ 
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lạc đường. Rất nhiều lần những du khách thấy những 
bông hoa nhỏ trong sa mạc và đi ra khỏi đường cái 
để hái chúng. Họ lang thang ra khỏi sa mạc rồi bị lạc 
và đôi khi chết vì đói khát. Trong con đường Cơ-đốc 
nhân cũng vậy – Đức Chúa Trời có một đường cái. 
Ngài phán về nó trong Ê-sai, chương 35. Nó được 
gọi là “Đường Thánh.” Nhiều lần những thú vui tầm 
thường của thế gian lôi kéo bạn ra khỏi đường cái 
ấy. Rồi bạn đánh mất kinh nghiệm của mình với Đức 
Chúa Trời. Trong sa mạc khi bạn đi lạc, ở đó đôi khi 
xuất hiện một ảo ảnh. Với những người sắp chết khát, 
ảo ảnh sẽ là một dòng sông hay hồ nước. Nhiều lần 
người ta chạy theo chúng và ngã vào chúng chỉ thấy 
rằng họ đang tắm trong cát nóng. Đôi khi ma quỷ chỉ 
cho bạn thấy điều gì đó mà nó nói là một thì giờ tốt 
đẹp. Đó chỉ là ảo ảnh, nó là điều gì không có thật. Nếu 
bạn lắng nghe bạn sẽ tự thấy chỉ chồng chất những 
nỗi buồn trên đầu mình. Đừng để ý đến nó, thưa bạn 
đọc thân mến. Hãy tin Chúa Jêsus đấng ban nước 
hằng sống cho những người nào khao khát.

Ngày nọ tôi có một bức thư từ nhà gởi đến nói cho 
tôi biết rằng một trong những em trai tôi đau nặng. 
Đó là Edward, người em trai kế tôi. Dĩ nhiên tôi nghĩ 
nó không nghiêm trọng, vì vậy tôi tin cậu ấy sẽ ổn. 
Nhưng một buổi tối vài ngày sau đó khi tôi đang 
đến từ thành phố khi tôi đi qua phòng ăn bừa bộn 
ở bãi nuôi gia súc, tôi thấy một tờ giấy trên bàn. Tôi 
cầm nó lên. Nó viết, “Bill, đi ra đồng cỏ phía bắc. 
Rất quan trọng.” Sau khi tôi đọc tờ giấy ghi chú đó 
từ một người bạn và tôi đi ra đồng cỏ. Người đầu 
tiên tôi gặp là một viên cảnh sát già Lone Star người 
làm việc ở bãi nuôi súc vật. Tên ông là Durfy, nhưng 
chúng tôi gọi ông là “Bố.” Ông biểu lộ vẻ buồn trên 
mặt khi nói, “Cậu Billy à, tôi có một tin xấu dành cho 
cậu.” Vào lúc đó người đốc công bước đến. Họ bảo 
tôi rằng điện tín vừa mới đến, nói cho tôi biết về cái 
chết của em trai tôi.
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Bạn thân mến, trong chốc lát tôi không thể di chuyển 
được. Đó là cái chết đầu tiên trong gia đình chúng 
tôi. Nhưng tôi muốn nói rằng điều trước tiên tôi nghĩ 
về là cậu ấy có chuẩn bị để chết không. Khi tôi quay 
lại và nhìn qua thảo nguyên màu vàng, nước mắt 
chảy xuống đôi má tôi. Tôi nhớ biết bao chúng tôi đã 
tranh đấu với nhau thế nào khi chúng tôi còn bé và 
chúng tôi đã sống thật khó khăn làm sao.

Chúng tôi đi học hầu như không đủ ăn. Những ngón 
chân cái đưa ra ngoài đôi giày và chúng tôi mặc 
những cái áo khoác cũ kẹp lại trên cổ bởi vì chúng 
tôi không có áo sơ mi để mặc. Tôi cũng nhớ biết bao 
một ngày nọ Mẹ có một ít bắp rang trong một cái xô 
nhỏ dành cho bữa ăn trưa. Chúng tôi đã không ăn với 
những đứa trẻ còn lại. Chúng tôi không thể có đủ thức 
ăn như chúng có. Chúng tôi luôn lẻn ra trên đồi và ăn. 
Tôi nhớ ngày chúng tôi có bắp rang, chúng tôi nghĩ 
đó là một bữa tiệc thật sự. Vì vậy để chắc chắn tôi lấy 
phần của tôi, tôi đi ra trước buổi trưa và lấy một nắm 
khá đầy trước khi em trai tôi lấy phần của nó.

Lúc ấy đứng đó nhìn mặt trời nung nóng thảo nguyên 
tôi nghĩ về tất cả những điều đó và tự hỏi Đức Chúa 
Trời đã đem em tôi đến một nơi tốt hơn không. Sau 
đó Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi một lần nữa, nhưng 
như thường lệ, tôi đã cố tranh chiến khỏi điều ấy.

Tôi sửa soạn về nhà dự tang lễ. Khi Mục sư McKinny 
thuộc Nhà thờ Port Fulton, một người mà thật giống 
như một người cha với tôi, đã giảng tang lễ của cậu 
ấy ông đã nhắc rằng, “Có lẽ là một số người ở đây 
không biết Chúa, nếu vậy, hãy tin nhận Ngài bây 
giờ.” Ồ tôi ghì thật chặt chỗ ngồi, Đức Chúa Trời đang 
giải quyết lần nữa. Độc giả thân mến, khi Ngài gọi, 
hãy đáp lời Ngài.

Tôi sẽ không bao giờ quên Ba và Mẹ đáng thương 
của tôi khóc sau tang lễ. Tôi muốn đi trở lại miền 
Tây nhưng Mẹ nài xin tôi rất nhiều hãy ở lại đến nỗi 
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cuối cùng tôi đồng ý ở lại nếu tôi có thể tìm được việc 
làm. Chẳng bao lâu tôi có một công việc ở Công ty 
Dịch vụ Công cộng của Indiana.

Khoảng hai năm sau trong khi đang kiểm tra đồng 
hồ đo trong tiệm đồng hồ đo ở Xí nghiệp Gas tại New 
Albany, tôi đã kiệt sức vì gas và trong nhiều tuần tôi 
đã chịu đựng nó. Tôi đi đến tất cả các bác sĩ mà tôi 
biết. Tôi không thể hồi phục. Tôi bị loét bao tử, vì 
ảnh hưởng của gas. Nó trở nên tệ hơn mọi lúc. Tôi 
được đem đến các chuyên gia ở Louisville, Kentucky. 
Cuối cùng họ nói đó là chứng ruột thừa và nói tôi 
phải được phẫu thuật. Tôi không thể tin điều đó vì 
tôi không bao giờ bị đau bên sườn. Các bác sĩ nói họ 
không thể làm điều gì hơn cho tôi cho đến khi tôi 
được mổ. Cuối cùng tôi đồng ý điều đó được thực 
hiện nhưng khăng khăng đòi họ dùng thuốc gây tê 
địa phương để tôi có thể quan sát ca mổ.

Ồ, tôi muốn có người nào 
đó đứng bên cạnh tôi mà 
biết Đức Chúa Trời. Tôi tin 
vào lời cầu nguyện nhưng 
không thể cầu nguyện. Vì 
vậy mục sư từ Hội thánh 
Báp-tít Đầu tiên đã đến với 
tôi trong phòng mổ.

