
THƯA QUÝ ÔNG, CHÚNG TÔI
MUỐN GẶP CHÚA JÊSUS

 [Anh Branhamnói với AnhNeville khi hội chúng hát bài Chỉ
TinMà Thôi—Bt.] (…?…Tôi đã cố gắng gọi cho anh chiều nay,

như tôi có thể hết sức, anh đã không có ở nhà khi tôi đã thử gọi.
Này, nếu anh đã có một sứ điệp thì anh cứ giảng và tôi sẽ cứ đợi.
Anh chắc chứ, bây giờ? Anh không có gì để giảng…?…)

[Anh Neville nói, “Chúng ta rất vui mừng tối hôm nay. Anh
Branham vừa hỏi tôi tôi đã có sứ điệp không; anh ấy đã không
giữ tôi. Nhưng anh ấy không phải giữ tôi. A-men. Tôi vui mừng,
tối nay, vì tôi đã nói tôi đã coi điều đó rất cao trọng rằng thậm
chí anh ấy ở đây. Và tôi xúc động vô cùng, hơn bất cứ điều gì tôi
có được đối với lễ Giáng sinh, biết rằng anh ấy có mặt ở đây. Và
vì vậy xin Chúa ban phước cho anh khi anh đến tối nay. Nếu anh
ấy chỉ đứng ở đây, điều đó sẽ tốt lắm. Ngợi khen Đức Chúa Trời!
Nhưng tôi vui mừng anh ấy ở đây, và xin Chúa ban phước cho
anh khi anh đến.”—Bt.]

Cảm ơn anh, AnhNeville. Cảm ơn anh.

2 Xin chào, các bạn. Tôi đang nói với Anh Neville, tôi—tôi đã
cố gọi cho anh ấy ở nhà anh ấy chiều nay. Tôi đã nói với dân sự
từ dưới Georgia, và lân cận, tuần vừa rồi, rằng tôi đã không cho
là tôi sẽ cómặt ở đâyngày hômnay, bởi vì nhiều người đến.

3 Và, tuy nhiên, vào lễ Giáng sinh, các bạn biết đấy, những trẻ
em nhỏ, các bạn không thể bảo chúng khác được. Chúng, chỉ, ấy
là thời gian lễ Giáng sinh là dành cho chúng. Và chúng sẽ không
có chiếc tất nhỏ treo lên, sẽ có cái gì đó. Điều đó là một truyền
thống, ngay cả trong đất nước chúng ta, mà chúng đã treo chiếc
tất lên, và điều gì khác. Ồ, tôi đã làm, khi tôi còn nhỏ, và—vàmặc
dầu như—như ở ngoài Kinh Thánh, lối mòn như nó hiện có. Tuy
nhiên, trẻ em thì, chúng nghe những đứa trẻ khác nói, “Ồ, tôi có
được cái này cho lễ Giáng sinh. Tôi có được cái này.” Những đứa
trẻ đứng xung quanh, nhìn, các bạn biết đấy. Các bạn, các bạn
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không thể làm cho chúng hiểu. Hiểu không? Vì vậy, cứ, lễ Giáng
sinh là ở lại đây. Đúng thế.
4 Và nó không phải là ngày sanh của Chúa chúng ta, thì giờ
Ngài được sanh ra. Bây giờ, nếu các bạn tìm trên quả địa cầu…
củamình, và nhìn, xứ Giu-đa thì gần như thật xa đường xích đạo
như xứ này ở trên nó. Vì thế chúng ta tìm thấy, ở xứ Giu-đa, ở
trong những ngọn núi trên đó, mà có tuyết. Chao ôi! Nó có nhiều
tuyết hơn là có ở đây. Vì thế những người chăn chiên không thể
ở tại…trên núi vào lúc đó, chăn bầy chiên của họ.
5 Và điều khác nữa, Ngài, điều đó sẽ trái ngược với cả tự nhiên.
Hiểu không? Những con chiên và đại loại như vậy được sanh ra
vào mùa xuân, không phải thời gian này trong năm. Chiên con
không được sanh ra lúc này. Những con—con cừu cái không đẻ
con lúc này. VàNgài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, các bạn biết
đấy. Vì vậy ở đó, Ngài đã được sanh ra trong, họ tuyên bố, trong
lúc nàođó khoảng thángTư, giữa thángTư, điều gì đónhư thế.
6 Nhưng, đây là ngày 25 tháng Mười hai, ồ, làm cho nó là ngày
sinh. Đây là ngày sinh của thầnmặt trời. Hiểu không? Ba-anh Rô-
ma, thần mặt trời. Hiểu không? Và mặt trời thì thật chính xác đi
nửa vòng bây giờ. Và từ ngày 20 đến ngày 25 là khi gánh xiếc Rô-
ma đã, tổ chức lễ sinh nhật thần mặt trời. Và vì vậy họ nói, “Ồ,
bây giờ, để làm vui lòng cả tín hữu Cơ-đốc và người ngoại giáo,
chúng ta sẽ làm, thay vì thần mặt trời, Con của Đức Chúa Trời
và thần mặt trời, với nhau. Vì vậy chúng ta sẽ đặt chúng lại với
nhau và cho nó cùng một ngày sanh, và làm nó vào ngày 25.”
Vì vậy điều đó dường như làm vui lòng người ngoại giáo và hội
thánh hữu danh vô thực lúc đó, trong giáo hội đầu tiên của Rô-
ma. Đã có chỉ…Nó đã thật được lắm với họ, vì thế họ không quan
tâm. Vì thế họ đã làm cho nó là ngày sanh của thần mặt trời và
của cả Con Đức Chúa Trời.
7 Vậy thì, ngày dài nhất trong năm là khoảng ngày 21 hay 22,
đêm dài nhất, tôi muốn nói, trong năm, là khoảng ngày 21 hay
22, khi, trong hệ mặt trời, mặt trời chỉ đang nhảy vụt qua, đến
lại. Bây giờ người ta sẽ bắt đầu có được đúng một vài giây hay
vài phút dài hơn. Và rồi lúc nào đó vào tháng Sáu hay tháng Bảy,
chúng ta có ngày dài nhất trong năm.
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Vì vậy, nhưng, lễ Giáng sinh thì đã trở nên phổ biến, vì vậy
chúng ta—chúng ta không thể tránh được điều đó.

8 Những lốp không săm thì đã trở nên phổ biến. Tôi ghét
chúng, nhưng chúng thì—chúng thì được chấp nhận như bình
thường. Ừ-m. Đúng thế.

9 Những phụ nữ không mặc đồ, họ đã trở nên bình thường.
Mặc quần đùi, chúng sẽ được chấp nhận như thường. Chỉ thế
thôi. Chúng sẽ trở nên càng ngắn hơn mọi lúc, vì thế tôi không
thể làm gì về điều đó.

Tôi chỉ nói nó thì sai. Ở lại với Nó, và đúng thế.

10 Tội lỗi, nó trở nên bình thường. Nó trở nên bình thường.
Chúng ta sẽ có nó, tiếp tục và tiếp tục. Vì vậy, chỉ, nó thì bình
thường cho đến khi Chúa Jêsus đến. Và tất cả những điều này là
điều bình thường. Vậy thì, tôi không tin…

11 Xin để tôi làm rõ điều này. Tôi không tin rằng Chúa Jêsus sẽ
quan tâm bạn đã thờ phượng ngày sinh của Ngài vào ngày nào,
nếu nó là ngày 25, 26, hay là nó là tháng Tư, tháng Năm, tháng
Sáu, tháng Bảy, hoặc nó có thể là bất cứ khi nào, chỉ để bạn thờ
phượng, bạn thờ phượngNgài vào bất cứ ngày nào.

12 Nhưng đây là vấn đề. Họ đã lấy sự thiêng liêng từ lễ Giáng
sinh, làm cho nó không phải là lễ Giáng sinh, một ngày thờ
phượng nhưng, nhưng làmột lễ ănmừng. Hiểu không? Chúng ta
không…Các bạn nghe người ta nói, “Chúng ta sẽ ăn mừng Giáng
sinh.” Điều đó sai. Chúng ta không bao giờ nên ăn mừng Giáng
sinh. Giáng sinh làmột ngày của sự thờ phượng, không phải một
lễ hội ăn mừng.

13 Chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm ngày sanh của Lincoln. Chúng ta
làm lễ kỷ niệm ngày sanh của Washington. Nếu các bạn ở dưới
tận miền Nam, chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm ngày sanh của Lee,
hay—hay Jackson. Ngày sanh của họ làmột lễ kỷ niệm.

14 Nhưng ngày sanh của Đấng Christ, tôi tin rằng, nên là một
ngày hiến dâng, thờ phượng, thay vì tối nay. Của dân sự tại hội
thánh, trên đầu gối của họ, cầu nguyện, tạ ơn Đức Chúa Trời vì
MónQuà Giáng sanh xứng đáng với tên gọi.
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15 Những đôi giày cao gót, và những khuônmặt tô vẽ, và những
áo choàng có đuôi dài tới gối, và những ly rượu uýt-ki sẽ được
cụng, với nhau. Và hàng vạn lần hàng ngàn đô la xứng đáng
cho rượu uýt-ki, và những điếu xì-gà, và những điếu thuốc sẽ
được phân phối tối nay. Khi mà, hàng ngàn trẻ em đói, nghèo,
tội nghiệp nằm mà không có một chút để ăn hay một chỗ để gối
đầu của chúng.

16 Sự thờ phượng, những gì chúng ta cần. Lễ kỷ niệm là những
gì chúng ta đã có. Ồ, điều đó được lắm. Điều đó, nó không…nó
không tốt lắm, nhưng chúng ta không thể ngăn cản nó được. Nó
trở nên lệ thường. Chúng ta, chúng ta sẽ có lễ Giáng sinh hoàn
toàn chính xác giống như vậy.

17 Và từ ngữ Christmas, Christmas đến từ chữ của “mass for
Christ,” lễ kỷ niệm bữa tiệc ly của Đấng Christ, C-h-r-i-s-t-m-a-s.
Hiểu không? Lễ mi-xa của Đấng Christ, nó là một truyền thống
Công giáo.

18 Vàmột trong các con gái, nhỏ của tôi, tôi không thể gọi nónhỏ
nữa, Becky, đã phải viết một câu chuyện ngày nọ, về thần thoại,
về huyền bí. Và tôi đã nói, “Cứ viết về Santa Claus.” Đó là—đó là
thế. Santa Claus đã chiếm chỗ của Đấng Christ. Và Santa Claus,
không hề có một người như vậy. Hiểu không? Nó hoàn toàn là
một truyền thống Công giáo, không liên quan gì với Tin Lành
hay bất cứ điều gì về nó, đấy, hay là lễ Giáng sinh, hay ngày sanh
của Đấng Christ, không chút nào cả. Nhưng Santa vẫn được chấp
nhận tồn tại.

19 Nhưng ngày nào đó Chúa Jêsus sẽ đến ở lại. Đó là Đấng chúng
ta đang trông đợi.

20 Bây giờ, tôi chắc chắn thích AnhNeville đứng nói ở bục giảng
này hơn, tối nay. Bởi vì, ấy là, tôi đã nói với mọi người rằng tôi
sẽ không ở lại ngày hôm nay. Và nếu tôi đã đi xuống và nói điều
gì, tôi sẽ làm một cuốn băng ghi âm. Và tôi hi vọng rằng họ…
Anh em đang cho máy ghi âm chạy, phải không? [Người nào đó
nói, “Vâng.”—Bt.] Làm một băng ghi âm. Xem thử Đức Thánh
Linh trong suốt thời gian của buổi nhóm phán điều gì, nó có thể
là điềumà họ sẽ, họ có thể ngheNó. Hiểu không?
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21 Tôi đã có được vài câu Kinh Thánh, và vân vân, đã viết ra
đây, cho một chủ đề ngắn. Và tôi không biết; tôi tin rằng Chúa
sẽ ban phước cho nó. Nhưng sự việc của nó là, thường thường,
vào những tối Chúa nhật này, các bạn thì ra ngoài ở quanh đây
khoảng chín, hay mười phút sau đó, và các bạn sẽ cảm thấy dễ
chịu để đi ra ngoài trước khi bắt đầumột buổi nhóm.
22 Vì vậy, nhưng tôi cho rằng cómột cái đồng hồ báo thức. Ừ-m.
[Anh Neville nói, “Đúng thế.”—Bt.] Gì hả? Điều gì đó, một buổi
nhómnửa đêmà? [“Không, không phải tối nay, ở đây.”] Tôimuốn
nói…Không, không phải tối nay, không. Điều đó, anh ấy—anh ấy
nghĩ có lẽ tôi đã có nó, nhầm lẫn, đây là đêmGiao Thừa.
23 Ồ, chúng ta đang trông đợi một thì giờ tuyệt vời, đêm Giao
Thừa. Đó là thì giờ mà chúng ta, mỗi người, tất cả các anh em
đến, và chúng ta có sự thông công tuyệt vời, với nhau, vào đêm
Giao Thừa.
24 Bây giờ, nhưng tôi chỉ đang trêu đùa với anh em về điều đó.
Và tôi hi vọng điều đó đã không có trên băng ghi âm.
25 Nói ví dụ, ngày nọ, làm một băng ghi âm, tôi đã đụng phải
điều này gần như nhiều lần, và—và tôi đã thật sự hủy băng đó,
về băng đó Cơ-Đốc Giáo Chống Ngoại Giáo. Các băng ghi âm đó
đã bị hủy. Vì thế nếu những băng ghi âm đó đang—đang nghe
hay đang được tạo ra, tôi mong người mà đang lấy nó sẽ dùng
trong nhà. Cứ mở nghe trong nhà hay điều gì đó, vậy tôi sẽ biết
rằng nó được ủng hộ lúc này. Tôi sẽ thấy cách nào điều này được
quay lại, nếu nó đang hoạt động. Được. Được rồi. Điều đó tốt.
Tôi sẽ che đậy điều đó, bỏ qua về mặt khác này. Tôi đã không sử
dụng nó.
26 Ồ, tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn hội thánh này và các
thuộc viên của nó, vì những điều tốt đẹp mà anh chị em đã tặng
tôi cho lễ Giáng sinh. Cách đây ít lâu, con trai tôi đã đến và đưa
cho tôi một hộp to lớn này. Và tôi đã ở trong…phòng làm việc của
tôi, đang nghiên cứu. Tôi đã mở nó ra, và thấy một bộ đồ mới từ
đền tạm này. Và những đồ cá nhân nhỏ bé mà dân sự đã gởi cho
tôi, ngay trên đó, mà tôi đã chưa mở ra cho đến khi Joe đến tối
nay vàmở quà của cậu ấy ra. Và thế thì, tôi—tôi thật biết ơn điều
đó. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi ước gì tôi có thể
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tặng những món quà Giáng sinh cho mọi người. Tôi không thể
làm điều đó. Anh chị em biết nó thế nào rồi. Anh chị em thật sự
không thể làm điều đó. Chỉ thế thôi. Nếu anh—nếu anh chị em
tặng cho một người, điều đó tỏ cho thấy sự tôn trọng như thế.
Anh chị em thật sự không thể làm điều đó. Một mục sư thật sự
không thể làm điều đó.
27 Và tôi hiểu rằng Anh Neville, sáng nay, đã được tặng chiếc
áo khoác mới. Thật biết ơn hết thảy anh chị em, dành cho anh
em của tôi.
28 Có một bí mật nhỏ với điều đó, mà Billy Paul và tôi biết. Anh
em biết đấy, tôi thì rất chậm về bất cứ điều gì, tôi…đang nắm bắt,
dù sao đi nữa, về bất cứ điều gì. Billy đã bảo tôi, ngày nọ. Cậu ấy
nói, “Bố biết, bố ơi, con đã ở trên siêu thị. Và,” nói, “con đã gặp
ai ở trên đó không?” Cậu ấy nói giọng hơi run. “Anh Neville, và,”
nói, “anh ấymặcmột cái áo khoác ngoài, trông kinh khủng.”

Và tôi nói, “Cái của bố sẽ vừa với anh ấy chứ?”Ừ-m.
29 Vàvì vậy, và cậu ấynói, “Không. Anh ấy to hơnbốnhiều.”

Vì vậy tôi nói, “Ồ, bố sẽ cứ đi xuống và mua cho anh ấy
một cái.”
30 Vì vậy, rồi tôi lấy tấm séc của tôi từ hội thánh ở đây, giống
như anh ấy. Vì vậy vào lúc đó, Billy chạy đến với một lời có sức
thuyết phục rất lớn, và một nụ cười trên mặt cậu ấy, “Bố ơi, hội
thánh sẽmua cho anh ấymột cái.” Ồ, tôi biết hội thánh chắc chắn
có thể có khả năng mua cho anh ấy một cái tốt hơn tôi một chút,
vì thế tôi nghĩ, “Điều đó thật tuyệt vời, vậy tất cả chúng ta đều
có.” Nhưng chúng ta biết rằng nó đến trongmột chỗ thật tốt đẹp,
trong lúc Anh Neville cần áo khoác ấy.
31 Anh em biết đấy, tôi muốn kể với anh em điều gì đó nhỏ bé
về điều đó. Tôi đang đọc về lịch sử. Tôi chỉ làm thế thôi trong vài
tuần vừa qua, những tháng hay hai tháng vừa qua, đã đọc lịch
sử Kinh Thánh. Tôi đã từng đọc…
32 Quyển sách đầu tiên của tôi đọc là Cựu Ước, những gì Đức
Chúa Trời đã có trong Cựu Ước. Rồi tôi lấy Tân Ước, và xem
những gì Đức Chúa Trời đã là, để so sánh nó với ngày nay, bởi vì
tôi biết Ngài phải vẫn y nguyên như vậy. Hiểu không?
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33 Rồi có một chỗ về hội thánh mà tôi đã bỏ lỡ, đó là giữa thời
gian của sự ra đi của sứ đồ cuối cùng cho đến sự đến của thời đại
tối tăm, khi giáo hội Công giáo bắt đầu thống trị. Họ đã đánhmất
tất cả các phép lạ, và tất cả sựThiêng liêng, ra khỏi hội thánh,mọi
thứ. Và tôi—tôi muốn biết điều gì đã xảy ra trong suốt thời gian
đó, vì thế tôi chỉ lấy một số trong những lịch sử cổ đại nhất mà
hiện có, như Hai Babylon của Hislop, và Hội thánh Hành Hương
của Broadbent, Sách Về Những Người Tử Vì Đạo của Foxe, Hậu
Các Giáo Phụ Nicene, Giáo Hội Nghị Nicene, Tiền Giáo Hội Nghị
Nicene, và tất cả những sử gia vĩ đại kia mà đã viết trong suốt
thời gian đó, đời sống của tất cả những người quý báu đó. Khi tôi
đọc chúng, nó có vẻ như tôi đã có thể nghe Thi Thiên Của Cuộc
Đời của Longfellow.