Khi họ đem tôi từ bàn tới 
giường, tôi cảm thấy mình 
càng lúc càng yếu hơn mọi 
lúc. Tim tôi hầu như không 
đập. Tôi cảm thấy cái chết ở 

trên tôi. Hơi thở tôi ngắn hơn mọi lúc. Tôi biết tôi đã 
đi đến cuối đường. Ồ bạn chờ đợi cho đến khi bạn đến 
nơi đó một lần, thì bạn sẽ nghĩ nhiều về những việc 
bạn đã làm. Tôi biết tôi đã không bao giờ hút thuốc, 
uống rượu hay có bất cứ thói quen xấu nào nhưng tôi 
biết tôi đã không sẵn sàng để gặp Chúa của mình.
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Bạn ơi nếu bạn chỉ là một thuộc viên giáo hội hình 
thức nguội lạnh, bạn sẽ biết khi bạn đi đến sự cuối 
cùng mà bạn không sẵn sàng. Vì vậy nếu đó là tất 
cả những gì bạn biết về Đức Chúa Trời của tôi, tôi 
xin bạn ngay tại đây quỳ gối xuống và cầu xin Chúa 
Jêsus ban cho bạn kinh nghiệm đó về việc được 
sanh lại, như Ngài đã phán với Ni-cô-đem trong 
Giăng chương 3, và ồ thật chuông vui mừng sẽ rung 
lên. Ngợi khen Danh Ngài.

Trời bắt đầu trở nên tối hơn trong phòng bệnh viện, 
dường như nó ở trong một khu rừng lớn. Tôi có thể 
nghe tiếng gió thổi qua những chiếc lá, tuy nhiên 
dường như một con đường lớn ra ngoài khu rừng. 
Bạn có thể nghe luồng gió thổi vù qua những chiếc 
lá, đến càng lúc càng gần bạn hơn. Tôi nghĩ, “Ồ, đây 
là sự chết đến rước mình.” Ồ! linh hồn tôi đã gặp 
Chúa, tôi cố gắng cầu nguyện nhưng không thể được.

Ngọn gió đến gần hơn, càng lúc càng lớn hơn. Những 
chiếc lá xào xạc và đột nhiên, tôi đã chết.

Dường như lúc đó tôi trở lại là cậu bé chân trần, 
đứng trong con đường mòn đó dưới cùng cây ấy. Tôi 
nghe cũng Tiếng đó mà đã phán, “Đừng bao giờ uống 
rượu hay hút thuốc.” Và những chiếc lá tôi nghe 
cũng giống tôi đã nghe thổi trong cây ấy ngày đó.

Nhưng lần này Tiếng ấy phán, “Ta đã kêu gọi ngươi 
mà ngươi không muốn đi.” Nó lặp lại lần thứ ba.

Lúc ấy tôi thưa, “Lạy Chúa, nếu đó là Ngài, xin cho 
con trở về lại với trái đất và con sẽ giảng Phúc âm 
của Ngài từ các nóc nhà đến các góc phố. Con sẽ nói 
cho mọi người biết về nó!”

Khi khải tượng này qua đi, tôi thấy rằng tôi chưa 
bao giờ cảm thấy tốt hơn. Bác sĩ phẫu thuật của tôi 
vẫn còn trong tòa nhà. Ông đến và nhìn tôi rồi ngạc 
nhiên. Ông nhìn dường như ông nghĩ tôi hẳn đã 
chết, rồi ông nói, “Tôi không phải là người đi nhà 
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thờ, sự hành nghề của tôi rất lớn, nhưng tôi biết Đức 
Chúa Trời đã thăm viếng chàng trai nầy.” Tại sao ông 
nói thế, tôi không biết. Không người nào nói gì về 
điều đó. Nếu tôi biết thì tôi biết những gì hiện giờ, tôi 
đã sống lại từ chiếc giường đó la lớn lên Ngợi khen 
Danh Ngài.

Sau đó vài ngày tôi được phép về nhà nhưng tôi 
vẫn đau và bị buộc phải mang kính trên mắt bởi vì 
chứng loạn thị. Đầu tôi chấn động khi tôi nhìn bất cứ 
thứ gì trong chốc lát.
Tôi bắt đầu tìm kiếm và tìm thấy Đức Chúa Trời. Tôi 
đi từ giáo hội nầy đến giáo hội khác, cố gắng tìm 
được nơi nào đó mà có sự kêu gọi tin Chúa điển hình 
thuở xưa. Phần đáng buồn là tôi không thể tìm được 
nơi nào cả.
Tôi nói rằng nếu tôi từng là một Cơ-đốc nhân, tôi sẽ 
thật sự là một tín hữu chân thật. Một mục sư nghe 
tôi nói nhận xét trên đã nói, “Này anh bạn Billy, anh 
sẽ trở thành người cuồng tín.” Tôi nói rằng nếu tôi 
từng có niềm tin, tôi muốn cảm thấy nó khi nó đến, 
đúng như các môn đồ đã có.
Ôi ngợi khen Danh Ngài. Tôi đã có niềm tin sau đó 
và tôi vẫn có nó, và bởi sự vùa giúp của Ngài, tôi sẽ 
giữ nó luôn luôn.
Một đêm kia tôi trở nên quá đói khát Đức Chúa 
Trời và một kinh nghiệm thật sự đến nỗi tôi đi ra 
tới nhà kho ở phía sau nhà và cố gắng cầu nguyện. 
Tôi không biết cách cầu nguyện lúc đó vì thế tôi cứ 
bắt đầu nói chuyện với Ngài như tôi nói với bất cứ 
người nào khác. Đột nhiên có một Ánh sáng đến 
trong nhà kho và nó hình thành một thập tự giá và 
Tiếng từ thập tự giá phán với tôi trong một ngôn 
ngữ mà tôi không thể hiểu được. Rồi nó đi ra. Tôi 
đã bị làm cho mê đi. Khi tỉnh lại tôi cầu nguyện, 
“Chúa ôi nếu đó là Ngài, xin đến và nói chuyện 
với con lần nữa.” Tôi đã đọc Kinh Thánh kể từ khi 
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từ bệnh viện về nhà và tôi đã đọc trong I Giăng 4, 
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng 
hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa 
Trời chăng.”

Tôi biết rằng một thần đã xuất hiện với tôi và như 
tôi đã cầu nguyện nó hiện ra lần nữa. Rồi dường như 
với tôi đã có một ngàn cân nhấc lên khỏi linh hồn 
tôi. Tôi nhảy lên và chạy về nhà mà thấy dường như 
tôi đang chạy trên không trung.

Mẹ hỏi, “Bill, điều gì xảy ra với con vậy?” Tôi trả lời, 
“Con không biết nhưng con chắc chắn cảm thấy dễ 
chịu và nhẹ nhàng.” Tôi không thể ở lại trong nhà 
lâu hơn nữa. Tôi phải đi ra và chạy.

Tôi biết lúc đó rằng nếu Đức Chúa Trời muốn tôi 
giảng, Ngài chắc hẳn chữa lành tôi. Vì thế tôi đi đến 
một nhà thờ mà tin vào sự xức dầu bằng dầu và tôi 
đã được chữa lành ngay lập tức. Tôi thấy lúc đó rằng 
các môn đồ đã có điều gì đó mà hầu hết quý vị mục 
sự truyền đạo ngày hôm nay không có. Các môn đồ 
đã chịu phép báp-têm bằng Thánh Linh và vì vậy có 
thể chữa lành người đau và làm những phép lạ đầy 
quyền năng trong Danh Ngài. Vì vậy tôi bắt đầu cầu 
nguyện để được phép báp-têm bằng Thánh Linh và 
có điều đó.

Một ngày khoảng sáu tháng sau đó, Đức Chúa Trời 
ban cho tôi sự ao ước của lòng tôi. Ngài phán với 
tôi trong một Ánh sáng lớn, bảo tôi đi giảng và 
cầu nguyện cho người đau và Ngài sẽ chữa lành 
họ bất kể họ bị bệnh gì. Tôi bắt đầu giảng và làm 
điều Ngài bảo tôi làm. Ô thưa bạn, tôi không thể 
bắt đầu kể với bạn tất cả những gì đã xảy ra: Mắt 
người mù được mở. Người què bước đi. Các bệnh 
ung thư được chữa lành, và đủ các loại phép lạ đã 
được thực hiện.

Ngày nọ ở cuối Phố Spring, Jeffersonville, Indiana, 
sau đợt nhóm phục hưng hai tuần, tôi đang làm 
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phép báp-têm cho 130 người. Đó là một ngày tháng 
Tám nóng nực và có khoảng 3.000 người hiện diện. 
Tôi sắp làm phép báp-têm cho người thứ 17 thì đột 
nhiên, tôi nghe vẫn Tiếng quen thuộc đó lần nữa và 
nó nói, “Hãy ngước lên.” Bầu trời giống như đồng 
vào ngày tháng Tám nóng nực đó. Chúng tôi đã 
không có mưa chút nào trong gần ba tuần. Tôi nghe 
Tiếng đó lần nữa, và rồi lại lần thứ ba nó nói, “Hãy 
ngước lên.”

Tôi ngước lên và ở đó từ trên bầu trời xuất hiện 
một ngôi sao sáng rực, mà tôi đã thấy nhiều lần 
trước đó nhưng tôi chưa kể với anh em. Nhiều 
lần tôi đã kể với dân chúng về nó xuất hiện và 
họ chỉ cười và nói, “Bill à, anh chỉ tưởng tượng 
điều đó thôi. Hay là có lẽ anh đang mơ.” Nhưng 
ngợi khen Chúa, lần này Ngài tỏ cho biết chính 
Ngài có thể thấy được với tất cả mọi người, bởi vì 
nó đến rất gần tôi đến nỗi thậm chí tôi không thể 
nói được. Sau vài giây trôi qua tôi la lớn và nhiều 
người ngước lên nhìn và thấy ngôi sao ở ngay phía 
trên tôi. Một số người ngất xỉu trong khi những 
người khác la lớn và những người khác bỏ chạy. 
Rồi ngôi sao đó trở lại trên bầu trời và nơi mà nó 
đã lìa khỏi khoảng mười lăm tấc vuông và nơi nầy 
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khuấy tung lên dường như những cơn sóng đang 
cuộn tròn. Ở đó đã hình thành trong nơi nầy một 
đám mây trắng nhỏ và ngôi sao được nhận vào 
trong đám mây nhỏ nầy.

Như Giăng Báp-tít, nhà tiên tri được chứng thực 
trong dòng nước của phép Báp-têm.

Những sự hiện thấy liên tục. Ông bị các chức sắc 
đồng nghiệp nói rằng những sự hiện thấy của ông 
không phải đến từ Đức Chúa Trời. Ông bị nói là một tà 
linh đã chiếm hữu ông. Điều nầy làm ông bối rối sâu 
xa. Gánh nặng trở nên quá nhiều để mang, vì vậy ông 
đi vào đồng vắng để tìm thấy Ý chỉ của Đức Chúa Trời. 
Ông cam kết đến nỗi ông hứa nguyện sẽ không trở về 
nếu không có câu trả lời. Chính là ở đó, trong một ngôi 
nhà gỗ cửa sập cũ kỹ, nơi mà Thiên sứ của Chúa đã 
ban cho ông sứ mạng của mình. Giữa những điều khác, 
Thiên sứ đã bảo ông điều nầy: “Nếu ngươi làm cho dân 
chúng tin ngươi, và thành tâm khi ngươi cầu nguyện, 
không điều gì sẽ đứng nỗi trước lời cầu nguyện của 
ngươi, ngay cả bệnh ung thư.”

Mọi nghi ngờ tan biến. Bây giờ người đã có một sứ 
mạng và mạnh dạn bước về phía trước. Buổi nhóm 
phục hưng chữa lành đã bắt đầu.

Hàng trăm ngàn người tham dự những chiến dịch 
Branham. Hàng ngàn người được chữa lành trong 
Danh Chúa Jêsus Christ. Những nhà truyền bá Phúc 
âm khác như Oral Roberts, T.L. Osborn, và A.A. Allen 
chẳng bao lâu đi theo Anh Branham và bắt đầu 
những buổi nhóm phục hưng chữa lành của chính 
họ. Chúa mưa xuống những ơn phước Ngài như 
chưa hề có trước đây. Bàn tay chữa lành của Chúa 
Cứu thế Jêsus lại một lần nữa chạm đến dân sự 
Ngài.
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“Tôi thường khóc vì vui mừng qua sự ban cho 
mới đây của Đức Chúa Trời với hội thánh của 
anh em yêu dấu chúng ta, William Branham, 
với ân tứ chữa lành tuyệt vời của người. Đây 
là một trường hợp của Đức Chúa Trời làm trổi 
hơn vô cùng mọi việc chúng ta có thể cầu xin 
hay suy tưởng (Êph. 3:20), vì tôi chưa hề thấy 
hay đọc bất cứ điều gì sánh bằng với chức vụ 
chữa lành của William Branham.” 

Mục sư F.F. Bosworth, nhà truyền bá Phúc âm nổi tiếng thế 
giới và là một trong những tổ phụ sáng lập giáo phái Phúc Âm 

Ngũ Tuần cũng như phong trào Ngũ Tuần hiện đại.

“Trong một trường hợp, chúng tôi theo dõi khi 
anh ấy nói chuyện với một người đang nằm 
trên giường cũi. Lúc đầu không có dấu hiệu 
của sự đáp ứng thông minh từ người đó. Sự 
giải thích sau đó đến từ người vợ đang đứng 
bên cạnh, rằng người đàn ông đó không chỉ 
sắp chết vì bệnh ung thư, mà còn điếc và 
không thể nghe những gì đã được nói. 
Anh Branham lúc đó nói rằng sẽ cần thiết cho 
người đàn ông tiếp nhận sự nghe của mình để 
anh có thể chỉ bảo cho ông ấy liên quan đến 
sự chữa lành bệnh ung thư của ông ta. Có một 
khoảng thời gian ngắn để cầu nguyện. Đột 
nhiên người đàn ông nghe được! Những giọt 
nước mắt lớn kỳ diệu lăn xuống đôi má người 
đàn ông đó mà gương mặt của ông ta suốt buổi 
chiều rất vô cảm và dửng dưng. Ông ta lắng 
nghe với sự quan tâm sâu sắc khi ông đã được 
nói về sự giải cứu khỏi bệnh ung thư của mình.” 

Mục sư Gordon Lindsay, nhà truyền đạo, tác giả tài năng 
hoàn hảo, và người sáng lập của Học viện Đấng Christ Dành 
Cho Các Dân Tộc. 
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“Anh Branham nói, ‘Thượng nghị sĩ được chữa 
lành.’ Lòng tôi nhảy nhót. Tôi bước ra và tiếp 
nhận Chúa là Đấng Chữa lành tôi. Tôi đặt cặp 
nạng qua một bên…và đáy Thiên đàng rơi ra!” 

William D. Upshaw, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (1919-1927), 
ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ năm 1932. Bị tật vì té gãy lưng 
khi còn nhỏ. Ông đã 84 tuổi khi ông hoàn toàn được chữa 
lành từ lời cầu nguyện của Anh Branham, sau khi bị tàn tật 
trong 66 năm. Ông không hề cần xe lăn hay cặp nạng trong 
quãng đời còn lại của mình.