Đời sống của những người vĩ đại nhắc nhở tất
cả chúng ta

Chúng ta có thể làm cho đời sống mình siêu
phàm,

Với sự ra đi để lại đằng sau chúng ta
Những dấu chân trên cát của thời gian.

34 Khi tôi đã thấy những gì những người đàn ông và đàn bà
đó đã trải qua, lúc đó, và thấy, để duy trì Phúc âm giống như
vậy này! Và khi họ giảng Phúc âm không hề thay đổi này, sự
việc giống như vậy mà đã xảy ra trong Cựu Ước, Tân Ước, và rồi
hoàn toàn chính xác giống như vậy. Vì thế điều đó cho Nó một,
hai, ba người làm chứng. Mọi lời được thiết lập. Cũng Đức Chúa
Trời giống như vậy giải quyết với các đấng tiên tri xưa, cũng giải
quyết với các sứ đồ, và giải quyết với các anh em tiền-Nicene.
35 Và Ngài ở đây ngày hôm nay, giải quyết cùng một cách ấy
với dân sự Ngài, với cùng những dấu hiệu, cùng những phép lạ,
cùng Phúc âm ấy, cùng quyền năng ấy, cùng một Đức Chúa Trời,
mọi thứ. Với ba người như lời chứng, với chúng ta, rằngĐây là Lẽ
thật. Đây là Lẽ thật. Đức Chúa Trời đã ban cho nó trong ba bằng
chứng. Hiểu không? Lịch sử đó là…
36 Kinh Thánh này là lịch sử về Đức Chúa Trời là thể nào, thì
lịch sử thuộc về Cựu Ước cũng vậy.
37 Tân Ước là lịch sử về—về Tân Ước.
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38 Và Giáo Hội Nghị Nicene Và Các Giáo Phụ, và Hậu Giáo Hội
Nghị Nicene, là lịch sử về giáo hội lúc đó.

39 Và bây giờ lịch sử đang làm trên đúng như nó đã có. Mà, lịch
sử này sẽ không bao giờ được chép. Không. Nó quá gần với sự
Đến hiện giờ.

40 Và xin Chúa giúp đỡ con người trong những ngày này, những
người mà cố gắng tìm kiếm sự tôn vinh con người, những người
mà cố gắng để—để tự làm cho họ được mọi người yêu chuộng,
hay giữa mọi người. Các bạn không biết chăng, con người đó,
khi nó hư mất, tất cả điều đó hư mất với nó không? “Nhưng hãy
tìm kiếm cho được của cải ở trên Trời. Chúng sẽ không bao giờ
qua đi.”

41 Những phước hạnh giàu có nhất của Đức Chúa Trời yên nghỉ
trên tất cả anh chị em. Tôi đã bảo họ, tối nay, thường thường đó
là thói quen của tôi đi nhà thờ ở đâu đó vào Chúa nhật, nếu tôi
có thể đi được.

42 Tôi, ngày hôm nay, sáng nay, tôi đã thật muốn đến lắm, và
nghe sứ điệp của Anh Neville. Nhưng sau khi hứa điều đó, thì tôi
không muốn vi phạm nó.

43 Vì vậy nên tôi đã cố gắng lắng nghe trên ra-đi-ô, và—và vân
vân, và tất cả tôi có thể nghe là, “Ngay sau buổi nhóm này, chúng
ta tất cả sẽ gặp nhau ở ngoài phòng ăn trưa và dùng cà-phê với
nhau. Và chúng ta sẽ…” Hội thánh đã đến với cái gì? Nó là một
nhà hội họp. Tại sao quý vị không chỉ nói “nhà hội họp” thay vì
nhà thờ. Nhà thờ không được cho làm điều đó. Nhà thờ không
phải là một buổi họp uống cà-phê, hay những bữa ăn tối, hay ăn
khuya, và những thứ như thế.

44 Chúng ta có sự thông công với Chúa. Nhà thờ, đó là nơi chúng
ta thông công với Ngài.

45 Tôi đã nói với vợ tôi, “Em yêu, anh—anh đang trở nên rất
phê phán, anh ghét phải đi xuống ở đền tạm, hay bước vào bục
giảng.” Ồ, anh trở nên trông giống như, già hơn, anh trở nên tệ
hơn. Và anh—anh—anh không—anh không muốn thế, như thế.
Nhưng cóĐiều gì đó bên trong anh lái anh, làmnhư thế.
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46 Rồi tôi nói, “Mình đang mất trí chăng? Tại sao mình không
thể đi với những người còn lại của đám đông? Tại sao mình
không thể hành động giống như những anh em đồng lao khác?
Tại sao mình không thể kiếm cho mình một tổ chức, xây dựng
nó khắp nơi giống như họ làm? Hay là, tại sao mình không thể
đi ra và tránh sự phê bình kịch liệt vào nhiều người và những
việc như thế? Tại sao mình không thể làm điều đó?” Tôi đã nói
lúc đó, tôi nghĩ, “Mình đãmất trí chăng?”

47 Thế rồi tôi trở lại với Lời, và nóđấy. Tôi phải ở lại với Lời đó.

48 Tôi nói, “Tôi, nếu đó không phải là Lời của Đức Chúa Trời, và
tôi đã biết đó là Đức Chúa Trời, tôi sẽ dựng chomìnhmột căn nhà
nhỏ ở đâu đó, rất xa ở British Columbia, trên đường lên Canada,
trong những núi nơi mà tôi sẽ không thấy một người nào, mỗi
năm một lần. Và ở đó tôi có thể nghe Tiếng của Đức Chúa Trời
trong những dòng suối róc rách, và nghe Ngài khi Ngài gào thét,
trong con sói trên đỉnh núi. Tôi có thể nghe Ngài khi Ngài thì
thầm qua những cây thông to lớn, và nhìn xem gương mặt đáng
yêu củaNgài trong gương của hồ nước, khi nó phản chiếu những
ngọn núi lớn đỉnh phủ đầy tuyết. Ồ, tôi có thể thờ phượng Đức
Chúa Trời mỗi ngày trong đời sống tôi, trong nơi đó. Tôi biết tôi
có thể hiểu thật nhiều hơn về Đức Chúa Trời, ở nơi đó, hơn là tôi
có thể lắng nghe những bữa ăn nhẹ uống cà phê và những tiệc
trà, và tất cả thứ vớ vẩn này mà chúng ta có ngày hôm nay, cái
gọi là giáo hội; những tín điều, và điều hư cấu, và những chuyện
nhảm, vàmọi thứ khác, để thay thế cho Phúc âm.”

49 Tốt hơn là tôi đọc lời Kinh Thánh nào đó, phải không, và
bắt đầu lại. Bây giờ, trước khi chúng ta đọc, chúng ta hãy thưa
chuyện với ĐấngMàđã viết Nó, khi chúng ta cúi đầu.

50 Mọi người mà có lời thỉnh cầu tối nay, đây là đêm lễ Giáng
sinh, có thể có điều gì đó như thế này, “Ôi lạy Chúa, con thật biết
ơn trong lòng con vì Đấng Christ, và con muốn đến thật gần một
chút bây giờ hơn trước đây. Con muốn không đi trở lại máng cỏ
trong nhà kho, nhưng con muốn làm cho tấm lòng con là một
máng cỏ, không phải dành cho một hài nhi Christ, nhưng là một
Đấng Christ là Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên.” Mời các bạn cứ để
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cho điều đó được biết bằng cách giơ tay lên với Đấng Christ? Xin
Chúa nhậm lời thỉnh cầu của các bạn.
51 Lạy Cha Thiên thượng, bây giờ chúng con được nhóm nhau
lại trong nhà được gọi là nhà cầu nguyện này, nơi mà chúng con
đến với nhau để thờ phượng Chúa Jêsus trong tất cả các công
việc vĩ đại của Ngài, và để dạy Lời Ngài, và tin rằng Ngài là Lời.
Chúng con cảm ơn Ngài vì tối nay, và cơ hội của nó đặt ra trước
chúng con, để mang Lời của Đức ChúaTrời hằng sống đến với
một dân sự đang sống, và đặc biệt với những ai đang sống trong
Chúa Cứu Thế Jêsus, mà đã được làm nên mới, đã được sanh ra
mới, trở nên những tạo vật mới. Và cơ hội chúng con phải trình
bày những—những sự kiện với những ai mà không phải là tạo
vật mới trong Đấng Christ, hầu cho, đêm nay, họ có thể trở nên
những con người mới trong Đấng Christ. Xin ban cho mỗi người
trong những người này sự ao ước của lòng họ.
52 Và xin cho họ, tối nay, nếu trước đây họ chưa, đến trong Hội
thánh toàn cầu, phổ thông vĩ đại này; từ này, catholic, như nó có
nghĩa là “toàn cầu,” thuộc sứ đồ, các thánh đồ được sanh lại của
Đức Chúa Trời hằng sống. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin cho mỗi
người trở nên một thành viên của Nó. Bởi vì, Nó là một Thân
thể, không phải một tòa nhà, nhưng một Thân thể, Thân thể của
Đấng Christ, và chúng con là những chi thể của Thân thể này.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.
53 Nguyện xin những ân tứ lớn từ Đấng Christ được tuôn đổ
ra trên dân sự, tối nay, mà thuộc về trong Thân thể. Không phải
một bưu kiện được đóng ấn lên, không phải với những món quà
Giáng sinh trong nó, như chúng con những người thuộc về đất
có thể cho nhau, trong sự biết ơn sâu sắc về tình yêu của chúng
con với nhau. Nhưng xin cho nó là ấn đó của Đức Thánh Linh
giáng xuống trong linh hồn của nhân loại, ban cho họ Sự Sống
bất diệt. Xin ban phước cho hết thảy họ, với nhau, Cha ôi.
54 Trong lúc, tối nay, như chúng con biết, được khỏe mạnh và
sung sướng, một ngọn lửa ấm áp tốt lành được đặt gần, một mái
che trên đầu chúng con, và suy nghĩ về hàng ngàn người khắp
thế giới, không nơi nào để đi. Lạy Cha Thiên thượng, xin thương
xót chúng con, và nhậm lời cầu xin này.
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55 Chúng con cầu xin tối nay rằng Ngài sẽ ban phước cho Lời
khi Nó đi ra bây giờ.

56 Xin ban phước cho mục sư của chúng con. Xin ban phước
cho ban trị sự và ban chấp sự của hội thánh, và mỗi người mà
đã liên kết với nó, trong quyền hội viên của Thân thể, được
sanh lại. Vì chúng con cầu xin bấy nhiêu điều trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

57 Như tôi đã bắt đầu, cách đâymột lát, để nói, trong việc đọc về
các thánh đồ. Thánh Martin đến trong một đêm lạnh lẽo, và ông
tìm thấy một cụ già nghèo khổ đang nằm, lạnh cóng, ở cổng. Và
ông đã thấy nhiều người đi qua, những người mà có thể cho cụ
già đó một—một áo choàng của loại nào đó, nhưng họ đã không
làm điều đó. Và rồi ông biết rằng đó là bổn phận của ông để làm
điều đó, tuy cả cha và mẹ ông đều là người ngoại đạo. Nhưng
ông là một người lính, vì vậy ông đã cởi áo choàng của mình ra,
lấy gươm của mình và cắt nó, làm hai, một nửa, và quấn nó vào
ông cụ già, và rồi đi tiếp. Và nhiều người đã cười nhạo ông, làm
nhục ông. Nói, “Một người lính trông buồn cười! Thật là một kẻ
cuồng tín!”

58 Nhưng tối hôm sau, ông bị đánh thức, trong doanh trại nơi
ông đang ở lại, và ông đã ở trongmột khải tượng. Và ông đã nhìn,
và ông ở trong một căn phòng, và ở đó Chúa Jêsus đứng với một
đoàn Thiên sứ đứng chung quanh Ngài. Và Chúa Jêsus có mảnh
áo choàng này được quấn quanh Ngài, một áo choàng. Và Ngài
đã phán với các Thiên sứ, “Các ngươi biết Ta đã có được mảnh
áo này ở đâu không?”

Và họ thưa, “Không, thưa Chúa tôi.”

Ngài phán, “Martin đã quấn Ta trong cái này.”

59 Vì thế AnhMartin đã biết, lúc đó, đó là sự kêu gọi của ông với
chức vụ. Bởi vì, khi ông đã quấn cụ già ấy trong áo dài đó, Chúa
Jêsus đã ở trong người ông lão ấy. Vì thế nếu Ngài đã ở trongmột
cụ già, như chúng ta ắt gọi là một người ăn mày hay một kẻ ăn
xin, nằm trên đường phố, thì Chúa Jêsus sẽ đến với bất cứ người
nào trong chúng ta. Thế thì ông biết, “Điều gì các ngươi đã làm
cho kẻ nhỏ nhất trong những đứa này, những đứa trẻ của Ta, thì
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các ngươi đã làm điều đó cho Ta.” Xin Chúa giúp chúng ta nhớ
điều đó.
60 Bây giờ, anh chị em nào có Kinh Thánh của mình và muốn
ghi xuống phân đoạn, tôi muốn đọc trong hai chỗ từ Bản Viết
Thánh tối nay, một trong Ê-sai, và một trong Tin lành Giăng. Tôi
muốn đọc trong Ê-sai, chương thứ 42; và trong Tin lành Giăng,
chương thứ 12. Tôi muốn đọc những lời Kinh Thánh. Ê-sai 42 bắt
đầu với câu 1, câu thứ 1, và xuống tới câu thứ 7.

Nầy, đầy tớ Ta đây, là kẻ Ta nâng đỡ; là kẻ Ta chọn lựa,
là kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng; Ta đã đặt Thần
Ta trên người: người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân
Ngoại.

Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài
những đường phố nghe tiếng mình.

Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim
đèn còn hơi cháy: người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công
bình.

Người chẳng mòn mỏi cũng chẳng ngã lòng, cho đến
chừng nào người đã lập xong sự công bình trên đất: và
các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người.

CHÚA phán…như vậy, đấng đã dựng nên các từng trời,
và giương ra; đã trải đất, và…ra bởi nó; đấng mà ban hơi
sống cho dân ở trên nó, và thần linh cho mọi loài đi trên
nó có phán như vầy:

Ta là CHÚA đã kêu gọi ngươi trong sự công bình, và sẽ
nắm tay ngươi, và sẽ giữ lấy ngươi, và phó ngươi làm giao
ước củamột dân, làm sự sáng cho các dân Ngoại;

Để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi tù ngục, từ
những ngục tù, và kẻ ngồi trong tối tăm…ra khỏi ngục.

61 Bây giờ trong chương thứ 12 của Tin lành Giăng, và chúng ta
hãy bắt đầu với câu thứ 17 và đọc…xuống khoảng câu thứ 28.

Đoàn dân do đó…đã ở cùng Ngài khi Ngài kêu La-xa-rơ
ra khỏi mộ, và khiến người từ kẻ chết sống lại, đều làm
chứng.
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Ấy cũng tại điều này mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có
nghe rằng Ngài đã làm phép lạ này.

Nhơn đó những người Pha-ri-si nói với nhau rằng, Các
ngươi thấy chúng ta chẳng làm nổi chi hết chăng? kìa, cả
thiên hạ đều đi theo người.

Và trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ có mấy
người Hi Lạp:

Đến tìm Phi-líp, là người ở thành Bết-sai-đa thuộc xứ
Ga-li-lê, mà xin người, rằng, Thưa ông, chúng tôi muốn
ra mắt Chúa Jêsus.

Phi-líp đi nói với Anh-rê: rồi Anh-rê với Phi-líp đến thưa
cùng Đức Chúa Jêsus.

Và Đức Chúa Jêsus bèn trả lời họ, rằng, Giờ đã đến, khi
Con người sẽ được vinh hiển.

Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Nếu hột
giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì
cứ ởmộtmình: nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.

Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi; còn ai ghét sự sống
mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.

Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta; (lắng nghe nào) và
Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó: nếu ai hầu việc
Ta, thì Cha Ta ắt tôn quí người.

Hiện nay tâm thần Ta bối rối;…Ta sẽ nói gì? Lạy Cha,
xin cứu Con khỏi giờ nầy: nhưng ấy cũng vì (nguyên cớ)
nguyên cớ nầy mà Con đến giờ nầy.

Cha ơi, xin làm sáng danh Cha. Bấy giờ có tiếng từ trên
trời, phán xuống rằng, Ta đã làm sáng danh rồi, và Ta
còn làm cho sáng danh nữa.