“Tôi đã nằm vì đau lưng trong tám năm và 
chín tháng với bệnh lao phổi và các bác sĩ đã 
từ chối tôi. Tôi cân nặng còn khoảng 50 pao 
[23 ki-lô] và dường như mọi hi vọng đã hết. 
Thế rồi từ Jeffersonville, Indiana, Mục sư WM 
Branham đến trong một khải tượng mà ông 
đã thấy về một con chiên bị bắt trong đồng 
vắng và đang kêu khóc ‘Milltown,’ là nơi mà 
tôi sống. Anh Branham chưa bao giờ ở đây và 
không được ai ở đây biết. Đi vào, anh đặt tay 
trên tôi và cầu nguyện, kêu gọi trên tôi Danh 
Chúa Jêsus yêu dấu của chúng ta. Điều gì đó 
dường như nắm giữ tôi và đột nhiên tôi đứng 
lên cảm ơn Chúa vì quyền năng chữa lành của 
Ngài. Bây giờ tôi là người chơi đàn pi-a-nô 
trong nhà thờ Báp-tít ở đây.”

Georgia Carter, Milltown Indiana, được chữa khỏi bệnh 
lao phổi giai đoạn cuối vào năm 1940 và không hề bị đau 
bệnh đó nữa trong đời cô. Cô tiêu biểu cho hàng vạn người đã 
được chữa lành qua linh vụ của ông và đang được chữa lành 
cho đến ngày nay.





TRỤ LỬA
Anh Branham thường mô tả một Trụ Lửa chứng thực 

cho linh vụ của người. Nó đã hiện diện vào lúc người sinh 
ra, được hàng ngàn người bên bờ Sông Ohio thấy, và dường 
như đi theo người mọi nơi người đi. Chính vào năm 1950 
mà Chúa đã ban cho cả những người tin và người không 
tin như bằng chứng không thể sai lầm rằng Trụ Lửa nầy đã 
ở với nhà tiên tri. 

Đêm được bao trùm trong 
sự tranh luận ở Đại hí trường 
Sam Houston. Anh Branham 
đang hướng dẫn một buổi 
nhóm phục hưng chữa lành 
đang lan tràn khắp xứ. Những 
ơn phước của Chúa Jêsus đã 
tuôn đổ như mưa trên những 
cánh đồng lúa mì thuộc linh. 
Nhưng những dấu kỳ phép lạ 
lớn không đến mà không có 
sự chỉ trích. Giống như luôn 

luôn, kẻ thù dấy lên một kẻ địch. Hai lực lượng này gặp 
nhau ở Houston Texas, và Thiên sứ của Chính Chúa đã 
giáng xuống để đánh trận.

Nhiều ngàn người đã có mặt rồi để làm chứng vô số 
những phép lạ đi theo người này của Đức Chúa Trời. Một 
ngày sớm hơn, một nhóm mục sư địa phương đã thách 
thức nhà tiên tri tranh luận về sự chữa lành Thiêng liêng 
bằng phép lạ, nhưng sự thách thức rơi nhằm vào bạn 
đồng hành lớn tuổi trung tín của nhà tiên tri, Mục sư F.F. 
Bosworth. Nhiều kẻ hoài nghi được bênh vực bởi một 
mục sư Báp-tít địa phương và người chỉ trích lớn tiếng về 
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sự chữa lành Thiêng liêng. Sự tranh luận sắp xảy ra bị lọt 
ra ngoài với báo chí, mà nhanh chóng phát hành những 
hàng tít lớn, “Bộ Lông Thần Học Sẽ Bay Lúc 7 Giờ tối Ngày 
Hôm Nay Tại Đại Hí Trường Sam Houston.”

Người hoài nghi thuê một nhiếp ảnh gia chuyên 
nghiệp, Ted Kipperman của Douglas Studios, làm tài liệu 
buổi tranh luận. Tối hôm đó, những bức ảnh được chụp 
với Anh Bosworth đứng khiêm nhường khi người hoài 
nghi đưa ra những quan điểm đáng sợ; một lần với ngón 
tay mình chỉ thẳng vào mặt cụ già khiêm nhường đó.

Khi sự tranh luận bắt đầu, Mục sư Bosworth nhanh 
chóng chứng minh sự chắc chắn của sự chữa lành 
Thiêng liêng với chứng cớ Kinh Thánh và rồi, để không 
còn thắc mắc nào, ông yêu cầu tất cả những người đã 
được chữa lành khỏi sự đau yếu của họ đứng lên. Nhiều 
ngàn người đã đứng lên tại chỗ của họ. Sau khi những 
người được chữa lành đó ngồi xuống, ông yêu cầu tất cả 
những người được chữa lành bởi sự chữa lành Thiêng 
liêng mà là những thành viên tốt trong giáo phái của 
người đàn ông này đứng lên. Ba trăm thành viên giáo 
hội đứng lên bày tỏ cách hãnh diện lòng thương xót mà 
Chúa Jêsus đã tỏ cho họ. 

Sự thách thức sau đó đến từ người hoài nghi. “Hãy để 
người chữa lành Thiêng liêng đó đến. Hãy để cho ông ta thực 
hiện.” Anh Bosworth làm cho rõ ràng rằng Chúa Jêsus là 
Đấng Chữa lành Thiêng liêng duy nhất, nhưng sự huyênh 
hoang từ người hoài nghi vẫn tiếp tục. Cuối cùng, Anh 
Bosworth mời Anh Branham lên bục. Anh nhận lời mời giữa 
những tiếng la ó ủng hộ. 

Nhà tiên tri, đầy dẫy Thánh Linh, đưa ra sự đáp lời 
sau: 

Tôi không thể chữa lành người nào cả. Tôi thật sự nói 
điều nầy. Khi tôi còn bé được sanh ra ở Bang Kentucky, 
theo người mẹ yêu quý của chính tôi, và điều đã được 
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chứng thực qua đời sống tôi, có một Ánh sáng đến 
trong phòng của nơi trú ẩn cũ kỹ nhỏ bé đó, nơi nó đã 
ở đó, không có nền nhà trong đó, thậm chí không có 
một cửa sổ, họ chỉ có một thứ nhỏ bé cũ kỹ dùng như 
cửa sổ ở đó, giống như một cái cửa nhỏ, và người ta 
đẩy nó mở ra khoảng năm giờ sáng, và Ánh sáng này 
xoay tròn đúng ngay lúc bình minh. Từ lúc đó, Nó đã ở 
với tôi. Đó là một Thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ngài đã 
gặp tôi trong con người cách đây vài năm. Giáng xuống 
qua đời sống tôi, Ngài phán bảo tôi những việc đã xảy 
ra, và tôi đã nói với họ đúng như Ngài đã bảo tôi. Và tôi 
thách thức bất cứ người nào ở bất cứ nơi nào, đi đến 
thành phố nơi tôi đã lớn lên, hay bất cứ nơi nào khác, 
mà đã từng tuyên bố nhân Danh Chúa, ngoài những gì 
đến hoàn toàn chính xác như cách nó đã nói sẽ xảy ra.

Sau khi người nói những lời đó, Đức Thánh Linh giáng 
trên bục giảng, và người chụp ảnh phấn khích chụp nhanh 
một tấm hình. Anh Branham rời bục giảng với sự đơn sơ, 
tuy nhiên lời tuyên bố có tính tiên tri: “Đức Chúa Trời sẽ 
chứng thực. Tôi sẽ không nói nữa.” 

Người cùng cộng tác của ông Kipperman nhanh 
chóng tiến hành việc rửa phim những bức ảnh cho tin 
tức buổi sáng hôm sau. Ông chú ý thấy điều gì đó kỳ lạ 
khi ông kéo ra tấm hình đầu tiên từ thuốc rửa phim. 
Nó, giống như năm bức ảnh kế tiếp, thì trắng trơn. Ông 
ôm lấy ngực và ngã về phía trước khi ông kéo bức ảnh 
cuối cùng ra khỏi thuốc rửa phim. Ở đó, trên bức ảnh 
cuối cùng, là Trụ Lửa trong hình thức có thể thấy được 
nằm trên đầu nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, William 
Marrion Branham.

Dân Y-sơ-ra-ên làm chứng Trụ Lửa dẫn đường 
Môi-se, còn dân sự của thời hiện đại nầy làm chứng 
rằng cũng Trụ Lửa ấy dẫn đường tiên tri khác.

Bức ảnh nhanh chóng được trao cho George J. Lacy, 
Chuyên gia Xét nghiệm về các Tài liệu Có Vấn đề cho 
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Cục Điều Tra Liên bang F.B.I. Hoa Kỳ, người xác minh 
bức ảnh với ý kiến chuyên môn của mình. Tài liệu chính 
thức xuất bản bởi Ông Lacy ở trang kế bên.

Điều này đã lâu trước khi có máy tính hay máy chụp 
hình kỹ thuật số, và không thể giải thích bởi phương 
pháp nào được biết đến với khoa học, khác hơn đó là 
một Ánh sáng thật sự ở trên đầu của William Branham. 
Ngày hôm nay bức hình ấy có thể được thấy ở Thư viện 
Thượng nghị viện Hoa Kỳ, trong thủ đô của đất nước, 
Washington DC.



George J. Lacy

Thẩm Định Viên Các Tài liệu Không Rõ Ràng

Tòa nhà Đại sảnh

Houston, Texas

29 tháng Giêng, 1950

B Á O  C Á O  V À  Ý  K I Ế N

Về: Âm Bản Còn Ngờ Vực

 Vào ngày 28 tháng Giêng, năm 1950 theo yêu cầu của 
Mục sư Gordon Lindsay, người đại diện cho Mục sư William 
Branham ở Jeffersonville, Indiana, tôi đã nhận từ Douglas Studios 
ở 1610 Đại lộ Rusk trong thành phố này, một phim chụp ảnh khổ 
4x5 inch đã phơi và rửa. Phim nầy được làm bởi Douglas Studios 
theo ý muốn của Mục sư William Branham tại Đại hí trường Sam 
Houston trong thành phố nầy, trong suốt sự viếng thăm của ông 
tại đây vào hạ tuần tháng Giêng, năm 1950.

L Ờ I  Y Ê U  C Ầ U

 Mục sư Lindsay đã yêu cầu tôi làm một xét nghiệm khoa 
học về âm bản đã được nói trên. Ông yêu cầu rằng tôi xác định, 
nếu có thể được, theo ý kiến của tôi âm bản đã được vẽ lại hay 
“sửa chữa” lại bằng cách nào đó hay không, theo sau sự rửa phim, 
mà sẽ tạo ra một vệt ánh sáng xuất hiện trong vị trí của vầng hào 
quang trên đầu của Mục sư Branham.

S Ự  X É T  N G H I Ệ M

 Một sự xét nghiệm và nghiên cứu có thể nhìn được bằng 
mắt thường và kính hiển vi đã được thực hiện về toàn bộ cả hai 
mặt của phim, mà là Estman Kodak Safety Film. Cả hai mặt của 
phim được xét nghiệm dưới ánh sáng tia cực tím lọc ánh sáng và 
những bức ảnh dễ bị tia hồng ngoại làm hỏng đã được thực hiện 
về phim này.

HỘI VIÊN HỘI THẨM ĐỊNH VIÊN NƯỚC MỸ VỀ TÀI LIỆU CÓ VẤN ĐỀ 
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 Sự xét nghiệm bằng kính hiển vi đã không cho thấy nét 
sửa lại của phim ở bất cứ nơi nào bằng bất cứ thứ gì bởi những 
tiến trình nào được dùng trong nét sửa lại thương mại quảng cáo. 
Sự xét nghiệm bằng kinh hiển vi, cũng không tỏ cho thấy bất cứ 
sự nhiễu loạn nào về chất tráng phim ảnh trong và chung quanh 
vệt ánh sáng có nghi vấn.

 Sự xét nghiệm bằng ánh sáng tia cực tím đã không cho 
thấy vấn đề khác lạ nào, hay kết quả của phản ứng hóa học trên 
mặt của âm bản, mà có thể gây ra vệt ánh sáng, tiếp theo sau phép 
in ảnh của âm bản.

 Ảnh chụp tia hồng ngoại cũng không phơi bày bất cứ 
điều gì mà sẽ cho biết rằng bất cứ sự sửa lại nào đã được thực 
hiện đối với phim này.

 Sự xét nghiệm cũng không để lộ ra bất cứ điều gì mà cho 
biết rằng âm bản có nghi vấn là âm bản ghép lại hay là âm bản 
kép bị phơi bày.

 Không có gì được tìm thấy mà sẽ cho biết rằng vệt ánh 
sáng có nghi vấn đã được làm trong suốt tiến trình rửa ảnh. Cũng 
không có điều gì được tìm thấy mà cho thấy rằng nó không được 
rửa trong thủ tục thông thường và được công nhận. Không có 
gì được tìm thấy trong mật độ so sánh của chỗ nổi bật nhất mà 
không ở trong sự hài hòa.

Ý  K I Ế N

 Dựa trên sự xét nghiệm và nghiên cứu được mô tả ở 
trên tôi có ý kiến khẳng định rằng âm bản được trình ra để xét 
nghiệm, đã không có sự sửa chữa nó cũng không phải là sự lắp 
ghép âm bản kép bị phơi bày.

 Hơn nữa, tôi có ý kiến khẳng định rằng vệt ánh sáng 
xuất hiện trên đầu trong vị trí vầng hào quang được gây ra bởi 
ánh sáng đập vào âm bản.

Kính đệ trình,

GJL/11



NHỮNG SỰ MẦU 
NHIỆM ĐƯỢC BÀY TỎ

Ngay từ đầu linh vụ của Anh Branham đã trở nên 
rõ ràng rằng hệ thống giáo phái được xây dựng để đẩy 
mạnh các tổ chức tôn giáo, và không phải là Phúc Âm 
thật. Anh Branham tin Kinh Thánh đúng từng Lời, và 
không muốn thỏa hiệp, ngay cả điều đó có nghĩa là bị 
các đồng nghiệp, bạn bè, và gia đình của mình tẩy chay.

Trong khi vẫn còn là thuộc viên của Giáo hội Báp-tít 
Truyền giáo, ông đã được bảo phong chức cho những 
nữ mục sư. Tuy nhiên, ông biết mọi lời Kinh Thánh quá 
rõ. I Ti-mô-thê 2:12 nói rõ ràng, “Ta không cho phép đàn 
bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, 
nhưng phải ở yên lặng,” và I Cô-rinh-tô 14:34 nói, “Đàn 
bà phải nín lặng trong đám hội của anh em: vì họ không 
có phép nói tại nơi đó…” Điều này không có gì chống lại 
phụ nữ, nhưng Kinh Thánh đã viết rõ ràng về chủ đề 
này. Khi mục đích cao nhất được đưa ra, ông không thể 
thỏa hiệp vì vậy ông đã rời khỏi giáo hội đó.