62 Bây giờ, tôi rút ra điều này,một đề tàimà tôi đã sử dụng trong
cách khác:ThưaQuýÔng, Chúng TôiMuốnGặpChúa Jêsus.
63 Những lần trước, tôi đã tiếp cận đề tài này, và, nhưng khác
một chút từ những gì tôi xoáy vào, tối nay. Bây giờ, đây là một
khung cảnh khác thường cho một sứ điệp Giáng sinh. Nhưng tôi
cho rằng, ngày hôm nay, anh chị em, nghe trên ra-đi-ô, anh chị
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em đã nghe Là Ba Người Phương Đông, và Thành Phố Nhỏ Bết-lê-
hem, và Đêm Yên Lặng, và đã nghe quý vị mục sư truyền đạo nói
về sự sanh ra củaNgài, và vân vân. Và tôi, đang đặt Sứ điệpGiáng
sinh của tôi tối nay, sau khi anh chị em đã nghe quá nhiều về nó
chiều nay, và hai hay ba ngày qua, tôi nghĩ tôi sẽ lấy một quang
cảnh khác về nó, không phải từ sự sanh ra của Ngài, và sẽ nói nó
trong cách khác. Và khung cảnh khác thường nhất nầy, nhưng
nó thì ở trong những sự khác thường chúng ta thấy Lẽ thật của
Lời Đức Chúa Trời. Nó ở trong sự khác thường.
64 Nóđã ở trong khung cảnh khác thường về Lời Đức Chúa Trời,
mà dân sự đã nhận biết Ngài là Đấng Mê-si, không phải khung
cảnh thường có mà những người Pha-ri-si và những người Sa-
đu-sê đến, nói với họ. Nó là việc bất thường, để thấy Đấng Mê-
si được sanh ra trong một nhà kho, thay vì giáng xuống từ các
hành lang của Thiên đàng, như họ đã nghĩ Ngài sẽ đến, hay như
họ—họ đã nói Ngài sẽ đến.
65 Nó là một điều khác thường, khi mà, ở sông Giô-đanh, khi
“các núi nhảy nhót như những chiên đực nhỏ,” và sứ giả được
sai đến trước Ngài. Thay vì ông là một thầy tế lễ có văn hóa tốt
sẽ xuất hiện để thông báo sự đến của Ngài, thì sẽ thấymột người
với râu tóc trên khắp mặt ông, và tóc bờm xờm, và một miếng
da thú vật quấn quanh người, thay vì một áo choàng. Và bước ra
trong bùn, có lẽ, lên trên mắt cá chân của ông, và giảng một sứ
điệp thật khuấy động như vậy. Và nói những người Pha-ri-si và
những người Sa-đu-sê, và gọi những học giả kia, “Các ngươi là
dòng dõi rắn lục.” Đó là sự khác thường cho một người làm điều
đó, nhưng nó cũng là con đường tìm thấy Lẽ thật, Sự Sống, con
đường khác thường. Không phải con đường thói thường, đặt để,
nhưng là con đường khác thường.
66 Và đó là sự ao ước của tấm lòng tôi tối nay, rằng, trong lời
Kinh Thánh khác thường này, để chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa
thật sự của lễ Giáng sinh, lễ Giáng sinh có ý nghĩa gì với chúng
ta, cách chúng ta nên làm điều đó bây giờ, hay điều gì, cách nào
chúng ta nên tiếp cận lễ Giáng sinh.
67 Bây giờ chúng ta thấy ở trong đây, như chúng ta đã đọc,
những người Hy Lạp này muốn gặp Ngài. Họ đã đến để tìm thấy
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Chúa Jêsus. Không nghi ngờ gì họ, giống như bạn và tôi, đã nghe
vềNgài, những công việc lớnmàNgài đã làm, và sự giảng dạy lớn
mà Ngài đã làm, và những việc khác thường của đời sống Ngài,
vì thế ngài đã trở nênmột Người khác thường.

68 Và tôi muốn ngừng lại ở đây chỉ đủ lâu để nói điều nầy, rằng,
hầu như luôn luôn, khi anh em thấy Đức Chúa Trời ở trong một
người, anh em thấy người khác thường nhất đang được dùng
trong cách khác thường nhất.

69 Vì thế, Chúa Jêsus là loại Người này, và Ngài thu hút dân
chúng, đến để tìm thấy thật sựNgài là thể nào vàNgài là Ai.

70 Và, dĩ nhiên, những người Hy Lạp này là những người ngoại
giáo, ngoại đạo, bởi vì người Hy Lạp đã thờ lạy thần tượng. Và
họ thì lớn, ồ, tôi muốn nói, những nhà điêu khắc và các lực sĩ.
Và họ đã có nhiều nghệ thuật, những người Hy Lạp, nghệ thuật
Hy Lạp vĩ đại, mà chưa bao giờ được hoàn tất ngay cả cho đến
ngày nay, với các nghệ thuật của họ. Và họ là những người khỏe
mạnh, lớn.

71 Và là, biết rằng có một Đức Chúa Trời nào đó ở đâu đó. Và họ
đã có hàng ngàn người trong họmà họ đã tôn thờ. Và họ đã nghe
vềmột Đức Chúa Trời có tính cách lịch sửmàđã làmnhững phép
lạ kỳ diệu ở giữa người Hê-bơ-rơ. Và rồi họ cũng đã nghe rằng
Đức Chúa Trời này, mà trước đây là Đức Chúa Trời-làm phép lạ
của dân Hê-bơ-rơ, đã ở nơi đó trong xứ của họ, cùng với họ lần
nữa. Vì vậy điều đó đã lôi cuốn sự chú ý của họ, vì vậy họ đã đến
để gặp Chúa Jêsus.

72 Và để ý, thường thường cách mà dân sự muốn thấy Chúa
Jêsus, là tìm thấy người nào đó mà biết cách để đem họ đến với
Ngài. Một người lãnh đạo, hay một trong những tôi tớ Ngài, là
cách họ tìm thấy Ngài. Vì thế Chúa Jêsus, nếu Ngài từng chọn
một đầy tớ, thì Ngài luôn luôn chọn người nào đó mà sẽ mang
nhiều người đến với Ngài, bởi vì đó là mục đích của Ngài để hầu
việc dân sự.

73 Bây giờ chúng ta thấy rằng họ được đưa vào trong sự Hiện
diện của Ngài. Bấy giờ, những người Hy Lạp này. Phi-líp, họ đã
hỏi ý kiến Phi-líp, và Phi-líp đã nói, “Nầy, đây là người nào đómà
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muốn gặp Chúa của chúng ta. Vậy điều đó sẽ thật không đúng
cho tôi có vinh dự để giới thiệu những người Hy Lạp này với
Chúa tôi, vì thế tôi sẽ đi kiếm Anh-rê đi với tôi.” Và vì vậy họ đi
và kiếm Anh-rê. Và Anh-rê và Phi-líp, cả hai, đã đến và—và giới
thiệu những người Hy Lạp này với Chúa Jêsus.

74 Bây giờ, đây là điều quan trọng, và một phân đoạn mà khác
thường. Chỉ ngay khi những người Hy Lạp này được đưa đến với
Chúa Jêsus, Chúa Jêsus đã không chỉ rõ chính Ngài, hay Ngài đã
không bày tỏ chính Ngài với họ. Bởi vì, anh em không thể biết
Chúa Jêsus trong cách ấy. Chúa Jêsus không được bày tỏ trong
cách ấy.

75 Nhưng ngay khi, chúng ta thấy ở đây trong lời Kinh Thánh,
rằng khi những người Hy Lạp này đến, đượcmang đến với Chúa
Jêsus, và đã ở trong sự Hiện diện của Ngài, điều đó trông giống
như Chúa Jêsus hẳn đã phán, “Ồ, đây không phải là…Ta—Ta là
ĐấngMê-si của chủng tộc Do Thái, điều đó đã được tiên đoán bởi
các đấng tiên tri, bằng sự hà hơi, qua suốt các thế kỷ. Và bây giờ
Ta đây này. Và Ta là…sanh ra ở Na-xa-rét. Ta thuộc về người mẹ
Do Thái của Ta. Cha Ta là Đức Chúa Trời. Và Ta ở đây bây giờ để
bày tỏ chính Ta cho các ngươi những người Hy Lạp.” Vậy thì điều
đó sẽ còn giống hơnnữa trong bản dịch 1961 về điều đó.

76 Nhưng, hãy xem, ngay khi họ được đưa đến trong sự Hiện
diện của Ngài! Đó là điều chính yếu, đem nhiều người đến trong
sựHiện diện củaNgài. Và ngay khi ở trong sựHiện diện củaNgài,
Chúa Jêsus phán, “Nếu hạt giống lúa mì không rơi xuống đất và
chết đi, thì nó cứ ởmột mình.” Thật là một việc khác thường làm
sao! Thay vì chấp nhận sự giới thiệu của họ, việc Ngài đã làm là
chỉ cho họ tớimột nơimà họ có thể tìm thấy Ngài. “Nếu hạt giống
lúamì không gieo xuốngđất và chết đi, thì nó cứởmộtmình.”

77 Ngài đã làm gì ở đây?Ngài đã chỉ cho họ đến với Lẽ thật quan
trọng đó, cách để gặp Ngài. Họ không thể thấy Ngài trong đường
lối của Sự sống Đời đời, chỉ đứng ở đó cách Ngài đã có. Ngài là
một Người.

78 Cách đây vài buổi sáng, tôi đã có một khải tượng, khoảng
chín hay mười giờ sáng.
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79 Tôi đang cầu nguyện với Chúa, tôi cảm thấy một sự kêu gọi
hành động liên tục cho những cánh đồng truyền giáo hải ngoại
nămnay, bắt đầu ngay lập tức, khắp thế giới. Tôimuốn đi đến Na
Uy, và tôi muốn đi đến nước Đức, Phi châu, và nhiều nước, năm
nay, nếu ý Chúa. Thật sựmột sự kêu gọi trong lòng tôi, để đi.
80 Và tôi đang cầu nguyện với Chúa, và một khải tượng đã đến
trên mắt tôi. Và tôi đang đứng lúc đó, bước đi giống như đi qua
sàn nhà và đi vào trongmột—một căn phòng nơi đã có hai người
đàn bà, một cách riêng biệt. Người thì ở quầy này, và người kia
ở một quầy. Họ đang bán những thứ khác nhau. Ồ, tôi đã đứng
trong chốc lát và tự hỏi nó là về điều gì. Rồi tôi thấy một người
đàn ông đi vào, và ông ta mua từ người đàn bà ở quầy này, một
chai nước hoa nhỏ cho người khác, có lẽ là, vợ ông ta.
81 Sau đó tôi bước đến, và tôi nói, “Nước hoa đó bao nhiêu?
Tôi muốn mua một ít cho vợ tôi, nhưng tôi muốn có mùi tử đinh
hương. Tôi thích hoa tử đinh hương.”
82 Và người đàn ông nói, hay người đàn bà nói, thì đúng hơn,
rằng…“Chai nhỏ nàymà người đàn ông đó đãmua cho vợ ông ta,
là bốn mươi xu, nhưng nó không phải tử đinh hương. Chai khác
này, của tử đinhhương, làmột đô la và chínmươi támxu.”
83 Và tôi nói, “Tôi sẽ lấy chai đó.” Và tôi lấy cái ví của tôi, để lấy
tiền. Và tôi nghĩ tôi đã đưa cho bà ấy hai tờmột đô la.
84 Trả lại, bà ấy nói, “Thưa ông, tôi không biết loại tiền này.” Và
bà ấy trao nó lại cho tôi. Và nó làmột tờ nămđô la Canada.
85 Và tôi nói, “Xin lỗi. Tôi nghĩ nó là một đô la.” Tôi nói lúc đó,
“Tôi là một…Tôi là một nhà truyền giáo. Và tôi, trong những sứ
mạng của tôi, tôi nhận tiền từ những nơi khác nhau trên thế giới.
Và, trong điều này, tôi đã nhầm lẫn.”
86 Vì vậy, bà ấy đưa lại cho tôi tờ năm đô la. Và tôi đã đưa cho
bà ấy tờ một đô la Mỹ. Và bà ấy đưa lại tôi tiền thối, và bà ấy nói,
“Nhà truyền giáo à?”

Và tôi nói, “Vâng, thưa bà.”
87 Và trong khi tôi đang nói chuyện, hay đang nhìn bà ấy, bà ấy
nhìn qua người đàn bà kế bên, và bà ta hầu như gật đầu. Và bà
ấy nói, “Thưa ông, ông tin rằng Anh Branham thì đúng không,
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rằng phụ nữ chúng tôi ngày nay sẽ phải sống giống như ông ấy
bảo chúng tôi, với việc cắt tóc chúng tôi, và mặc quần của chúng
tôi, và những việc như thế không?” Nói, “Ông không nghĩ rằng
ông ấy sai trong việc đó chứ?”

88 Bà ấy nói, “Vâng.” Và bà ấy nói, “Nói tiếp đi, em yêu quý. Em,
Ruth,” hay là tên bà ấy là gì đi nữa; nói, “em có sự thôi thúc đấy.
Nói điều đó đi.”

89 Ồ, thật nhanh, tôi biết tôi đã ở trong một khải tượng, vì thế
tôi biết rằng đó là họ hai người đàn bà, luôn luôn. Hiểu không?
Họ thì, cả hai, giáo hộimột ngôi và bangôi. Họ đứngởđóđấy.

90 Và nói, “Vâng.” Nói, “Tôi không nghĩ chúng ta nên làm. Bởi vì,
chúng ta chưa hề thấy mắt Ngài. Chúng ta chưa hề thấy sự trang
điểm của Ngài. Chúng ta ắt không biết Ngài đã trông giống như
thế nào, vì vậy tại sao chúng ta lại làm điều đó?”

91 Và tôimặcmột bộ đồ đi tuần tra cũ kỹ. Và tôi đã nói với người
đàn bà đó, tôi nói, “Chờ một lát, các chị của tôi. Đấy, các chị phải
sống đúng theoKinh Thánh, cho dùNó thế nào đi nữa.”

92 Bà ấy nói, “Nhưng chúng tôi chưa hề sống lúc đó, và chúng
tôi chưa hề thấy Ngài.”

Tôi nói, “Tôi đã thấyNgài.” Và tôi nói, “Sự việc củanó là…”

93 Tôi nghĩ, “Lạy Chúa, bây giờ, con ở trước hai giáo hội lớn,
thôngminh. Bây giờ, Ngài phải ban cho con sự khônngoan.”

94 Và vì thế nên tôi nghe chính mình đi đến nói chuyện. Tôi
muốn các bạn xem xét nó. Chưa bao giờ nghĩ về nó, trong đời
tôi. Tôi nói, “Con người ngày hôm nay phải giống như người đã
có lúc đó, bởi vì người cũng là người giống như vậy. Người ấy có
năm giác quan. Và nếu người đó đứng và nhìn xem Ngài, thẳng
vào mặt, người ấy sẽ vẫn phải có giác quan thứ sáu của đức tin,
để tin Ngài, cho dù Ngài trông giống như thế nào đi nữa. Người
đó sẽ phải tin Ngài, dù sao đi nữa.”

95 Và họ đã giấu mặt họ trong sự hổ thẹn, và nói, “Chúng tôi
chưa hề thấy điều đó, thưa ông, như thế,” và bắt đầu đi khỏi. Rồi
tôi quay lại và bắt đầu với những cánh đồng truyền giáo, mà tôi
biết làmột—một—một sự kêu gọi trở lại với cánh đồng.
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96 Bây giờ, đấy, Ngài đã chỉ ra, họ ở đó trong sự Hiện diện của
Ngài, Đấng Christ đã chỉ cho họ đến với Lẽ thật. Ngài đã phán
cách để gặp Ngài, là đi tới thập tự giá. Đó là nơi nó ở, tại thập
tự giá. “Nếu hạt lúa mì không rơi xuống, thì nó cứ ở một mình.”
Và nếu Ngài đã không chết, Ngài sẽ—sẽ phải ở một mình, chính
Ngài, nếu Ngài đã không chết. Nhưng, Ngài, là hạt lúa mì mà đã
rơi xuống đất. “Và thế thì nếu nó rơi xuống đất,” Ngài phán, “nó
sẽ sanh ra rất nhiều, nếu nó rơi vào trong đất và chết đi.” Trước
tiên, nó phải là một hạt giống được nẩy mầm, nếu không nó sẽ
không sanh ra cái gì cả. Nhưng nó phải có sự sống ở trong nó
trước khi nó có thể rơi vào trong đất. Và Ngài đã có Sự sống Đời
đời trongNgài, bởi vì Ngài là Em-ma-nu-ên. VàNgài phải ban cho
Sự Sống của ChínhNgài, để sanh ra Sự Sống lần nữa.

97 Lấy ví dụ, như lúa mì. Anh em nói, “Làm sao có thể một hạt
lúa mì?” Đây là những gì xảy ra. Một hạt rơi xuống, nó sanh
ra một trăm hạt. Một trăm hạt rơi xuống, nó sanh ra một ngàn
hạt. Một ngàn hạt rơi xuống, và sanh ra một triệu hạt. Một triệu
hạt rơi xuống, và sanh ra một—một đống chở bằng thuyền. Và
tiếp tục, và tiếp tục, và tiếp tục như thế, cho đến khi nó nuôi cả
thế giới.

98 Đó là những gì Ngài muốn nói. “Nếu Ta chỉ sống một mình
Đời sống của Ta, và chết cách này, Ta chỉ sống Đời sống Ta mà
thôi, ồ, thế thì, sẽ không có trái nào Ta sanh ra. Nhưng nếu Ta rơi
xuống trong đất, dưới ý chỉ của Đức Chúa Trời, và Ta sẽ sanh ra
sự Sanh ra mới. Và trong sự Sanh ra mới đó, nó sẽ sanh ra với sự
Sanh ramới khác, và người khác với sự Sanh ramới, cho đến khi
cả thế giới, sẽ được truyền giáo; Phúc âm được giảng ra.” “Phúc
âm này phải được giảng ra khắp thế gian, để làm chứng về Ta.
Những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ nào tin.”