Đó không là lời Kinh Thánh duy nhất mà đang hoàn 
toàn bị bỏ qua bởi các giáo phái. Chúa đã bày tỏ lẽ thật 
về phép báp-têm với Anh Branham. Làm sao Chúa 
Jêsus có thể ra lệnh, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy 
nhân danh Cha, Con, và Thánh Linh mà làm phép báp-
têm cho họ,” tuy nhiên mọi phép báp-têm được ghi lại 
trong Kinh Thánh lại là nhân Danh Jêsus? Sứ đồ Phi-
e-rơ truyền trong Công vụ 2:38 hãy hối cải và chịu 
phép báp-têm nhân Danh Jêsus Christ. Lời Kinh 
Thánh làm việc trong sự thống nhất hoàn hảo, nhưng 
nó phải có nhà tiên tri để bày tỏ sự bí mật nầy: “Cha” 
không phải là cái tên, “Con” không phải là cái tên, và 
“Thánh Linh” không phải là cái tên. Đúng như một 
người là cha của các con mình, con của cha mẹ mình, 
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và người anh ruột của mình, tuy nhiên tên người ấy 
không phải là “cha,” “con,” hay là “anh.” Cha, Con, và 
Thánh Linh là những tước hiệu dành cho Danh Jêsus 
Christ. Ma-thi-ơ 28:19 và Công vụ 2:38 đã đến trong sự 
liên kết hoàn hảo.

Ngay cả tội lỗi nguyên thủy trong Vườn Ê-đen đã 
được bày tỏ, không phải như việc ăn một trái cây, 
nhưng điều gì đó còn hơn là điềm gỡ nhiều. Làm sao 
có thể ăn một miếng trái cây lập tức bày tỏ cho A-đam 
và Ê-va rằng họ bị lõa lồ? Điều đó đơn giản không có 
ý nghĩa. Trái táo có liên quan gì với sự lõa lồ? Tiên tri 
của Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng sự bí mật nầy.

Ai là những thiên sứ được nói trong Khải huyền 
chương 2 và 3? Tên của họ có thể nghe quen thuộc.

Ai là những người cỡi ngựa bí mật của Khải huyền 
chương 6? Họ có một việc rất quan trọng chung. 

Nước Hoa Kỳ được nhắc đến trong Sách Khải huyền 
không? 

Ai là 144.000 người được cứu trong chương 7? 
Ai là đại dâm phụ trong chương 17? Sự nhận dạng 

và tất cả những bí mật nầy của nó được khải thị trong 
Sứ điệp của tiên tri đầy quyền năng nầy được Đức 
Chúa Trời sai đến. 

Không những vô số phép lạ kèm theo con người này, 
mà còn những điều mầu nhiệm ẩn giấu trong Kinh 
Thánh qua các thời đại cũng đã được bày tỏ trong linh 
vụ của người. Nó trở nên rõ ràng rằng nhà tiên tri này đã 
làm ứng nghiệm nhiều lời Kinh Thánh hơn Ma-la-chi 4. 

Khải huyền 10:7: Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ 
thứ bảy cho nghe tiếng mình, khi người sẽ bắt đầu 
thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên 
trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các 
đấng tiên tri.

Một Tiếng đang kêu la với thế gian hãy ra khỏi các 
giáo phái và trở lại với Lời nguyên thủy của Đức Chúa 
Trời. Mỗi người trong chúng ta có cùng cơ hội mà Phi-
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e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đã có. Chúng ta có cơ hội được 
kể với số ít người được chọn của Đức Chúa Trời mà sẽ 
không cúi đầu trước những tổ chức tôn giáo của thời 
đại này. 

Kinh Thánh ghi lại những đời sống và những việc 
làm của những con người đã bước đi với Chúa và được 
xức dầu bằng Thánh Linh của Ngài đến nỗi họ tuyên 
bố CHÚA PHÁN NHƯ VẦY, và lời của họ đã được xác 
nhận bằng những dấu kỳ phép lạ không thể sai lầm. Họ 
là những tiên tri của Đức Chúa Trời, và Tiếng của Đức 
Chúa Trời dành cho thời đại của họ.

Có phải theo thời gian bây giờ họ khác hơn khi Chúa 
Jêsus còn ở đây không? Chính những người lãnh đạo 
tôn giáo đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Các môn 
đồ là một thiểu số nhỏ bé giữa một hệ thống tôn giáo 
khổng lồ. Họ đã bị tẩy chay, chế giễu, và thậm chí 
bị giết vì đứng lên chống lại hệ thống giáo phái chủ 
đạo. Chúng ta có thể không bị giết vì niềm tin của 
chúng ta ngày nay, nhưng chúng ta chắc chắn bị bắt 
bớ. Như những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, họ không 
thể chối bỏ những phép lạ mà đi theo với linh vụ của 
Anh Branham vì vậy họ phải sử dụng đến những sự 
tấn công khác. Anh em có thể nghe rằng người là một 
tiên tri giả, người lãnh đạo hệ thống sùng bái cá nhân, 
hay tệ hơn. Trong thực tế, người là một người khiêm 
nhường của Đức Chúa Trời đã đứng lên kiên quyết 
chống lại sự kiểm soát cứng cỏi mà các giáo phái và 
những hệ thống tôn giáo có trên dân sự của Chúa. Họ 
đã tấn công Chúa Jêsus trong cùng một cách khi Ngài 
đứng lên chống lại những giáo điều và những truyền 
thống của họ.

Đức Chúa Trời tán dương sự sẵn lòng của Anh 
Branham tin mọi Lời trong Kinh Thánh, và Ngài đang sử 
dụng linh vụ của người để dẫn dắt hàng triệu linh hồn 
đến với Chúa Cứu thế Jêsus. Ngày nay, Tiếng của Thiên 
sứ thứ Bảy đang vang ra lớn như Nó từng có. Khoảng 
hai triệu người trên khắp thế giới tin Sứ điệp của Anh 
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Branham. Đây có lẽ là một thiểu số nhỏ bé trong hai tỉ 
người mà tuyên bố Cơ-đốc giáo, nhưng khi nào mà dân 
sự của Đức Chúa Trời đã không phải là một số ít? 

Chúng ta có nhiều hơn 1.200 bài giảng được ghi âm 
chứa đựng Tiếng mà đã được nói tiên tri đến trong 
Khải huyền 10:7. Mỗi bài trong những bài giảng nầy mở 
ra nhiều hơn những sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời. 
Tiếng đó có thể có sẵn để cung cấp cho bạn nếu bạn 
muốn nghe Nó. 

SỰ LỰA CHỌN LÀ 
CỦA BẠN

Chẳng có một giờ phút nào mà tôi mang đến một sứ 
điệp cho dân sự để rồi họ có thể đi theo tôi, hoặc gia nhập 
giáo hội của tôi, hoặc bắt đầu lập một số hội đoàn và tổ 
chức nào đó. Tôi không bao giờ làm điều đó và sẽ không 
làm như thế lúc này. Tôi chẳng có quan tâm gì về những 
việc đó cả, nhưng tôi lại có quan tâm về những sự việc 
thuộc về Chúa và dân sự, và nếu tôi có thể hoàn tất được 
chỉ một điều nào đó thôi thì tôi sẽ thỏa lòng rồi. Điều duy 
nhất đó là nhìn thấy đã thiết lập được một mối quan hệ 
thiêng liêng thật sự giữa Thượng Đế và con người, tại đó 
con người trở nên những người được dựng nên mới trong 
Đấng Christ, được đầy dẫy Thánh Linh Ngài và sống theo 
Lời Ngài. Tôi muốn mời gọi, kêu nài và cảnh cáo tất cả 
mọi người hãy nghe tiếng Ngài vào lúc này, hãy phó thác 
hoàn toàn cuộc đời mình cho Ngài, như chính tôi đã hết 
lòng tin cậy đến nỗi dâng hết tất cả những gì mình có cho 
Ngài. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, và nguyện xin 
sự đến của Chúa làm cho lòng anh chị em vui mừng.

Mục sư William Marrion Branham



36THAM KHẢO
XUẤT 20:3 Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác.