99 Vì vậy thế thì nếu chính chúng ta, trong chức vụ của mình,
và trong những suy nghĩ của mình, và trong đời sống của chúng
ta, nếu chúng ta ở như chúng ta có, chúng ta có thể làm không
tốt. Chúng ta cũng phải chết ở bàn thờ, nếu không chúng ta sẽ
sống một mình; chúng ta sẽ sống với giáo phái nào đó hay tín
điều nào đó; chúng ta sẽ sống với tổ chức nào đó. Nhưng nếu
chúng ta chết đi chính mình, thì Đức Thánh Linh sẽ trải rộng ra
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mọi nơi, bởi môi miệng chúng ta. Chúng ta phải chết. Rất nhiều,
ngày hôm nay, để nó giống như bây giờ. Mà nếu…Chúng ta phải
nhận ra rằng chúng ta phải chết, để sanh ra sự sống mới. Vì thế
Ngài phán rất nhiều trong điều này, “Nếu các ngươi muốn thấy
Ta, các ngươi phải chết. Làm chết đi chính các ngươi, và rồi các
ngươi sẽ sanh ramột sự sốngmới.”

100 Bây giờ, nếu chúng ta muốn thấy Ngài, nếu bạn từng mong
thấy Ngài, bạn sẽ không bao giờ thấy Ngài bởi sự gia nhập một
giáo hội nào đó, sách luật pháp nào đó mà bạn giữ, một số tín
điều mà bạn phục vụ. Bạn sẽ thấy Ngài khi bạn chết. Khi bạn
đến với Đồi Sọ và bị đóng đinh chính bạn, rồi bạn sẽ thấy Chúa
Jêsus. Chúng ta sẽ thấy Ngài.

101 Trước tiên, trước khi Ngài phán bất cứ điều gì, Ngài đã chỉ
cho họ tới nơi để tìm thấy Ngài. Giống như tất cả các dân Ngoại,
và tất cả dân chúng, bạn tìm thấy Chúa Jêsus tại thập tự giá, khi
bạn bị đóng đinh với Ngài.

102 Ngày nay, chúng ta cố gắng tìm thấy Ngài trong mọi thứ.
Chúng ta cố tìm thấy Ngài trong một tòa nhà giáo hội. Chúng ta
cố tìm thấy Ngài trong một giáo phái. Chúng ta cố tìm thấy Ngài
trong việc nói tín điều nào đó. Chúng ta cố tìm thấy Ngài bằng
cách giữ những ngày nào đó, bằng cách vâng theo những lễ nghi
nào đó. Nhưng chúng ta không thể tìm thấy, cho đến khi chúng
ta đến Đồi Sọ. Ở đó chúng ta bị đóng đinh trên cây thập tự, rơi
xuống trong bụi đất, và chết với chính mình, rồi được sanh lại
lần nữa. Lúc đó chúng ta tìm thấy Chúa Jêsus.

103 Ồ, rất nhiều người cố gắng, ngày nay, để nắm giữ chính họ và
duy trì ý riêng của mình. “Tôi đã có cách của tôi về điều đó. Tôi
tin điều này.” Nhưng bạn không thể tìm thấy Đấng Christ cho tới
khi bạn chết đi chính mình, và chấp nhận Ngài, là Lời, rồi bạn
tìm thấy Sự Sống. Chúng ta hãy xem.

104 Ngày nay thật khác biết bao! Thật khác biết bao ngày nay,
ngày nay, với các giáo hội, hay các môn đồ của ngày nay! Họ làm
gì, nếu bạn đến với cácmôn đồ ngày nay?

105 Họ nhữngmôn đồ, trước khi họ làm bất cứ điều gì, họ đã đưa
những người Hy Lạp này vào ngay trong sự Hiện diện của Chúa
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Jêsus. Và nếu Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
hề thay đổi, Ngài sẽ phải hành động giống như vậy ngày nay nếu
bạn đượcmang vào trong sựHiện diện củaNgài.

106 Cácmôn đồ ngày nay thì khác hẳn rất nhiều, trong ngày nay.
Họ cố đưa bạn đến cái nôi, hay máng cỏ, hay đến một Santa
Claus, hay đến với một con thỏ cho lễ Phục sinh, hay điều gì đó
khác, thay vì Đấng Christ. Họ không bao giờmang bạn đến trong
sự Hiện diện của Đấng Christ. Lễ Giáng sinh không phải là Đấng
Christ. Không. Ngày nay, họ mang bạn đến, nơi nào khác, đến
hình tượng nào đó, nhà thờ nào đó, tổ chức nào đó, những luật
thuộc học thuyết nào đó, nhưng không hề đưa bạn vào sự Hiện
diện của Đấng Christ.

107 Mộtmônđồ chân thật, đúngđắn sẽmangbạnvào thẳngngay
trong sự Hiện diện của Đấng Christ. Và từ đó, Đấng Christ sẽ chỉ
cho bạn thấy bạn phải làm gì.

108 Bây giờ, “Linh đã đi khỏi lễ Giáng sinh,” người nào đó đã nói
ngày nay. Tôi đã nghe họ trên ra-đi-ô, nói một người đang đưa ra
sự tranh cãi, một mục sư, về, “Rất nhiều người ngày nay nói, ‘Lễ
Giáng sinh không phải thế này. Và chúng ta không nên có Santa
Claus và các thứ.’” Và người đó đã cố gắng làm cho rõ quan điểm
của mình, rằng, “Nếu bạn lấy Santa Claus ra khỏi lễ Giáng sinh,
bạn lấy linh ấy ra khỏi.” Các bạn lấy linh của Santa Claus ra, điều
đó đúng. Và linh của Santa Claus không phải…

109 Santa, chuyện hoang đường nào đó của nước Đức, một
truyền thống Công giáo thuộc nước Đức, không phải là linh mà
làm nên lễ Giáng sinh. Thánh Linh Đấng Christ đã chỉ tới là Đức
Thánh Linh, mà không phải là một lễ kỷ niệm, nhưng là một sự
thờ phượng củamột Đức Chúa Trời hằng sống.

110 Nhưng ông ấy nói, “Nếu các bạn lấy Santa Claus ra, thì không
còn linh của lễ Giáng sinh nữa.” Anh em có thể tưởng tượngmột
mục sư mà nói điều đó trên đài phát thanh không? Nhưng đó là
điều ông ấy đã nói, nói, “Các bạn lấy Santa Claus ra, và các bạn
không còn linh của lễ Giáng sinh nữa.” Ồ, nó có thể là, dùng chữ
Christmass, các bạn có thể không có nhiều về điều đó.
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111 Nhưng các bạn hãy lấy Santa Claus ra khỏi đời sống mình,
mở lòng các bạn ra và để cho Đấng Christ ngự vào, chết đi những
việc thuộc về thế giannày, để có lễ Giáng sinh thật sự. Vâng.

112 Nó khác nhau nhiều, những gì nó đã có trước đây, nhưng nó
đã bị thay đổi. Không—không, Đấng Christ đã không thay đổi.
Các môn đồ ngày hôm nay khác nhiều so với các môn đồ ngày
xưa. Ngày nay, cácmôn đồmang đến những diễn giả, hay những
người tìm kiếm, thì đúng hơn, thay vì…Các môn đồ ngày xưa
mang người tìm kiếm đến trong sựHiện diện của Đức Chúa Trời.
Còn ngày nay, các môn đồ của ngày nay, mang họ vào trong sự
hiện diện của tổ chức giáo hội nào đó, sự liên hiệp nào đó, tín
điều nào đó, giáo lý nào đó, thay vì mang họ vào trong sự Hiện
diện của Đấng Christ.

113 Chúng ta lấy từ Christmas làm ví dụ. Rất ít khi anh em từng
nghe Tên của Đấng Christ được nhắc đến. Anh em không nghe
Nó được nhắc đến. Những ngọn đèn và sự hào nhoáng bên ngoài
là tất cả về Santa Claus, không phải về Đấng Christ, cho đến nỗi
người ta hầu như không biết gì về lễ Giáng sinh thật sự. Người ta
đã thật sự ngoại giáo hóa nó và ngoại giáo hóa nó, cho đến nỗi
nó tất cả trở nên ngoại giáo. Nó là một ngày thương mại vĩ đại
của những lễ hội. Bây giờ, nếu họ muốn làm một ngày thương
mại giống như ngày củamẹ, hay ngày của cha, hay ngày của con
trai, hay ngày của con gái, điều đó được thôi. Nhưng hãy giữ sự
thương mại đó ra khỏi lễ Giáng sinh. Tôi đã thấy một bảng hiệu
cách đây không lâu, nói, “Hãy đặt Đấng Christ vào lại trong lễ
Giáng sinh.”

114 Bây giờ, họ mang bạn đến một nhà thờ, bạn học một tín
điều. Họ mang bạn đến một lễ Giáng sinh, bạn làm gì? Bạn thấy
một Santa Claus. Họ mang bạn đến một giáo hội, bạn thấy một
tổ chức.

115 NhưngĐấng Christmang họ đến thập tự giá. Và khi bạn kiếm
được một môn đồ thật mà sẽ chỉ cho bạn đến với Đấng Christ,
Đấng Christ sẽ mang bạn đến với thập tự giá, nơi bạn chịu đóng
đinh trên cây thập tự với Ngài. Và Sự sống Đời đời của Ngài và sự
sống của bạn gặp nhau, và đời sống của bạn chết, và bạn nhận
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lấy Sự sống Đời đời của Ngài, và rồi bạn là con trai của Đức Chúa
Trời. A-men.
116 Thật là khác biệt, từmônđồ xưa vàmônđồngày nay!
117 Nếubạnđề cậpvớimộtmônđồ, “Tôimuốnbiết Chúa Jêsus.”
118 “Ồ, này hãy xem, chúng tôi thuộc về giáo hội nào đó-nào đó,
hãy đến và gia nhập giáo hội đó, gia nhập với chúng tôi.” Hiểu
không? Hay là, “Chúng tôi là…Chúng tôi thuộc về đoàn thể nào
đó-nào đó, và đến đó gia nhập.” Vàđó là những gì các bạnnghe.
119 Nhưng Đấng Christ chính Ngài đã chỉ cho dân sự đến với sự
chết của Ngài, và phán, “Nếu hạt giống lúa mì không rơi xuống
đất, thì nó cứ ởmột mình.”
120 Ồ, thật khác biệt biết bao! Vâng, thưa quý vị. Thật khác biệt!
Nhưng sự sống của các bạn và Sự Sống của Ngài tìm thấy nhau,
không phải ở nhà thờ, không phải trongmột tòa nhà, không phải
trong một tín điều, không phải trong các việc lành, nhưng trong
thập tự giá nơi bạn chịu đóng đinh với Ngài. Đó là nơi bạn tìm
thấy Đấng Christ. Bạn không tìm thấy Ngài bởi làm tốt hơn, lật
sang trang mới. Bắt đầu một đời sống mới, bạn không tìm thấy
Đấng Christ. Bạn chỉ tìm thấy Đấng Christ trong sự chết; không
phải trongmáng cỏ, không phải trong sự xưng tội. Tin vào những
tín điều nào đó và những chuyện huyễn, bạn không tìm thấy
Đấng Christ ở đó.
121 Một đầy tớ thật đưa bạn đến với Ngài, và Ngài là Lời. Bạn nói,
“Thế thì, Anh Branham, nếu Đấng Christ ở trên trái đất ngày nay,
một đầy tớ thật sẽ đem người ấy đến với Ngài, Đấng Christ.” Ồ,
Đấng Christ ở đây, trong hình thức của Lời. Và Lờimang Sự Sống,
bởi vì Ngài là Lời. Đấng Christ là Lời. Vâng, thưa quý vị. Ngài là
Lời, chínhNgài. Đầy tớ thật luôn luônđembạnđến với Lời.
122 Vậy thì, Ngài là Lời. Ngài là Kinh Thánh này đã làm cho sống.
Và khi bạn chết đi với chính mình, với Đấng Christ, giống như
hạt giống lúa mì, thì Lời sống trong bạn, sanh ra những kết quả
giống như vậy như Nó đã làm trong hạt giống lúa mì đang sống
Đómà đã phải rơi xuống đất. A-men. Anh chị em là những kẻ dự
phần trong sự phục sinh của Ngài. Anh chị em là những kẻ dự
phần với Ngài, trong tất cả những ơn phước Ngài, trong tất cả sự
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biểu lộ của Ngài. Anh chị em là những người dự phần với Ngài,
trong tất cả điềumà Ngài đã làm.

Vậy thì, Ngài là Lời với sự thông giải thật củaNó.
123 Vậy thì quý vị nói, “Ồ, chúng tôi tin Kinh Thánh, thưa ông.
Chúng tôi tin Kinh Thánh.”
124 Nhưng vậy thì, nếu quý vị tin Kinh Thánh, Chúa Jêsus đã
phán điều này trong Kinh Thánh, Thánh Giăng 14:12, “Kẻ nào
tin nơi Ta, cũng sẽ làm các công việc Ta làm.” Đó là sự thông
giải đúng của Kinh Thánh, vì Đức Chúa Trời chính Ngài thì ở
trong quý vị, đang nói lại lời thông giải của chínhNgài. Vinh hiển
thay! Đó là sự thông giải thật, Đức Chúa Trời ở trong anh em,
đang thông giải chính Lời Ngài. A-men. Chúa Jêsus há chẳng đã
nói, “Những dấu hiệu này sẽ đi theo những kẻ tin”? [Hội chúng
nói, “A-men.”—Bt.] Đức Chúa Trời ở trong anh em, ban cho sự
thông giải Lời của chính Ngài. Anh em không phải nhìn người
nào khác. Nói, “Lời nói điều này.” Hãy tin Nó, và Nó sẽ thông
giải chính Nó, bởi vì ấy là Đức Chúa Trời đang sử dụng anh em
để thông giải Lời của chính Ngài. A-men. Đấng Christ là sự thông
giải hằng sống về Lời của chính Ngài.
125 Chúng ta hãy nhìn xemmột số, cách Ngài thông giải Lời, bây
giờ, xem thửNgài đã có sự thông giải đúng không.
126 Bây giờ chúng ta đi xuống ở đây tại những người Giám Lý,
họ nói, “Chúng tôi đã có sự thông giải đúng.” Những người Báp-
tít, họ nói, “Chúng tôi có sự thông giải đúng.” Trưởng Lão nói,
“Chúng tôi có sự thông giải đúng.” Hội thánh của Đấng Christ,
cái gọi là vậy, “Chúng tôi có sự thông giải đúng.” Tất cả họ đều
có “sự thông giải đúng”? Họ khác nhau hết thảy, người này khác
người kia. Thế thì, có điều gì đó sai trật ở đâu đó.
127 Bây giờ, cách duy nhất chúng ta có thể tìm thấy, là tìm thấy
cách Chúa Jêsus đã nói với người Do Thái cách để thông giải Lời.
A-men. Và nếuĐấng Christ đã nói vậy, thì điều đó là đúng.
128 Những người GiámLý nói, “Cách các anh em chúng tôi thông
giải Nó, là hội đồng.” Những người Báp-tít nói, “Cách chúng tôi
thông giải Nó.” Những người Trưởng Lão nói, “Cách chúng tôi
thông giải Nó.”
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129 Nhưng đó là cách mà Chúa Jêsus đã thông giải Nó, đúng thế.
Chúng ta hãy nhìn xem cách mà Ngài thông giải Lời. Ngài đã
phán, “Nếu Ta không làm các công việc của Lời Cha Ta, thì đừng
tin Ta.” Điều đó không có gì tranh cãi nữa. Đó là cách Ngài đã
thông giải. Ngài phán, “Nếu các ngươi không thể tin Ta, hãy tin
các công việc mà Ta đã làm. Và nếu Ta không làm các công việc
của Cha Ta, thì đừng tin nó, chút nào.” A-men. Điều đó không có
gì bàn cãi nữa.

“Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm các công việcmàTa làm.”
130 Vậy thì, phải có điều gì đó đúng và điều gì đó sai. Hoặc là,
điều này hay điều kia, chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang chơi
đùa về điều gì? Chúng ta là gì, đang đi lòng vòng ở đây, ra vẻ là
những Cơ-đốc nhân, và làm điều này, điều kia, và điều nọ, và gia
nhập những tín điều này, và bắt tay với loại Ngũ Tuần này, hay
kia, hay Giám Lý, hay Trưởng Lão, hay Báp-tít, hay Công giáo?
Tất cả nó là về điều gì? Chúng ta đang làm gì, chơi trò giấu cục
tẩy, mèo và chuột chăng? Chúng ta ở đâu?
131 Thế thì cómột cách duy nhất, một nền tảng duy nhất. Cómột
con đường chắc chắn duy nhất, đó là sự thông giảimà Chúa Jêsus
đã ban cho Lời. Halêlugia! Đó là sự thông giải mà đúng. Phán,
“Nếu Ta không làm các công việc mà Đức Chúa Trời đã bảo Ta sẽ
làm, thế thì đừng tin Ta.” A-men. Đó là sự thông giải.
132 Sự thông giải ngày nay là, Chúa Jêsus phán, “Kẻ nào tin Ta,
người đó cũng sẽ làm các công việc Ta làm.” Và lời Kinh Thánh
cũng đã nói rằng, “Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời
không hề thay đổi.” Chúa Jêsus phán, “Đó là cách để biết Ta đến
từĐức Chúa Trời hay không.” Đó là cách đến để biết.
133 Họ nói, “Này, chờ một chút. Chúng tôi đã có Áp-ra-ham, với
tổ phụ chúng tôi.” Ngài phán, “Tổ phụ các ngươi ăn ma-na trong
đồng vắng.”

Và Chúa Jêsus phán, “Hết thảy họ đều chết.”

“Chúng tôi đã uống nước từ hòn đá bị đập.”