Ê-SAI 9:6 Vì có một Con Trẻ được sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho 
chúng ta: và quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài: và Ngài sẽ được xưng là 
Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha 
Đời Đời, là Chúa Bình An.

MAT 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ 
đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là, Đức Chúa Trời ở cùng chúng 
ta.

GIĂNG 1:1 Ban đầu có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.

GIĂNG 1:14 Và Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, (chúng ta đã ngắm xem sự 
vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha,) đầy 
ơn và lẽ thật.

GIĂNG 4:24 Đức Chúa Trời là Thần: nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật 
mà thờ lạy.

GIĂNG 5:43 Ta nhơn danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận lấy Ta: nếu có kẻ 
khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy người.

GIĂNG 8:19 Chúng thưa cùng Ngài rằng, Cha của thầy ở đâu? Chúa Jêsus đáp rằng, Các 
ngươi chẳng biết Ta, và cũng chẳng biết Cha Ta: Nếu các ngươi biết Ta, thì 
cũng biết Cha Ta nữa.

GIĂNG 10:30 Ta với Cha là một.

GIĂNG 12:45 Còn ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta.

GIĂNG 14:8-9 Phi-líp thưa rằng, Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Đức 
Chúa Jêsus đáp rằng, Hỡi Phi-líp, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà 
ngươi chưa biết Ta? Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha; Sao ngươi lại nói 
rằng, Xin chỉ Cha cho chúng tôi?

GIĂNG 20:28 Và Thô-ma trả lời và thưa với Ngài rằng, Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời 
tôi.

CÔNG VỤ 2:36 Vậy hãy để cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc, rằng Đức Chúa Trời đã tôn 
Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng 
Christ.

CÔNG VỤ 9:4-5 Và người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng, Hỡi Sau-lơ, 
Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Người thưa rằng, Lạy Chúa, Chúa là Ai? Và 
Chúa phán rằng, Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ: ngươi đá đến ghim nhọn thì 
là khó chịu cho ngươi vậy.

Ê-PHÊ-SÔ 4:5 Một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm,

CÔ-LÔ-SE 
1:13-17

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, và làm cho chúng ta 
dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài: Trong Con đó chúng ta có sự cứu 
chuộc qua huyết Ngài, là sự tha tội: Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa 
Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên: Vì 
muôn vật đã được dựng nên bởi Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy 
được và vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp 
chánh, hoặc cầm quyền: tất cả đều là bởi Ngài, và vì Ngài mà được dựng nên 
cả: Và Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.

CHÚA JÊSUS CHRIST LÀ CHÚA TRỜI (THƯỢNG ĐẾ)

CÔ-LÔ-SE 
2:6-9

Như anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi 
trong Ngài thể ấy: Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm 
cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong 
sự cảm tạ.
Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền 
khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà 
bắt anh em phục chăng. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời 
thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

HÊ-BƠ-RƠ 
13:8

Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không 
hề thay đổi.

I GIĂNG 5:7 Vì có ba đấng làm chứng trên trời, Cha, Lời, và Thánh Linh: và ba nầy 
là một.

KHẢI 
HUYỀN 1:8

Chúa phán rằng, Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đấng trước hết và 
là Đấng sau cùng, là Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, là Đấng 
Toàn Năng.
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XUẤT 20:3 Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác.

Ê-SAI 9:6 Vì có một Con Trẻ được sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho 
chúng ta: và quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài: và Ngài sẽ được xưng là 
Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha 
Đời Đời, là Chúa Bình An.

MAT 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ 
đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là, Đức Chúa Trời ở cùng chúng 
ta.

GIĂNG 1:1 Ban đầu có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.

GIĂNG 1:14 Và Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, (chúng ta đã ngắm xem sự 
vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha,) đầy 
ơn và lẽ thật.

GIĂNG 4:24 Đức Chúa Trời là Thần: nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật 
mà thờ lạy.

GIĂNG 5:43 Ta nhơn danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận lấy Ta: nếu có kẻ 
khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy người.

GIĂNG 8:19 Chúng thưa cùng Ngài rằng, Cha của thầy ở đâu? Chúa Jêsus đáp rằng, Các 
ngươi chẳng biết Ta, và cũng chẳng biết Cha Ta: Nếu các ngươi biết Ta, thì 
cũng biết Cha Ta nữa.

GIĂNG 10:30 Ta với Cha là một.

GIĂNG 12:45 Còn ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta.

GIĂNG 14:8-9 Phi-líp thưa rằng, Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Đức 
Chúa Jêsus đáp rằng, Hỡi Phi-líp, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà 
ngươi chưa biết Ta? Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha; Sao ngươi lại nói 
rằng, Xin chỉ Cha cho chúng tôi?

GIĂNG 20:28 Và Thô-ma trả lời và thưa với Ngài rằng, Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời 
tôi.

CÔNG VỤ 2:36 Vậy hãy để cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc, rằng Đức Chúa Trời đã tôn 
Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng 
Christ.

CÔNG VỤ 9:4-5 Và người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng, Hỡi Sau-lơ, 
Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Người thưa rằng, Lạy Chúa, Chúa là Ai? Và 
Chúa phán rằng, Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ: ngươi đá đến ghim nhọn thì 
là khó chịu cho ngươi vậy.

Ê-PHÊ-SÔ 4:5 Một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm,

CÔ-LÔ-SE 
1:13-17

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, và làm cho chúng ta 
dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài: Trong Con đó chúng ta có sự cứu 
chuộc qua huyết Ngài, là sự tha tội: Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa 
Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên: Vì 
muôn vật đã được dựng nên bởi Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy 
được và vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp 
chánh, hoặc cầm quyền: tất cả đều là bởi Ngài, và vì Ngài mà được dựng nên 
cả: Và Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.

MAT 28:19 Vậy hãy đi, và dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh của Cha, Con, và 
Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ: 

MÁC 16:16 Ai tin và chịu phép báp-tem sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị 
đoán phạt.

CÔNG VỤ 
2:38

Lúc ấy Phi-e-rơ nói với họ rằng, Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn 
danh Jêsus Christ chịu phép báp-tem để được tha tội mình, rồi 
các ngươi sẽ được lãnh sự ban cho của Thánh Linh.

CÔNG VỤ 
4:12

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác: vì ở dưới trời, chẳng có 
danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà 
được cứu.

CÔNG VỤ 
8:12

Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp rao giảng những việc liên quan 
đến của Nước Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jêsus Christ 
cho mình, thì họ đều chịu phép báp-tem, cả đờn ông lẫn đờn bà.

CÔNG VỤ 
19:3-5

Và người lại hỏi họ, Vậy thì anh em đã chịu phép báp-tem nào? Và 
họ trả lời rằng, Phép báp-tem của Giăng. Lúc đó Phao-lô bèn nói 
rằng, Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân 
chúng, rằng họ phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là, tin Chúa 
Cứu thế Jêsus. Khi họ nghe điều nầy, bèn chịu phép báp-tem nhơn 
danh Chúa Jêsus.

Ê-PHÊ-SÔ 4:5 Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem,

CÔ-LÔ-SE 
3:17

Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhơn danh Chúa Jêsus 
mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha.

PHÉP BÁP-TEM BẰNG NƯỚC

CÔ-LÔ-SE 
2:6-9

Như anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi 
trong Ngài thể ấy: Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm 
cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong 
sự cảm tạ.
Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền 
khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà 
bắt anh em phục chăng. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời 
thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

HÊ-BƠ-RƠ 
13:8

Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không 
hề thay đổi.

I GIĂNG 5:7 Vì có ba đấng làm chứng trên trời, Cha, Lời, và Thánh Linh: và ba nầy 
là một.