“Và hết thảy họ đều chết.”
134 Phán, “Nhưng Ta là Bánh Sự Sống mà đến từ Đức Chúa Trời,
ra từ Trời.” “Và không phải Ta nói, ấy là Cha Ta ở trong Ta. Ngài
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là Đấng Thông Giải của Lời Thiêng liêng đó. Và Ngài chứngminh
lần nữa rằng Ngài là Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đang làm đúng
với Ta những gì Ngài đã phán Ngài sẽ làm.” A-men. Đó là lời
Kinh Thánh.

135 Đó là Sứ điệp để đến với dân sự; không phải một cái nôi,
không phải một máng cỏ. Lễ Giáng sinh không được nhắc đến
trong toàn bộ Sách của Kinh Thánh. Chúa Jêsus không hề đề cập
đếnmột lần về sự sinh ra củaNgài, ngoài sự chết củaNgài.

136 Không một lần nào Chúa Jêsus đã từng phán, “Hãy gia nhập
giáo hội.” Không một lần nào Ngài đã từng nói, “Hãy học thuộc
lòng một tín điều.”

137 Nhưng Ngài đã phán, “Hãy đến cùng Ta.” Và Ngài phán, “Kẻ
nào đến, các việc Ta làmngười đó cũng sẽ làmđúngnhưTa.”

138 “Vì nếu Ta không làm các công việc của Cha, thì đừng tin Ta.
Bởi vì, Lời đã phán, khi ĐấngMê-si đến, những việc này sẽ xảy ra.
‘Ngài sẽ là một đấng tiên tri.’ Vâng. ‘Ngài sẽ là một đấng tiên tri.
Ngài sẽ là người thấy giống nhưMôi-se.’ ‘Kẻ què sẽ nhảy như con
nai. Kẻ mù sẽ thấy. Kẻ điếc sẽ nghe. Và kẻ câm sẽ nói. Điều đó sẽ
tỏ ra, trong Ngài, cách Ngài có thể thi hành những dấu hiệu của
Đấng Mê-si.’ Vậy thì, nếu những dấu hiệu của Đấng Mê-si không
chứng thực chức vụ của Ta,” Ngài phán, “thì đừng tin Ta. Nhưng,
đây là cách các ngươi thông giải Lời.” Ngài phán, “Nếu Ta không
có những dấu hiệu này, thì đừng tin điều đó. Nhưng nếu Ta có
những dấu hiệu đó, và các ngươi không thể tin Ta thông giải Lời,
thì hãy tin các dấu hiệu, vì chúng nói về Lời.” Đó là sự thông giải
thật của Nó. Chính là điều đó. Đó là Sứ điệp.

139 Các bạn không phải nhận lấy lời của người nào cả. Các bạn
không phải gia nhập bất cứ giáo hội nào. Các bạn không thể gia
nhập Hội thánh. Các bạn có thể gia nhập những tổ chức này.
NhưngHội thánh của Đức Chúa Trời, các bạn được sanh ra trong
Nó, từ Đồi Sọ.

140 Nói, “Chúc tụng Đức Chúa Trời! Tôi, cũng vậy, Anh
Branham.” Thế thì các công việc mà Chúa Jêsus đã làm, các bạn
cũng sẽ làm. Đó là những gì Chúa Jêsus đã phán. Hiểu không?
“Các công việc Ta làm…” Gì? Ngài phán, “Các công việc mà Ta
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làm, làm chứng về Ta.” Halêlugia! “Các công việc Ta làm, chúng
đưa ra lời làm chứng.” Các bạn không thấy sao? Nói cách khác,
“Những dấu hiệu của Đấng Mê-si, các ngươi không thể thấy
những gì Đấng Mê-si đã làm ư? Và các ngươi không tin Ta có sự
thông giải đúng về Lời, thế thì tại sao Cha Ta lại đang hỗ trợ nó?
Các ngươi nghĩ Ta quá gay gắt về những tổ chức của các ngươi,”
Ngài phán, “nếu các ngươi nghĩ Ta thì quá—quá cực đoan. Và
các ngươi nói Ta là ‘một người điên,’ Ta ‘bị quỷ ám,’ Ta đã mất
trí Mình.”
141 Họ đã bảo Chúa Jêsus Ngài bị điên. Điên có nghĩa là “điên
dại.” “Ngươi bị điên dại. Ngươi không thuộc về các nhóm của
chúng ta. Và Ngươi ở ngoài đây giống nhưmột người điên. Ngươi
đã mất trí của Ngươi.”
142 Lúc đó Chúa Jêsus đã có thể nói với họ, điều này, “Thế thì nếu
các ngươi thuộc về Đức Chúa Trời, thì những dấu hiệu của Đức
Chúa Trời ở đâu? Nếu các ngươi tin vào Môi-se, những dấu hiệu
của Môi-se với các ngươi ở đâu? Nếu các ngươi tin vào các đấng
tiên tri, dấu hiệu của các đấng tiên tri với các ngươi ở đâu? Vậy
nếu các ngươi không thể tin Ta có sự thông giải đúng, thì hãy tin
những dấu hiệu, vì Chúng làm chứng rằng Ta đúng.” Halêlugia!
“Chúng là những dấu hiệu mà làm chứng về Ta. Chúng làm
chứng Ta đúng hay không. Tất cả những kẻ Cha đã ban cho Ta sẽ
đi theo Nó và đến với Nó. Và không người nào sẽ có thể đến trừ
phi Cha đã gọi người ấy.” Đúng.
143 Tuy nhiên, “Ngài đã làm rất nhiều công việc,” Kinh Thánh
nói, “tuy nhiên họ không thể tin Ngài, bởi vì Ê-sai đã nói, ‘Họ có
tai mà không thể nghe; có mắt mà không thấy được.’” Họ bị mù
như con dơi. Cho đến bây giờ, họ không thể thấy điều đó, bởi
vì đấng tiên tri đã nói họ không thể. Vậy thì, sự việc là ngày nay
cũng giống như lúc đó đã có. Đúng thế.
144 Phán, “Nếu các ngươi không thể…Ta không làm điều chi.
Không phải Ta làm, nói ra Lời. Không phải Ta làm các công việc,
nói cách khác. Chính là Cha Ta. Và nếu các ngươi biết Đức Chúa
Trời là thể nào, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Trời
là Đấng mà đã ở trên Môi-se, và Đức Chúa Trời ở trong Môi-se
đã bảo trước ngày của Ta. Đức Chúa Trời đã ở trong Cựu Ước,”
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Ngài đã phán. Cũng như nói, “Đấng mà đã ở trên các đấng tiên
tri, đã bảo cho các ngươi rằng, ‘Đấng Tiên Tri Chủ đó sẽ đến ngày
nào đó, và Ngài sẽ nhóm các con cái lại với nhau.’ Nếu các ngươi
không thể tin những gì Ta đang thông giải Lời với các ngươi, thì
hãy tin dấu hiệu, vì chúng nói về Ta.”
145 Ồ, họ không thể tin. Họ, họ không thể thấy Điều đó. Ngài là
Đức Chúa Trời trong xác thịt. Bởi vì, Ngài là gì? Ngài là Lời đã
được bày tỏ. Ngài là những gì Đức Chúa Trời đã hứa.
146 Hãy lắng nghe, hỡi Đền tạm Branham. Hãy bắt đầu làm việc
chăm chỉ, về đêmGiáng sinh này. Hiểu không?
147 Nếu Ngài đã không, thì Đức Chúa Trời hẳn đã không chứng
thực Ngài. Chắc chắn vậy. Nói cách khác, Ngài có thể nói, “Người
nào trong các nhóm của các ngươi (những người Pha-ri-si, Sa-
đu-sê, hay bất kể họ có thể là gì), người nào trong những người
của các ngươi, người nào trong thầy tế lễ của các ngươi, người
nào trong các học giả của các ngươi, mà Đức Chúa Trời dùng để
phán Lời Ngài qua đó và bày tỏNó, để nói Nó là đúng?”
148 Ồ, họ có thể đã nói, “Những người của chúng tôi thì có học
vấn. Chúng tôi thông minh. Chúng tôi biết Kinh Thánh đó từ đời
này qua đời kia.”
149 “Ồ, thế thì, tại sao Đức Chúa Trời không làm cho Nó sống lại
trong họ những người đó, nếuNó là Lời Đức Chúa Trời?”
150 Nhìn xem. “Ta và Cha Ta làMột,” không phải ba. “Chúng ta là
Một.” Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Đức Chúa Trời phán qua Ngài.
Ngài không còn là chính Ngài nữa, nhưng Ngài là Tiếng của Đức
Chúa Trời quamôimiệng con người. Halêlugia!
151 Vàmỗi người tin vào Ngài, tối nay, thì được sở hữu giống như
thế, rất được sở hữu, rất hoàn toàn được ban cho, cho đến nỗi
những lời của người ấy trở nên giống như những Lời của Đấng
Christ. Người ấy nói và Lời được trở nên xác thịt. Ngài phán và
Lời được bày tỏ. “Các công việcmà Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.
Những dấu hiệu này sẽ đi theo kẻ tin.”
152 Ê-sai đã nói, trong chương 42, chúng ta vừa đọc, “Ánh Sáng
lớn đã đến.” Sự Sáng! Ồ, tôi không muốn ra khỏi đề tài này.
Nhưng Ánh Sáng lớn nhất mà từng chiếu đã được chiếu ra trong
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người Na-xa-rét nhỏ bé, hèn hạ đó: một Người không có vẻ đẹp
cho chúng ta ưa thích Ngài; một Người không có học hành, theo
cách nói thế gian; một Người mà không biết những lễ nghi và
các thứ của thế gian này. Nhưng có thể trói buộc các quỷ, khiến
người chết sống lại, và các quỷ đã run sợ.

153 Và Đức Chúa Trời đã nhận biết Ngài từ Thiên đàng, và phán
lại, “Nầy là Con yêu dấu Ta.” Không phải trước những tài phiệt
giàu có, nhưng trước nhóm người được tuyển chọn mà Ngài đã
kêu gọi. Ánh Sáng lớn!

154 Tại sao? Một Ánh Sáng lớn đang chiếu ra từ Lời Ngài. Lời là
gì? Đấng Christ. Ngài là gì? Lời đã mang đến Sự Sống. Và Lời đã
mang đến với Sự Sống, đã ban cho Ánh Sáng lớn hơn Ngài đã
làm khi Ngài phán, “Hãy có sự sáng,” trong Sáng thế ký 1. Đó là
ánh sáng của sự sáng tạo, một sự sáng tạo ắt phải chết, mà phải
sa ngã. Nhưng Lời Ngài là Sự sống Đời đời và Sự sáng Đời đời. Và
khimột người tinĐiều đó, người ấy đã có Sự sángĐời đời.

155 “Ánh sáng cho những kẻ ngồi trong miền của bóng sự chết,”
Ma-thi-ơ 4. “Mang Ánh sáng đến cho dân Ngoại,” kẻ mà đã bị
chiếm hữu và định tội bởi Đức Chúa Trời, trong những thần
tượng của họ. NhưngNgài đến nhưmột Ánh Sáng.

156 Người ấy đã nói gì? “Lời Ngài là Ánh sáng cho đường lối của
tôi, Ánh Sáng thắp sáng con đường cho—cho chân tôi, để dẫn
dắt tôi.”

157 Và ngày nay, Ánh Sáng của Đức Chúa Trời là Lời của Đức
Chúa Trời đã được bày tỏ, Ánh Sáng đã được bày tỏ. Ánh Sáng
là các công việc của Đức Chúa Trời, được nói ra bởi Lời của Đức
Chúa Trời, đã mang đến Sự sống, và nó là một Ánh Sáng lớn hơn
nó đã có lúc bình minh của sự sáng tạo. A-men. Ánh Sáng với
ngọn đèn, với đường lối. Chao ôi! Ôi Chúa! Ánh Sáng, Lời!

158 Trong sự tối tăm như chúng ta hiện có ngày nay, đầy dẫy với
những tín điều và những giáo phái, đầy dẫy những cảm xúc và
sự cuồng tín, mở lòng cho những mộ đá của bất cứ loại linh nào,
mà thậm chí sẽ chối bỏ Lời này khỏi là Lẽ thật, và nói, “Thời đại
các phép lạ đã qua rồi. Không có chuyện như phép báp-têmbằng
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Đức Thánh Linh, việc nói tiếng lạ, các đấng tiên tri, và vân vân.
Họ đã chết, cách đây nhiều năm.”

159 Thế thì để thấy Đức Chúa Trời, ở giữa sự tối tăm, sự tối tăm
của giáo điều, sự tối tăm của giáo phái, hãy nhận lấy Lời Ngài và
đám người mà sẽ tin Nó, và chiếu ra Ánh Sáng Ngài và Sự sống
của Ngài. Nó còn hơn là Ánh Sáng nữa. Nó là Sự sáng Đời đời,
còn hơn điều gì đã có lúc bình minh của sự sáng tạo. “Hãy có sự
sáng; và đã có sự sáng.” Chắc chắn vậy.

160 Bấy giờ, Chúa Jêsus không bao giờ phán, bấy giờ, Ngài sẽ
mang họ đến Bết-lê-hem. Chúa Jêsus không hề phán với những
người Hy Lạp, khi họ đến gần, “Này, đợi một lát. Nếu các ngươi
muốn thấyNó, Ta sẽ đưa các ngươi trở lại Bết-lê-hemnơi Ta được
sanh ra. Và Ta sẽ nói cho các ngươi cách nó đã xảy ra thể nào ở
đó.” Không phải thế.

161 Ngài đã chỉ cho họ đến một nơi tương lai, nếu họ muốn biết
Ngài. “Nếu các ngươi muốn biết Ta,” nói cách khác, “Ta sẽ không
lấy các ngươi lại và nói cho các ngươi Ta được sanh ra tại Bết-lê-
hem khi nào, và tất cả về điều đó. Ta sẽ chỉ ra cho các ngươi tới
một nơi mà Ta sẽ bị thập hình cho các ngươi. Và ở trong đó, nếu
các ngươi muốn chịu thập hình với Ta, và mang thập tự giá của
các ngươi và theo Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Ai. Nói cách khác, từ
đó, các ngươi sẽ không bao giờ học biết nó qua những nghệ thuật
cổ đại của các ngươi. Các ngươi sẽ không bao giờ.”

162 “Ồ,” anh emnói, “AnhBranham, nhưng chúng tôi họcNó qua
nghệ thuật của Kinh Thánh mà.” Không. Chúng ta không. Nếu
chúng ta học biết nó qua nghệ thuật của Kinh Thánh, thế thì tại
sao những người Pha-ri-si không có Nó? Nó không được học biết
qua nghệ thuật của Kinh Thánh, bởi vì nó đã có quá nhiều họa
sĩ cố gắng vẽ nó. Nhưng Kinh Thánh thì đúng, nhưng Đức Chúa
Trời là Họa Sĩ.

163 Những tín điều ngày nay nói, “Hãy gia nhập đây. Hãy nói
kinh ca ngợi này. Hãy lặp lại Tín điều các Sứ đồ. Hãy gia nhập
giáo hội của chúng tôi. Hãy bắt tay. Chịu phép báp-têm, danh của
‘Cha, Con, Thánh Linh.’” Đó là những tín điều thuộc giáo phái.
Đúng. Họa Sĩ không vẽ tranh cách ấy.
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164 Họa Sĩ đã vẽ nó, rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Kẻ nào nghe Lời Ta và
tin Ngài đã sai Ta thì có Sự sống Đời đời. Các việc Ta làmngười ấy
cũng sẽ làm. Những dấu hiệu này sẽ theo kẻ tin.” Đó là cách mà
Họa Sĩ đã vẽ nó. Vì thế khi Đức Chúa Trời phản ánh điều đó, anh
embiếtmình đã đụng phải bức họa tốt. Ngoài điều đó ra, anh em
có một bản sao giả. A-men. Hãy lấy bản sao giả đó, của loại tín
điều nào đó, và ném thứ đó ra ngoài cửa, tối nay. Và lấy Ánh Sáng
Phúc âm của Kinh Thánh, và hãy để cho Họa Sĩ vẽ Đấng Christ
trong bạn. A-men. Đó là cách. Chính là điều đó.
165 Không, Ngài không hề đưa họ đến máng cỏ. Ngài không hề
đưa họ đến với lễ Giáng sinh.
166 Ê-sai nói, “Danh Ngài sẽ được xưng là…” Cũng trong chương
đó, người đã nói, “Danh Ngài sẽ là…” Không, chương 55 của Ê-
sai. Đã nói, “Danh Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Đấng
Mưu Luận, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời
đời.” A-men.
167 Ước gì tôi có thì giờ. Tôi nên có. Tôi muốn lấy một trích đoạn
về mỗi một trong chúng: “Đấng Mưu Luận, Chúa Bình An, Đức
Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, và Đấng Lạ Lùng.”
168 Chúng ta hãy chỉ đụng đến ý tưởng Đấng Lạ Lùng, trongmột
phút, Đấng Lạ Lùng. Ồ, Ê-sai đã nói Ngài là Đấng Lạ Lùng. Chúng
ta hãy suy nghĩ về một số điều mà Ngài đã phán, mà làm cho
Ngài là Đấng Lạ Lùng. Điều gì đã làm cho Ngài là Đấng Lạ Lùng?
KhiNgài phánđiềunày, “Ta với Cha Ta làMột,” ĐấngLạLùng.
169 Hãy nói với tôi điều mà những người Pha-ri-si đã có thể nói
điều đó. Hãy bảo tôi điều mà thầy tế lễ thượng phẩm đã có thể
nói điều đó, với Đức Chúa Trời hỗ trợ nó. Hiểu không?
170 Phán, “Nếu Ta không làm các công việc bây giờ, thì đừng tin
bất cứ điều gì Ta nói. Nhưng nếu Ta giảng điều này, thế thì tỏ cho
thấy rằng Đức Chúa Trời đã sai Ta làmđiều đó.”
171 Đã phán bấy giờ, và Ngài nói, “Ta với Cha Ta là Một.” Không
phải, “Ta với Cha Ta là ba.” Chúa Jêsus đã phán. Bây giờ, tín điều
nói, “Ta với Cha Ta là ba.” Nhưng Kinh Thánh nói, và Chúa Jêsus
đã nói, “Ta và Cha Ta làMột.” Đó là Đấng Lạ Lùng. Thấy cách Đức
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Chúa Trời, “đã trở nên xác thịt”? Halêlugia! Không phải người
thứ hai, hay thứ ba, hay thứ tư nào đó; nhưng Chính Đức Chúa
Trời. Chúa Jêsus đã phán vậy. Tranh cãi với Ngài, không phải tôi.
Tôi chỉ đang nói những gì Ngài đã phán. “Ta với Cha Ta là Một.
Không phải Ta làm các công việc. Ấy là Cha Ta. Ngài ở trong Ta.
Nếu các ngươi không tin Ta; hãy tin Lời, bởi vì Ngài là Lời. Và Lời
đã trở nên xác thịt, và Ta là. Ban đầu đã có Lời.”
172 Cũng trước giả Phúc âm đó, Giăng, đã nói, “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.”
173 Điều đó làm cho Ngài và Đức Chúa Trời cùng một Thân vị;
nếu Đức Chúa Trời là Lời, và Ngài là Lời. “Ta và Cha Ta là Một,”
vậy. Ồ, đó là Đấng Lạ Lùng! Vâng, thưa quý vị.
174 Rất nhiều điều chúng ta có thể nói về điều đó, Đấng Lạ Lùng,
những điều Ngài đã phán!
175 Điều khác nữa Ngài đã phán, “Ta là Sự Sáng của thế gian.”
Hãy nói cho tôi biết một thầy tế lễ nào đã có thể nói điều đó.
Hãy nói cho tôi biết một giáo phái nào có thể nói điều đó. Hãy
nói cho tôi biết một giáo điều nào có thể nói điều đó. Đó là Đấng
Lạ Lùng.
176 “Ta là Lẽ Thật.” Ồ, chao ôi! Những tín điều của chúng ta thì
cách xa Lẽ thật một triệu dặm. Tín điều không thể làm cho Đức
Chúa Trời bày tỏ. Tín điều không thể.
177 Thật giống như Ê-li đã nói, trên đỉnh Núi Cạt-men, “Nếu Đức
Chúa Trời là Đức Chúa Trời, hãy để Ngài đáp lời.” Tín điều sẽ
không làm điều đó. Không, thưa quý vị.
178 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Ai là Đức Chúa Trời?
Lời, Lời đã bày tỏ ra. Ngài sẽ làm điều đó.
179 “Ta là Sự Sáng của thế gian. Ta là Lẽ Thật ở trong thế gian. Ta
là Đường Đi.” Không có cách nào khác ngoài Ngài. Chỉ thế thôi.
Đừng đi qua một tín điều. “Hãy đến cùng Ta.” Hiểu không? “Ta
là Đường Đi, Sự Sáng, Lẽ Thật.” Ngài là, tất cả điều đó. Chúng là
những lời lạ lùng mà Ngài đã phán. “Ta là Đường Đi. Ta là Lẽ
Thật. Ta là Sự Sáng. Ta là—Ta là Đấng Trước Hết; Ta là Đấng Sau
Cùng. Ta là Đấng Khởi Đầu; Ta là Đấng Kết Thúc. Ta là Đấng đã
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có, hiện có, và sẽ đến. Ta là Rễ và Chồi của Đa-vít. Ta là Sao Mai.
Ta là An-pha tới Ô-mê-ga. Ta là Tất Cả. Ta và Cha Ta là Một. Ngài
ở trong Ta. Ta là Ngài. Ngài là Ta.”

Họnói, “Ngài, làmộtNgười,mà tự xưng làĐứcChúaTrời?”

180 Ồ, giống như Ngài đã phán với những người Pha-ri-si lần nọ,
“Các ngươi phạm sai lầm, không biết Lời Đức Chúa Trời, cũng
không biết quyền phép của Đức Chúa Trời. Các ngươi phạm sai
lầm, bởi không biết điều đó.” Chắc chắn vậy. Những lời lạ lùng!
Đấng Lạ Lùng!

Chúng ta hãy suy gẫm về những công việc lạ lùng, một lần.
Ngài đã làm gì?

181 Ngài là gì? Ê-sai đã nói Ngài sẽ là Đấng Lạ Lùng. Khi ông
đã gọi Ngài tất cả các danh xưng mà ông có thể, “Đấng Mưu
Luận, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời,”
tất cả điều này, ông nói, “Ngài thật là Đấng Lạ Lùng.” Những
Lời lạ lùng!

182 Bây giờ chúng ta sẽ nói về những công việc lạ lùng, trongmột
phút. Ngài đã làmnhững công việc gìmà lạ lùng?

183 Ngày nọ có một đám tang đến từ Na-in—Na-in. Một bà góa,
với đứa con trai duy nhất của bà, chết, đang nằm trong quan
tài, đã cứng đơ, xác chết, được ướp, đang đi đến mộ để chôn.
Ngài đã đi lại tất cả con đường từ Na-xa-rét. Bàn chân Ngài, đau
nhức, bụi bặm, mệt mỏi, kiệt sức. Ngài nghe tiếng kêu khóc đó.
Ngài nhìn. Đang đi xuống con đường, có một người đàn bà góa
nhỏ bé, khóc than. Con trai bà, con trai duy nhất của bà, nằm
trên cáng đó, đã chết.

184 Kiệt sức, ở đó, người đi ngang qua chỗ Chúa Jêsus. Sự chết
và Sự Sống không thể đến với nhau, anh em biết; một sự phải đi.
Ngài phán, “Ngừng lại hỡi người khiêng.” Bước qua và rờ chàng
trai. Và sự sốngmà—mà đã ở trong chàng trai đó, đã đi khỏi có lẽ
hai ngày, đã trở về lại. Tôi có thể thật sự thấy vải liệm bắt đầu di
chuyển, thấy dân chúng bắt đầu nhìn. Và một người mà đã chết,
sống lại trên chân mình, bước ra và đưa cánh tay ôm lấy người
mẹ của chàng, có lẽ vậy. Đó là các công việc của Đức Chúa Trời.
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Đấng Lạ Lùng! Phải không? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chắc
chắn là vậy.
185 Tôi có thể thấy Giai-ru, một thầy tế lễ trẻ, là một người tốt.
Ông tin Chúa Jêsus, nhưng ông phải giữ im lặng điều đó, vì cớ
hiệp hội của ông.
186 Rất nhiều người tin bí mật ngày nay giống như thế, họ sợ họ
sẽ bị đuổi ra khỏi giáo hội của mình. Hiểu không? Những người
hèn nhát, Đức Chúa Trời không thể sử dụng người đó. Đức Chúa
Trời muốn một người mà có thể đứng ở đó. Nếu phải nhận lấy
cái chết, đóng ấn nó. “Đừng sợ kẻ hủy diệt thân thể, nhưng hãy
sợNgài đấnghủydiệt thân thể vàđưa linhhồnxuốngđịa ngục.”
187 Giai-ru. Tôi thấy Ngài đi tới nhà của—của mục sư này. Bước
vào trong chỗ mà một đứa con duy nhất, nhỏ bé, mười hai tuổi,
bé gái nằm cứng đơ, chết, nằm trên giường nhỏ. Thân thể bé nhỏ,
không có sự sống của cô ấy nằm ở đó. Bàn tay cô ấy nhỏ, xanh
xao. Các móng tay đã trắng nhợt. Môi cô ấy kéo xuống. Một cơn
sốt, hay điều gì đó đã giết chết cô bé. Mắt cô ấy đứng tròng và
nhắm lại, và có lẽ, cái gì đó đặt trên chúng. Mái tóc nhỏ của cô
bé đã được chải. Có hoa hồng và các thứ đặt xung quanh cô bé.
Và người mẹ và người cha, đang kêu la. Những người hàng xóm,
đang kêu la. Đứa con duy nhất của người đã chết.
188 Tôi thấy Ngài bước vào trong phòng đó. A-men. Và Ngài nhìn
xung quanh. Ngài thấy hết thảy họ. Và họ đã đến để cười nhạo
Ngài. Ngài đuổi họ ra khỏi phòng. Đó là Đấng Lạ Lùng. Hiểu
không? Một Người có thể điều khiển cả đám đông. Tại sao họ
không nói điều gì đó?Họ bị hoảng sợ để nói điều gì đó.
189 Tại sao họ không lên án Lời ngày nay? Họ sợ nói điều đó. Chỉ
thế thôi.
190 Bước vào trong phòng đó, lấy bàn tay nhỏ, lạnh ngắt đó, và
đã nói trongmột ngôn ngữ không được biết, ngoài xa kia nơi nào
đó. Và linh của đứa trẻ đó trở lại, và nó đã sống lại. Những công
việc lạ lùng! Vâng, là vậy. Nó là những công việc lạ lùng, chứng
minh rằng Ngài là Đấng Lạ Lùng.
191 Tôi cũng có thể nói về La-xa-rơ, khi họ đã ướp xác người rồi,
bốn ngày trước đó, đặt lớp hương liệu này đến lớp hương liệu
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khác trên người, và quấn vải vòng này đến vòng khác quanh
chàng trai trẻ này. Và chàng ở đó, nằm trong mộ, và đã bị thối
rữa. Mũi chàng đã sụp vào. Môi chàng xệ xuống trên mặt chàng.
Những con sâu da đã bắt đầu ăn dần chàng. Và linh hồn chàng
đã có cuộc hành trình bốn ngày, ở ngoài nơi nào đó.

192 Tôi thấy Ngài, đôi vai nhỏ bé, khòm xuống của Ngài. Ồ, chao
ôi! Thế gian sẽ phải nói, “Nhìn xem đó. Nhìn xemNgười đó. Nhìn
xemNgười. Và các bạn gọi Ngài, là Đức Chúa Trời. Ngài đấy, đang
đi xuống đếnmộ, đang khóc những giọt nướcmắt xác thịt.” Kinh
Thánhnói Ngài đã khóc. Những giọt nướcmắt rơi xuống khỏimá
Ngài, cómùi, khi Ngài đi đếnmộ.Ngài làmộtNgười lúc đó.

Nhưng tôi thấy Ngài phán, “Hãy lăn tảng đá đi.” A-
men. A-men.

193 Ngài đã thay đổi khung cảnh. La-xa-rơ, người đã chết được
bốn ngày, đã đứng trên chân người và sống lại. Tôi có thể thấy
hương liệu bắt đầu thoát ra qua những tấm vải màn quấn người
chàng. Gì vậy? Sự sống đã bắt đầu vào lại. Mùi hôi bay đi mất.
Xác thịt mới đã đến. Một linh, mà đã bốn ngày ở nơi nào khác, đã
trở lại trong thân thể chàng, và một con người đứng trên chân
của mình. Nói chuyện về Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Chúa
Bình An, Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài ở đấy. Chắc chắn, Ngài
là. Được rồi.

194 Chúng ta thấy người đàn bà ở giếng, khi Ngài đứng và trò
chuyện với bà một vài phút, và bảo bà rằng bà đã có năm đời
chồng vào lúc đó. Bà nói, “Thưa Ngài, Ngài phải là một đấng
tiên tri. Chúng tôi biết, khi Đấng Mê-si đến, đó sẽ là dấu hiệu
của Ngài.”

195 Ngài phán, “Ta Người đang nói với ngươi đây chính là
Đấng ấy.” Đấng Lạ Lùng! Chẳng phải sao? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Đấng Lạ Lùng!

196 Một đêm nọ trên biển đang gào thét. Ngài đã ngủ thiếp đi,
vì mệt mỏi, thật giống như một con người. Ngài đã ngủ, vì đang
mệt. Các quỷ thề chúng sẽ dìm chết Ngài vào đêm đó. Và chúng
nghĩ hầu như chúng đã có được Ngài, khi những cánh buồm bị
xé rách, những mái chèo bị vỡ, con thuyền gỗ và đầy nước. Họ
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chạy lại, các môn đồ, nói, “Thầy không quan tâm chúng ta sẽ
chết sao?”
197 VàNgài đứng dậy, và dụi đôimắt Ngài cho tỉnh ngủ. Phán, “Ồ,
hỡi kẻ ít đức tin kia, Ta sẽ ở với các ngươi chođến chừngnào?”
198 “Ngài sẽ làm gì bây giờ? Ngài sẽ làm gì ở ngoài biển đầy bão
này khi biển Ga-li-lê lớn, này, sẽ đi thẳng xuống đáy trên mỗi
cơn sóng? Ngài sẽ làm gì, khi ma quỷ đang ngồi khắp núi xa kia,
chúng thì thầm qua những cơn sóng như thế, ném xuống điều
đó?” Mệt mỏi, anh em biết đấy. Anh em biết, Ngài ở dưới đó. “Nó
đang bị đắm trong nước, trong ba mươi hay bốn mươi bộ. Ngài
sẽ làm gì?”
199 Phán, “Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào?” Đặt chân
Ngài lên dây cuộn buồm của con thuyền và phán, “Hãy êm đi,
lặng đi.” Và gió liền dứt. Nói cách khác, Ngài phán, “Hỡi gió, hãy
immiệng. Hỡi sóng, hãy trở về nơi ở của ngươi.” Thậm chí không
cómột gợn sóng trênmặt nước. Đứngđó vànhìn chungquanh.
200 Bước lui lại, với đám môn đồ sửng sốt đang đứng ở đó. Nằm
xuống lại, và Ngài ngủ tiếp.
201 Họ nói, “Người này là ai?” Đấng Lạ Lùng! A-men. Đấng Lạ
Lùng! Anh chị em chẳng tin Ngài là Đấng Lạ Lùng không? [Hội
chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chắc chắn. Ngài là Đấng Lạ Lùng.
Vâng, thưa quý vị.
202 Khi mà, Chính Người đó đã lìa bỏ Thiên đàng, khi mà toàn
hệ mặt trời là mão miện của Ngài, mỗi tỉ ngôi sao lơ lững trong
trái đất, mỗi ngôi sao. Hàng triệu dặm vượt ra ngoài giới hạn
đó, khi họ nhìn qua kính đó, nơi xa kia ở Núi Palomar, và có thể
thấy cách xa một trăm hai mươi triệu năm ánh sáng, và tất cả
những tỉ và tỉ tỉ ngôi sao đó thì ở trong mão triều thiên của Ngài.
Và Ngài đã lìa bỏ chúng, để nhận lấy một mão gai. Ai sẽ làm điều
đó? Đấng Lạ Lùng! Ồ, chao ôi!
203 Đời đời là áo dài của Ngài. Ngài được mặc áo dài bằng Sự
sống Đời đời. Ngài không hề có sự bắt đầu. Ngài không hề bắt
đầu ở Bết-lê-hem, các bạn biết đấy, như người ta cố nghĩ Ngài đã
như thế. Ngài không có sự bắt đầu. A-men. Mặc áo dài bằng Sự
sống Đời đời, và đã đẩy Nó qua một bên, để nhận lấy một cái áo
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nhơ nhớp cũ kỹ của sự chết, vì các bạn và tôi. Đấng Lạ Lùng! Ừ-
m. Đúng thế.
204 Trời là Cung điện của Ngài. Tất cả Thiên đàng đều thuộc về
Ngài. Đó là Cung điện của Ngài. Không gì có thể từng chiếu sáng
với Ngài. Và Ngài đã đến thế gian. Và thậm chí đã phán, “Con cáo
có hang, và chim trời có tổ, nhưng Ta thậm chí không có chỗ để
gối đầu Ta.” Điều đó lạ lùng. Các bạn không nghĩ như vậy sao?
[Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
205 Thưa các bạn, nhiều bối cảnh tôi đã chép ra đây. Nhưng có lẽ
tôi không có thì giờ để lấy nó. Tôi sẽ nhanh lên.
206 Đó là Chúa Jêsus mà bạn phải thấy. Không phải Chúa Jêsus
của giáo phái họ nói về; không phải Chúa Jêsus của những tín
điều; không phải Chúa Jêsus của loại lễ Giáng sinh thần thoại nào
đó; không phải Chúa Jêsus của lễ Phục sinh mặc đồ con thỏ nào
đó; nhưng là Chúa Jêsus của Đồi Sọ, Chúa Jêsus Đấng đã quăng
hếtmọi sự, Đấngmà các vị tiên tri đã nói về.
207 Chúng ta có thể tiếp tục ở đây, “Cha Lạ Lùng, Đấng Lạ Lùng,
Cha Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, Chúa Bình An Lạ Lùng,
Đức Chúa Trời quyền năng Lạ Lùng.” Chúng ta chỉ cứ tiếp tục,
tiếp tục, tiếp tục. Hiểu không? Nhưng bỏ qua một bên, chúng ta
nói điều này, “Chúng ta phải thấy, nếu bạn…Đó là Chúa Jêsus mà
chúng ta phải gặp, để có Sự sống Đời đời củaNgài.”
208 Các bạn không thể hiểu được điều đó trong một tín điều.
Các bạn không thể hiểu nó trong việc gia nhập giáo hội. Các bạn
không thể hiểu nó bởi loại chuyện huyễn nào nó mà bạn được
kể về, Santa Claus. Santa Claus không có Sự sống Đời đời. Không.
Một tín điều không có Sự sống Đời đời.
209 Không phải để biết Lời Ngài, ngay cả cho bạn; để biết Nó,
Nó không cho bạn Sự sống Đời đời. “Để biết Ngài,” Kinh Thánh
đã nói, “để biết Ngài, là Sự sống Đời đời.” Không biết Lời Ngài.
Biết Ngài!
210 Những người Hy Lạp muốn gặp Ngài. Họ muốn biết con
người củaNgài. “Thưa các ông, chúng tôimuốngặpChúa Jêsus.”
211 Vậy thì, các bạn không thấy bằng mắt mình. Các bạn thấy
bằng tấm lòng của mình. Hiểu không? Các bạn nhìn bằng mắt
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mình. Các bạnhiểu bằng tấm lòng củamình. Để thấy là “để hiểu.”
Các bạn nhìn thẳng vào điều gì đó, nói, “Tôi không thấy nó.”
Nhưng, các bạn đang nhìn vào nó. Nhưng, các bạn muốn nói,
các bạn không “hiểu” nó.
212 Những người Hy Lạpmuốn biết Chúa Jêsus, và Ngài ban cho
họ cách để biết Ngài. Để biết Ngài! Không phải biết tín điều của
Ngài, không phải để biết Lời Ngài, không phải để biết những
phép lạ của Ngài, nhưng để biết Ngài! Và cách duy nhất bạn tìm
thấy điều đó, là tại thập tự giá, không phải tại cái nôi. Không.
Chính là thập tự giá tôi thấy. Ngài đã chỉ cho họ đến với thập
tự giá, không phải đến với…Không phải đến với tín điều nào đó,
hay—hay không phải máng cỏ nào đó, hay lề lối của các giáo
phái, nhưng đến với thập tự giá.
213 Và bây giờ ngày hôm nay cũng vậy, một môn đồ thật, và nếu
bạn từng đến với Chúa Jêsus. Người đó sẽ không bao giờ nói,
“Chúa Jêsus đã bảo tôi đi gia nhập giáo hội thế này thế nọ.” Người
ấy đã không hề làm thế. Người ấy sẽ không làm điều đó ngày
nay. Không.
214 Bạn muốn thấy Ngài, Ngài sẽ chỉ bạn đến với thập tự giá.
Hãy đi đến đó và chết, và rồi bạn sẽ biết Ngài, nếu bạn muốn
biết Ngài.
215 Không một lần Ngài chỉ bất cứ người nào đến với tín điều
nào, bất cứ giáo phái nào, hay đến với sự sanh ra của Ngài, hay
ngay cả với lễ Giáng sinh. Không một lần nào Ngài đã từng làm
điều đó. Tôi có thể nán trên điều đó một lát, nhưng tôi—tôi sẽ
không. Tuy nhiên, nếu nó không quan trọng, nếu Chúa Jêsus…
Anh em có thể không tìm thấy điều đó nơi nào trong Kinh Thánh,
nơi Ngài đã từng chỉ bất cứ ai đến bất cứ nơi nào khác, để biết
Ngài, ngoài thập tự giá. Đúng thế. Và đó là tự đóng đinh chính
bạn trên thập tự giá. “Ngoại trừ một người được sanh lại.” Thế
thì, nếumáng cỏ, Santa Claus…
216 Chúa Jêsus đã không hề viết một tín điều. Ngài đã không hề
định trước một giáo phái. Và thế thì tại sao chúng ta lại làm ra
quá nhiều về nó, và thậm chí đặt mọi trách nhiệm trên nó? Tôi
muốnhỏi anh emđiều đó; lễ Giáng sinh, bây giờ. Thế thì tại sao là
nómà các giáo hội chúng ta đặt quá nhiều về nó, rằng, “Bạn phải
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thuộc về giáo hội này. Bạn phải nói tín điều này. Bạn phải làm
điều này, điều kia, hay điều nọ”? Tại sao là nó chúng ta đặt quá
nhiều trên nó, nếu nó không quan trọng? Nó tỏ cho thấy chúng
ta đã có một loại những môn đồ khác biệt hơn trước đây chúng
ta thường có. Họ muốn mang các bạn đến với giáo hội của họ,
đến với giáo phái của họ, hay đến với tín điều của họ, và không
phải đến với Đấng Christ.