KHẢI 
HUYỀN 1:8

Chúa phán rằng, Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đấng trước hết và 
là Đấng sau cùng, là Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, là Đấng 
Toàn Năng.
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DÂN 12:6 Và Ngài phán rằng: Hãy nghe lời Ta: Nếu trong các ngươi có một 
tiên tri nào, Ta là CHÚA sẽ tỏ mình ra cùng người trong sự hiện 
thấy, và nói với người trong giấc chiêm bao.

PHỤC 
18:21-22

Nếu ngươi nói trong lòng rằng, Làm sao chúng ta nhìn biết được lời 
nào là lời CHÚA không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân danh CHÚA nói, 
ví bằng lời người nói không xảy đến, cũng không ứng nghiệm, ấy là 
lời mà CHÚA chẳng có phán, nhưng kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà 
nói ra: ngươi chớ sợ người.

I SỬ KÝ 
16:20-22

Và khi họ lưu lạc từ nước nầy đến nước khác, từ vương quốc nọ sang 
dân tộc kia; Ngài không cho ai hà hiếp họ: đúng, vì cớ họ, Ngài quở 
trách các vua, Mà rằng, Chớ đụng đến những người được xức dầu của 
Ta, chớ làm hại các tiên tri Ta.

THI THIÊN 
105:12-15

Lúc ấy họ chỉ là một số ít người; đúng thế, rất ít, và làm khách lạ 
trong xứ. Họ đi từ dân nầy đến dân kia, từ vương quốc này qua dân 
tộc khác; Ngài không cho ai hà hiếp họ: đúng, Ngài trách các vua vì 
cớ họ, mà rằng: Đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu Ta, chớ làm hại các 
đấng tiên tri Ta.

A-MỐT 3:7 Thật vậy Chúa là ĐỨC CHÚA TRỜI chẳng có làm một việc gì, mà Ngài 
chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên 
tri.

MAL 4:5 Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước khi ngày lớn 
và đáng sợ của CHÚA đến:

LU-CA 1:70 Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri, mà đã phán từ khi thế 
gian bắt đầu:

LU-CA 24:25 Rồi Ngài bèn phán với họ rằng, Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm 
tin lời các đấng tiên tri nói:

CÔNG VỤ 
7:52

Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng 
đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công bình; và 
hiện giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó;

CÔNG VỤ 
24:14

Nhưng tôi thừa nhận với quan điều này, theo cách mà họ gọi là tà 
giáo, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều theo 
luật pháp đã chép trong luật pháp và các sách tiên tri:

Ê-PH 2:20 Và anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng 
tiên tri, chính Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà;

HÊ 1:1-2 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ 
chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài 
phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự 
muôn vật lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;

CÁC TIÊN TRI

THAM KHẢO
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PHỤC 26:8 CHÚA đã đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập bằng cánh tay quyền năng, giơ 
thẳng ra, và bằng những dấu kỳ và phép lạ lớn đáng kinh:

CÁC QUAN XÉT 
6:13

Và Ghê-đê-ôn thưa rằng, Ôi! Chúa tôi, nếu CHÚA ở cùng chúng tôi, 
sao các điều nầy xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ 
phụ chúng tôi đã thuật lại, mà rằng, CHÚA há chẳng có đem chúng ta 
ra khỏi xứ Ai-cập sao? Nhưng bây giờ CHÚA từ bỏ chúng tôi, và phó 
chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an.

THI THIÊN 
103:3

Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi; chữa lành mọi bệnh tật ngươi;

Ê-SAI 53:5 Nhưng Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng 
ta mà bị thương: bởi sự trừng phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an; 
bởi lằn roi Ngài mang, chúng ta được lành bệnh.

ĐA-NI-ÊN 11:32 Người dùng lời nịnh hót mà dỗ dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng 
giao ước: nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ, và kiên 
trì chống lại.

MÁC 16:17-18 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh Ta mà trừ quỉ; 
dùng tiếng mới mà nói; họ sẽ bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi 
độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

GIĂNG 14:12 Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm 
việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha Ta.

CÔNG VỤ 19:12 Đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên 
các kẻ đau yếu, thì bệnh tật lìa khỏi họ, và các tà linh ra khỏi họ.

I TÊ-SA 1:5 Vì Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng 
lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, nhờ Đức Thánh Linh, và sức 
mạnh của sự tin quyết nữa; như anh em biết rõ cách chúng tôi sống ở 
giữa anh em vì ích lợi của anh em là thể nào.

GIA-CƠ 2:18 Hoặc có kẻ nói: Anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Hãy chỉ cho tôi 
đức tin không có việc của anh đi, rồi tôi sẽ cho anh thấy đức tin bởi 
việc làm của tôi.

GIA-CƠ 2:20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không 
có việc làm là vô ích chăng?

GIA-CƠ 5:14-15 Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh 
đến; sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh, thì các trưởng 
lão hãy cầu nguyện cho người: Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ 
bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được 
tha.

GIA-CƠ 5:16 Hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em 
được lành bịnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có 
linh nghiệm nhiều.

I PHI-E-RƠ 2:24 Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho 
chúng ta, là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn 
những lằn roi của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.

NHỮNG PHÉP LẠ/SỰ CHỮA LÀNH THIÊNG LIÊNG
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II CÁC VUA 
2:15

Khi môn đồ của những tiên tri ở Giê-ri-cô thấy người từ đằng xa, họ 
nói, Thần của Ê-li ngự trên Ê-li-sê. Và họ đến đón người, sấp mình 
xuống đất trước mặt người.

Ê-SAI 40:3-4 Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường của CHÚA; hãy ban 
bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi 
sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi và đồi sẽ bị hạ xuống: các nơi gập 
ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội:

MAL 3:1 Nầy, Ta sẽ sai sứ giả Ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta; và Chúa, 
mà các ngươi tìm kiếm, sẽ thình lình vào đền thờ của Ngài, tức là sứ 
giả của giao ước, mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài sẽ đến, CHÚA 
vạn quân phán vậy.

MAL 4:5-6 Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước khi ngày lớn 
và đáng sợ của CHÚA đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con 
cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh 
đất nầy.

MAT 11:10  
(Mác 1:2,  
Lu-ca 7:27)

Ấy vì người đó, mà có chép rằng, Nầy, Ta sai sứ Ta đến trước mặt con, 
đặng dọn đường sẵn cho con đi.

MAT 11:14 Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì đây là Ê-li, là đấng phải đến.

MAT 
17:11-12

Chúa Jêsus trả lời và nói với họ rằng: Thật Ê-li phải đến trước, mà 
sửa lại mọi việc. Nhưng Ta phán cùng các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, 
và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn 
mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy.

LU-CA 1:17 Và người sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để 
đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của 
người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.

LU-CA 3:4  
(Mat 3:3, 
Mác 1:3, 
Giăng 1:23)

Như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong 
đồng vắng: Hãy dọn đường của Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.

THẦN CỦA Ê-LI

THAM KHẢO
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Khi môn đồ của những tiên tri ở Giê-ri-cô thấy người từ đằng xa, họ 
nói, Thần của Ê-li ngự trên Ê-li-sê. Và họ đến đón người, sấp mình 
xuống đất trước mặt người.

Ê-SAI 40:3-4 Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường của CHÚA; hãy ban 
bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi 
sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi và đồi sẽ bị hạ xuống: các nơi gập 
ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội:

MAL 3:1 Nầy, Ta sẽ sai sứ giả Ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta; và Chúa, 
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Ấy vì người đó, mà có chép rằng, Nầy, Ta sai sứ Ta đến trước mặt con, 
đặng dọn đường sẵn cho con đi.

MAT 11:14 Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì đây là Ê-li, là đấng phải đến.
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đồng vắng: Hãy dọn đường của Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.
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