217 Nhiều người ngày nay, nếu như họ được hỏi, “Bạn có phải là
người tin không?” Tôi đã hỏi điều này, nhiều lần. “Bạn có phải là
người tin không?”

218 Họ nói, “Ồ, tôi là tín đồ Báp-tít. Tôi là tín đồ Giám Lý.” Ồ, điều
đó tỏ cho thấy bạn không phải là người tin vậy. Hiểu không?
Đúng thế. “Báp-tít, Trưởng-…” Nhưng bạn nói, “Tôi là người Ngũ
Tuần.” Điều đó không có liên quan gì với nó. Không, thưa quý
vị. Một người tin là một tạo vật mới. Nhưng đó là nơi họ phải có
được với nó, ngày nay. Hiểu không? Tại sao họ làm điều đó? Điều
gì khiến họ nói thế?

219 Đêm nọ, tôi đã ở trong bệnh viện. Tôi định cầu nguyện cho
một người đàn bà nhỏ bé bị đau. Bà ấy đã được chữa lành. Và tôi
nói…Cómột người đàn ông vàmẹ ông ấy đang ngồi ở đó. Tôi cho
là đó là mẹ của ông ấy. Và bà ta nhìn giống nhưmẹ ông ấy. Và tôi
đang nói chuyện với người phụ nữ này. Tôi nói, “Chúng ta sẽ cầu
nguyện bây giờ.”

Và tôi quay lại, “Bà có phiền nếu chúng tôi cầu nguyện
không?”

Bà ấy nói, “Kéo tấmmàn đó lại.”

Tôi nói, “Ồ, tôi chỉ hỏi bà có phiền không nếu chúng tôi cầu
nguyện.”

Bà ấy nói, “Chúng tôi là những tín đồ Giám Lý. Kéo tấm
màn đó lại.”

220 Tôi nói, “Thế thì điều này sẽ làm cho bà hoảng sợ đến chết.
Tốt hơn tôi nên kéo màn lại vậy, đấy.” Tôi nói, “Nếu bà chỉ là tín
đồ Giám Lý, thì bà không phải là Cơ-đốc nhân. Vì thế tôi sẽ chỉ…”
Đúng thế.
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221 Tại sao họ nói điều đó? Môn đồ giả nào đó chỉ đem họ đến
cách đó. Họ chỉ biết thế thôi, môn đồ được dạy sai trật nào đó.
Cácmôn đồ của Chúa Jêsus đem họ đến với Chúa Jêsus. Mộtmôn
đồ Giám Lý đem họ đến với Giám Lý. Một người Báp-tít đem họ
đến với nhữngngười Báp-tít. VàNgũTuầnđemhọđến với những
người Ngũ Tuần. Nhưngmôn đồ của Đấng Christ đemhọ đến với
Đấng Christ, và Đấng Christ đem họ đến với Đồi Sọ. Đó là điều
chân thật. Vâng, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị.
222 Đó là cách họ được mang đến. Họ chỉ được mang đến cách
đó. Hiểu không? Nếu họ—họ nói, ồ, “Một tín đồ Báp-tít, hay Giám
Lý, hay Ngũ Tuần, hay cái gì,” họ chỉ bị đưa đến càng xa hơn thế
thôi, “Công giáo,” bất kể nó là cái gì. Họ chỉ càng bị đưa đi xa hơn
thế thôi, vì thế họ chỉ biết tất cả thế thôi.
223 Nhưng, tạ ơnĐức Chúa Trời, nhữngmôn đồ này đã biết Chúa
Jêsus. Vì thế họ đưa người đó đến với…Họ đưa những người Hy
Lạp này đến nơi họ đã biết là Lẽ thật. Và một môn đồ thật của
Đấng Christ, đã từng tìm thấy Đấng Christ, đưa người—người
tìm kiếm đến thẳng với Chúa Jêsus. Và Chúa Jêsus chỉ cho họ
đến thẳng Đồi Sọ, nơi họ chết với Ngài và được sanh lại, lần nữa.
Ồ, chao ôi! Đó là theo như họ sống.
224 Nhưng, “Thưa các ông, chúng tôi muốn gặp Chúa Jêsus.” Đó
là vấn đề. “Chúng tôi không muốn thấy một tín điều. Chúng tôi
không muốn gặp những người Giám Lý. Chúng tôi không muốn
gặp người Báp-tít. Chúng tôi không muốn gặp người nào trong
những người này. Chúng tôi muốn gặp Chúa Jêsus.” Nhưng vấn
đề là gì?
225 Tôi thật sự phải kết thúc, thưa anh em của tôi. Hãy lắng nghe
kỹ bây giờ, chỉ vài lời nhận xét ở đây trước khi chúng ta kết thúc.
Điều gì? Tôi muốn nhấn mạnh điều này bây giờ, nếu tôi có thể,
đính chặt sự việc này xuống.
226 Những người Hy Lạp muốn gặp Chúa Jêsus. Người ấy không
hề tìm thấy Ngài ở lễ Giáng sinh. Không hề tìm thấy Ngài trong
tổ chức nào đó. Không hề tìm thấy Ngài trong tín điều nào đó.
Ngài không hề chỉ cho họ đến với như vậy. Anh chị em đã hiểu
điều đó rõ chứ? Nhưng Ngài đã chỉ cho họ đến với thập tự giá,
để chết, để chết. Một môn đồ thật nói, “Các anh phải chết.” Làm
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sao tôi biết khi nào tôi chết? Khi các bạn nhận biết tất cả Lời này
là Lẽ thật, thì Lời bắt đầu sống trong các bạn.

227 “Ồ,” bạn nói, “nhưng giáo hội của chúng tôi dạy…” Tôi không
quan tâm giáo hội của bạn dạy gì. Chính là những gì Kinh Thánh
nói. Bạn đang đi đến đâu, giáo hội nào đó dạy điều gì đó khác
hẳn. Nhưng Kinh Thánh này dạy giống như vậy.

228 Và Chúa Jêsus đã phán, “Hễ khi nào các ngươi chấp nhận Lời
này, Lời này sẽ được bày tỏ trong các ngươi. Nó sẽ làm điều giống
như vậymàNó nói Nó sẽ làm trong các ngươi.”

“Ồ,” họ nói, “những ngày phép lạ đã qua rồi.”

229 Và Kinh Thánh nói, “Chúa Jêsus, hôm qua và cho đến đời đời
không hề thay đổi.” Làm sao các bạn định đi đến gặp khi Chúa
Jêsus phán, “Kẻ nào tin Ta,” bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào?

230 Mác 16 nói, “Hãy đi khắp thế gian và giảng Tin Lành chomọi
người.” Bao lâu? “Đến khắp thế gian.” Cho đến bây giờ chưa hề
ngay cả đến chỗ đó, “Mọi người.” “Kẻ nào tin và chịu báp-têm
sẽ được cứu. Kẻ nào không tin sẽ bị định tội. Và những dấu hiệu
này sẽ theo họ là những kẻ tin.” Các bạn đấy. Lời sẽ trở nên Ánh
Sáng. Nó sẽ chiếu ra chính Nó.

231 Không phải các bạn đi đến ở cái nôi và nói, “Một con trẻ đã
được sanh ra ở đây, cách đây đã lâu.” Vô lý. Tất cả các loại tín điều
và chuyện huyễn đã nói về điều đó. Chúng ta biết Chúa Jêsus đã
biết tất cả điều đó sẽ hưmất, làm lộn xộn tất cả lên.

Nhưng cómộtĐiều khôngbị lẫn lộn, đó làĐứcThánhLinh.

232 “Ồ,” một trong họ nói, “Ngài được sanh ra ngay đây. Chúng
ta đã có một giáo hội được xây dựng ngay trên nó.” Người khác
nói, “Ngài được sanh ra ngay trên đây.”

233 Giống như, các bạn biết họ đã có được bao nhiêu cây đinh,
có thể chứng minh điều đó, những cây đinh gốc đã ở trên thập
tự giá?Mười chín. Mỗi người đang giữmột cây đinh. “Đây, chúng
tôi đã có nó. Halêlugia, chúng tôi đã có nó.”

Họ chỉ có một vài cái xương chết của người nào đó. “Chúng
tôi đã có được nó. Chúng tôi đã có được nó.”
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234 “Đây là nơi Ngài được sanh ra.” Người khác nói, “Đây là nơi
Ngài được sanh ra.” Người này nói, “Đây là nơi Ngài được sanh
ra.” Điều đó có gì quan trọng?
235 Đây là nơi Ngài được sanh ra, trong tấm lòng. Vâng. Khi tôi
chết, Ngài được sanh ra ở trong đây. Tôi đã được sanh lại, trong
Ngài, mới mẽ. Chính là điều đó.

“Thưa các ông, chúng tôimuốn gặpChúa Jêsus.” Được rồi.
236 Vậy thì, vấn đề là gì? Ngài đã bị thất lạc lần nữa. Nhiều người
đã lạc mất Ngài. Đúng thế. Nhưng Ngài đã bị thất lạc lần nữa,
trong những đám đông lớn, những đám đông của các tín điều.
Các bạn nhớ lần nọNgài đã bị lạc đường, với chamẹNgài không?
Ngài bị thất lạc lần nữa. Ngài đã bị thất lạc.
237 Đi xuống những đường phố này, giống như nó đã xảy ra vài
ngày qua, nhìn xem những đám đông điên dại, đẩy và xô đẩy,
và say sưa, và nguyền rủa, và chửi rủa. “Rung chuông lên, rung
chuông lên.” Đấng Christ bị thất lạc. Ngài không thất lạc. Người
ta làm lạc mất Ngài.
238 Họ đã tìm thấy Ngài ở đâu? Ở nơi họ đã làm lạc mất Ngài. Đó
là nơi chúng ta sẽ tìm thấy Ngài.
239 Nhưng Ngài đã bị thất lạc, trong những tín điều của họ và
trong những đám đông của họ. Ngài bị thất lạc. Đấng Christ bị
thất lạc, trong đám đông thương mại. Đám đông thương mại
đang nói, “Chúng ta phải tổ chức lễ Giáng sinh.”
240 Người phụ nữ đã nói ngày nọ, đứng ở đó, khi vợ và tôi đang
đứng đó. Nói, “Tôi đãmua cho ba tôimột chai rượuuýt-ki.”
241 Người khác nói, “Ồ, tôi sẽmua…Tôi sẽ bảo cho anh cái mà tôi
sẽ mua cho bố. Tôi sẽ mua cho ông ấy vài bộ bài và vài cái quần
chip. Chúng tôi sẽ chơi bài poker lột đồ, anh biết đấy, lễ Giáng
sinh mà.”
242 Nhữngngười khácnói, “Tôi vừamuamột tút thuốc lá chomẹ.
Anh sẽmua gì cho bà ấy?” Hừm! Hừm!
243 Ôi Chúa! Ngài bị thất lạc. Họ đánh mất Ngài, trong lễ Giáng
sinh. Họ lạcmất Ngài, trong lễ Phục sinh. Một bộ đồ thỏ, haymột
cái mũmới; không phải sự phục sinh, không phải sự sanh ra của
Đấng Christ.
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244 Họ đã đánhmất Ngài, trong những tín điều của họ, khi họ đã
làm ra ba thần từ Ngài, chẻ Ngài ra thành những miếng nhỏ và
làm ra những thần tượng, thay vì biết Ngài là ai. “Ta với Cha Ta
là Một.” Quý vị đã đánhmất Ngài.

245 Ngài bị thất lạc, trong đám đông sùng đạo của họ. Đám đông
sùng đạo của họ đã làm thế nào? Ngài bị thất lạc, với hội thánh
Ngài, trong Lao-đi-xê. Thời đại hội thánh, hội thánh cuối cùng,
nó nói Ngài đã ở bên ngoài hội thánh, “đang gõ cửa,” cố gắng để
vào bên trong. Cảnh thảm thiết nhất trong tất cả Kinh Thánh,
là tình trạng của hội thánh trong những ngày sau rốt trước khi
Ngài đến. Không thời đại hội thánh nào khác từng đuổi Ngài ra.
Họ đã không biết điều khác biệt nào. Bây giờ khi họ thật sự biết
quyền năng thật của Đức Thánh Linh, họ đã đá Ngài ra ngoài
nơi ấy, ở bên ngoài, đang gõ cửa. “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà
gõ.” Chắc chắn vậy.

Họ lạcmấtNgài, trongnhữngđámđông thươngmại củahọ.

246 Họ đã đánh mất Ngài, trong những đám đông sùng đạo của
họ. Đúng thế. Họ đã làm ra những tín điều từ nó. Họ đã làm ra
những giáo phái từ nó. Họ lạc mất nó. Họ đã lấy—họ đã lấy lễ
nghi thay vì Kinh Thánh. Họ đã lấy những ý tưởng của con người
thay vì những gì Đức Chúa Trời đã phán. Họ đã nói, “Hãy ghi
tên bạn vào sách. Bắt tay. Bạn chỉ phải làm điều đó thôi. Chịu
báp-têm, ‘Cha, Con, và Thánh Linh.’” Toàn bộ sự việc đều sai.
Đúng thế.

247 Đó là chỗ mà đám đông giáo hội đã đánh mất Ngài, khi họ
để lạc mất Ngài. Tại sao? Không phải trong những tòa nhà giáo
hội của họ, không phải trong những gì bạn gọi đó của họ, nhóm
người của—của họ. Nhưng họ đã để mất Ngài khi họ lìa bỏ Lời.
“Nếu đó…Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và Lời Ta ở trong các
ngươi, hãy cầu xin điều gì các ngươi muốn. Nó sẽ được ban cho
các ngươi. Nó sẽ được thực hiện cho các ngươi, nếu các ngươi cứ
ở trongTa, và Lời Ta ở trong các ngươi,” vì ấy làĐứcChúaTrời, đã
trở nên xác thịt lần nữa. Hiểu không? “Các ngươi ở trong Ta, và
Lời Ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin điều gì các ngươi muốn.
Nó sẽ được làm cho các ngươi.” Chính là thế.
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248 Nhưng, ngày hôm nay, họ không đang ở trong. Họ thì, ngày
này, tín đồ Giám Lý, ngày mai tín đồ Báp-tít, ngày mốt tín đồ
Trưởng Lão, không đi tới đâu cả.
249 “Nếu Lời Ta ở trong các ngươi! Và Lời đã trở nên xác thịt và
ở giữa chúng ta.” Halêlugia!
250 AnhNeville, điều đó rất đúng. [AnhNeville nói, “Ồ, tuyệt vời!
Tôi biết điều đó.”—Bt.]

Lời đã trở nên xác thịt trong anh chị em, đang nói qua anh
chị em.
251 Những người Ngũ Tuần đã đánh mất Ngài. Ồ, vâng. Họ đã
có Ngài, cách đây vài năm, nhưng họ đã để lạc mất Ngài. Họ đã
làm điều đó thế nào? Bởi việc thấy ai có thể xây dựng nhà thờ
lớn nhất, ừ-m, ai có thể có nhà thờ lớn nhất, ban nhạc chuyên
nghiệp giỏi nhất.
252 Nếu có điều nào tôi không thích, là một giọng hát luyện tập
quá mức, mà sẽ đứng lên và hát giống như họ bị đau bụng, “sự
hưng phấn” đó, giữ hơi thở họ cho đến khi mặt họ đen xịt. Họ
không phải đang hát. Họ chỉ đang làm ồn.
253 Nhưng điều mà tôi thích là một người được sanh lại, ngũ
tuần, chân thành, điển hình thuở xưa, tốt đẹp, hát từ tấm lòng
của họ. Nếu họ không thể mang giọng điệu trong một cái xô,
họ vẫn có Thánh Linh ở đó. Bạn có thể cảm thấy Nó xé ra qua
bạn. Halêlugia! Tôi thích thế. Tôi thích thấy những hiệu quả sau
đó, Đức Thánh Linh ban phước cho nó, anh em biết. Tôi ưa thích
điều đó. Điều đó hoàn toàn thật, đối với tôi. Vâng.
254 Nhưng họ đã đánh mất Ngài. Những ban hát được huấn
luyện bài bản và những thầy giảng được đào tạo kỹ. Vâng. Ồ,
chao ôi! Tất cả các loại tóc uốn quăn, các bạn biết đấy, và cúi
đầu họ qua cách này, mua bức hình của họ đã chụp. Và, ồ, vâng,
được đào tạo kỹ. Chắc chắnhọ là vậy. Đó là được đào tạo kỹ.
255 Những trường Chúa nhật rộng lớn, chắc chắn, mỗi nhà thờ
cố gắng để làm thêm một cái nữa, trong trường Chúa nhật. Và
trường Chúa nhật thì thậm chí không được nói đến, trong Kinh
Thánh. Đó là giáo điều Giám Lý. Nó đã được gọi trước tiên là
“trường học rác rưởi.” Mọi người bây giờ đi học trường Chúa
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nhật, mà không thể ở lại vì hội thánh, bởi vì họ đã nhận lấy điều
gì đó bên cạnhnhững gì Đức Chúa Trời đã phán. Đúng.

256 Nên nhớ, tôi chưa bao giờ nói tôi đã giảng điều nào dưới sự
hà hơi, trong đời tôi, tôi phải lấy lại, giống như tôi đã làm những
bàn thờ, ngày nọ, và các thứ, các bạn biết, Dòng Giống Con Rắn,
hay điều nào trong đó. Hãy để cho người nào đó đến và phá bỏ
nó với Lời của Đức Chúa Trời. Không.

257 Đó là chỗ mà họ đã đánh mất Ngài; trường Chúa nhật rộng
lớn, hay có trại lớn nhất, nhóm người ăn mặc đẹp nhất trong
thànhphố. Đó làNgũTuần. “Tại sao, chúng tôi thuộc vềhội thánh
đầu tiên. Nhóm tốt nhất trong thành phố ở đó.” Những chấp sự,
kết hôn ba hay bốn lần, chấp sự trong các ban ngành, mục sư, có
lẽ cũng vậy. Tất cả các thứ vô lý trong các giáo hội ngày nay. Hiểu
không?Họ đã làmởđâu?Họ đã đánhmất Chúa Jêsus.

258 “Ồ, các bạn biết, giáo phái của chúng tôi là giáo phái lớn
nhất trongNgũTuần.Nhữngngười của chúng tôi là nhữngngười
được huấn luyện tốt nhất có ở trong đó.” Họ có thể làmọi thứ đó.
Tôi không chối bỏ điều đó. Điều đó đi đến những nhà hội họp và
trong những lãnh vực thần học.

259 Nhưng tôi muốn biết một người mà biết Chúa Jêsus, đã thấy
Ngài và được sanh lại, và Lời đang phản ánh chính Nó trong lời
người ấy. Các bạn có thể thấy Nó không phải là của người ấy. Và
người ấy đã dâng chính mình hoàn toàn cho đến nỗi ấy là Đấng
Christ đang phán qua người ấy. Thế đấy. Đúng vậy. Và những dấu
kỳ vàphép lạ đi theoLời đó, bởi vì Nó là Lời củaĐứcChúaTrời.

260 Nhưng nếu Lời Đức Chúa Trời nói một điều gì đó, và nhóm
này nói, “Ồ, không. Không, không. Tổ chức của chúng tôi sẽ đá
chúng tôi ra ngoài nếu chúng tôi tin Điều đó.” Thế thì người ấy
đã xong, ngay tại đó. Người ấy tự chặt đứt chính mình, ngay tại
đó. Chỉ thế thôi. Các bạn có thể soạn kỹ một cách máy móc điều
gì đó. Các bạn có thể loại ra thứ gì đó lừa phỉnh, tưởng tượng
điều này, điều kia, hay điều nọ, nhưng điều đích thật, chân chính
không có ở đó. Vâng, thưa quý vị. Ồ, chắc chắn.

261 Các giáo hội, các giáo hội đang đánh đổi Đấng Christ cho thế
gian và những tín điều. Giáo hội đang tiếp tục chương trình đổi
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chác. Ồ, họ chắc chắn muốn—muốn đổi chác. Vâng, thưa quý vị.
Họ sẽ đi và họ sẽ đánh đổi. Họ muốn có một—họ muốn có một
chương trình đổi chác. Họ muốn đánh đổi những gì Đức Chúa
Trời nói, cho những gì giáo phái nói. Họ muốn đánh đổi những
gì Đức Chúa Trời đã phán, để “đi theo mục sư.” Họ muốn đổi
chác những gì Đức Chúa Trời nói, để “đi theo tổ chức.” Họ đang
đánh đổi.

262 Bạn biết điều gì không? Người ta đang mua sắm. Ồ, có một
việc thương mại lớn đang diễn ra bây giờ. Đó là lễ Giáng sinh
khác, chỉ làmột điều giả, đã được dựng lên.

263 Chúng ta chỉ còn một ít thời gian nữa, tôi sẽ đi trở lại chủ đề
này lần nữa một ngày nào đó. Bỏ qua quá nhiều ở đây, mà Đức
Thánh Linh ban cho tôi cách đâymột lát. Hiểu không?

264 Trong khi giáo hội đang đổi chác, giáo hội đang mua sắm,
người ta thì, cái gọi là hội thánh. Vâng, thưa quý vị. Họ đang đổi
chác. Họ chắc chắn đangmua sắmvà đổi chác. Họ đangmua sắm
cho điều gì? Giáo hội lớn nhất, đám đông mặc đồ đẹp nhất, giáo
phái lớn nhất. Và dân sự…Tôi sẽ nói điều gì đó. Người ta đang
cố gắng tìm thấy, ngay cả những người Ngũ Tuần, phụ nữ Ngũ
Tuần đang cố để tìm thấy một nơi mà người ta sẽ để cho họ đến
gần với nhiều thứ thuộc về thế gian hơn: mặc đồ ngắn, tóc quăn
uốn quá vai, tô vẽ. Họ đangmua sắm.

265 “Đáng chúc tụng Đức Chúa Trời, tôi là người Ngũ Tuần.
Halêlugia! Tôi thuộc về đây. Và, ồ, mục sư của chúng tôi
không tin…”

266 Các bạn thấy, các bạn đang mua sắm cho những người mà
sẽ để cho họ sống nhơ nhớp nhất, (xin Chúa thương xót), người
mà sẽ để cho họ sống ô uế nhất và giống như thế gian nhất, mà
họ có thể. Họ đang mua sắm từ nơi này đến nơi khác, đang quay
bỏ Đấng Christ. Điều đó có thể giống như nghiền nát mọi thứ. Nó
có ý nghĩa để làm điều đó. Người ta đang mua sắm. Chúng là sự
mua sắm lễ Giáng sinh nơi mà họ có thể tìm thấy những sự mua
bán. Những kẻ chuyên săn lùng hàng hạ giá!

267 “Ồ, tôi cũng, là người Ngũ Tuần. Ồ, chúng tôi không có Thứ
tâm trí hẹp hòi cũ kỹ đó.” NhưngKinh Thánh nói vậy.
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Nếu người ấy là môn đồ thật của Đấng Christ, người ấy sẽ
dẫn dắt bạn đến với thập tự giá.

268 “Ồ, Anh Branham, tôi đã đi ra và nói tiếng lạ.” Điều đó không
có ý nghĩa gì cả. Một con lừa đã làm điều đó, ngày nọ. Vâng, thưa
quý vị. Điều đó là đúng thế…

269 Tôi không muốn làm trò cười về Lời thánh của Đức Chúa
Trời. Tôi tin vào việc nói tiếng lạ.

270 Nhưng các quỷ nói tiếng lạ. Một dân có thể nói tiếng lạ và
sống bất cứ loại đời sống nào. Nhưng, tôi muốn nói, ma—ma quỷ
đã cómột—một bản sao củamọi thứmàĐứcChúa trời đã làm.

271 Và nó có thể sao chép mọi thứ ngoài sự Sanh ra chân thật
của Đấng Christ, và nó không thể làm điều đó. Bởi vì, các bạn
phải chết, trước tiên, rồi Lời làm cho bạn sống dậy. Làm sao bạn
biết khi nào bạn sống động? Khi Lời ấy, mọi Lời của Nó, đã trở
nên xác thịt trong bạn. Mọi việc Kinh Thánh nói, các bạn nói
giống y như vậy, và nó ứng nghiệm thật chính xác như Ngài đã
phán điều đó. Đó là khi nó là, vâng, khi bạn, khi linh của bạn
đồng ý với Ngài. Ngài là Lời. Khi linh của bạn đồng ý với những
gì Ngài phán, và Thánh Linh tự bày tỏ Nó qua Lời Ngài, thì bạn
đang sống. Hiểu không? Bạn đang chấm dứt việc mua sắm, rồi,
và sự đổi chác, và tất cả còn lại của nó. Nó được giải quyết hết
thảy. Vâng.

272 Người ta đang mua sắm, để tìm thấy nơi họ có thể sống thế
gian nhất, Ngũ Tuần và tất cả. Chẳng phải quý vị, Ngũ Tuần, làm
trò cười về họ những người Báp-tít và Trưởng Lão. Cái nồi không
thể gọi cái ấm dơ dáy. Không, thưa quý vị. Không, thật vậy. Tất
cả đều giống nhau. Vì vậy họ đangmua sắm, tìm thấy chỗmà họ
có thể đi vào một giáo hội và gia nhập một tổ chức, để họ có thể
được quần chúng ưa thích, được ngưỡng mộ trong thành phố,
thị trưởng của thành phố đi nhà thờ đó. Mà, ông ấy có thể đi tới
một nhà thờ, được sanh lại. Bây giờ, tôi chỉ đang nói, rốt lại, nhà
thờ lớn nhất trong thành phố.

273 Tôi biết nhiều người ngay ngày hôm nay mà thuộc về một
tổ chức nhỏ ở con đường trên đây, một nhà thờ nhỏ, nhưng nó
quá nhỏ. Vì thế họ nói, “Vì vậy con cháu của—của chúng tôi sẽ,
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và chúng tôi có thể, có một ý nghĩ tốt hơn một chút về,” họ đã
lấy thư giới thiệu từ một giáo hội và đi đến nhà thờ khác, một tổ
chức lớn hơn. Và ngoài ra, nhà thờ khác này có một bức tranh
trưng bày trong tầng hầm, và họ sẽ chơi đánh bài vàmọi thứ như
thế, anh em biết đấy, và có những trò chơi này, và đại loại như
thế. Vì thế họ đưa con cái họ xuống đó. Họ đã có một bàn chơi
pun sáu lỗ trong tận cùng, đấy, để họ có thể chơi pun, và có sự
giải trí và những việc như thế. Và có lớp trường Chúa nhật mười
phút, và giờ nghỉ để uống cà phê, và nghỉ giải lao để mục sư có
thể ra ngoài, hút thuốc. Ồ, vâng. Đúng thế. Tôi không muốn nói
điều đó trừ khi tôi biết tôi đang nói về điều gì. Điều đó đúng. Ồ,
chắc chắn. Hiểu không?

274 Họ đang mua sắm. Nếu họ có thể tiếp tục và sống loại đời
sống mà họ muốn sống, làm bất cứ điều gì họ muốn làm, và vẫn
được hứa Sự sống Đời đời trong tương lai, họ đang mua sắm cho
điều đó.

275 Tôi đang nói với anh chị em, nếu anh chị em muốn đi mua
sắm, hãy đến Đồi Sọ. Điều đó được giải quyết. Hãy chết đi với
bản ngã nhơ nhớp của mình, tội lỗi của mình, và được sanh lại,
lần nữa.

276 “Và nếu các ngươi yêumến thế gian, hay những việc thuộc về
thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời thậm chí không
ở trong các ngươi.” Đó là điềuKinhThánhđãnói. Đúng thế.

Nói, “Tôi không tin vào sự thánh khiết.” Không lạ gì, bạn
không thể.

277 Nhưng Kinh Thánh nói, “Không có nó, không ai sẽ thấy Đức
Chúa Trời.” Đức Chúa Trời là thánh. Nếu Đức Chúa Trời sống
trong bạn, thì bạn, cũng phải thánh.

278 Và nói cho tôi biết bạn có thể đi ra ngoài vào những bữa tiệc
này, và uống xã giao một chút không? Nhiều người Ngũ Tuần
làm thế, đi ra vào những bữa tiệc này, và lấy họ những người
đàn bà ngoài đó và sống trong những nơi này, và đi xuống và tự
cởi đồ ra, với những bộ đồ tắm, và đi bơi trước đàn ông, khi mà
những người chồng của các bà, và các anh em, và các chị em, và
vân vân. Và những người Ngũ Tuần đi ra trong những bộ đồ tắm,
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và tự xưng là thuộc viên của Nàng Dâu sao? Nàng Dâu của Đấng
Christ không làm những điều đó.

279 Ồ, người đó đang mua sắm, chắc chắn, lấy cách dễ dàng, rồi
lời hứa Sự sống Đời đời kiếp sau.

280 Các bạn không có Nó, trừ phi Nó đang sống trong bạn, Lời
Đức Chúa Trời là một lời chứng sống rằng Ngài vẫn sống, và
bạn sống trong Ngài. Ồ, chao ôi! “Thưa các ông, chúng tôi muốn
thấy Chúa Jêsus.” Ồ! Không phải những tín điều này, không phải
những điều này mà người ta dựng lên. “Chúng tôi muốn thấy
Chúa Jêsus.”

281 Nhưng Ngài bị lạc, với họ. Ừ-m! Tại sao? Chờmột lát. Tại sao?
Tại sao Ngài bị lạc, với họ? Tại sao Ngài bị lạc, với Ngũ Tuần? Tại
sao Ngài bị lạc, với Giám Lý và Báp-tít? Tại sao Ngài bị lạc, với
những tổ chức đó? Bởi vì họ sẽ không lấy hạt lúamì của họ và để
rơi nó xuống ở Đồi Sọ, và chết với tín điều của họ, và được sanh
ra về Lời.

282 Thế thì chúng ta được rửa sạch bằng nước về Lời, a-men,
trở nên những tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Và những
dấu hiệu mà Đấng Christ đã nói đi theo Ngài, sẽ đi theo họ. Mọi
người nữ sẽ đến với chỗ của mình. Mọi người nam sẽ đến với
chỗ củamình. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến với chỗ của
Nó, và Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống sẽ là không vết.
Chắc chắn vậy. A-men. Vâng, thưa quý vị. Đó là cách nó được
thực hiện.

283 Không có sự chết với hạt giống lúamì của họ. Chúng sẽ không
rơi vào trong giáo phái của họ. Họ sẽ không để nó chết. Nếu tổ
chức Báp-tít sẽ để rơi hạt giống lúamì Báp-tít đó vào trong đất và
để cho nó chết đi; nếu Giám Lý sẽ để rơi hạt giống lúa mì của nó,
nếu Phúc Âm Ngũ Tuần, và Danh Jêsus Ngũ Tuần, và Một Ngôi,
và Ba Ngôi, và tất cả các tổ chức khác, hội thánh của Đức Chúa
Trời, và tất cả những hội khác, sẽ rơi hạt giống lúa mì đó vào
trong Lời; và để cho nó chết đi với những ý riêng của nó, và để
cho Lời này ở trong và đến với Sự Sống. Thế thì họ sẽ nói, “Nếu
anh em không tin tôi, hãy tin những công việc tôi làm, vì chúng
là kẻ làm chứng về tôi vậy.”
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284 Các công việc là gì? Chúa Jêsus phán, “Những công việc này,
những công việc mà—mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ta làm. Và,”
phán, “như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy.”
Chính các công việc mà Đức Chúa Trời đã làm đã ở trong Ngài,
làm cho Ngài và Cha là Một. Và các công việc giống như vậy mà
Chúa Jêsus đã làm, và Đức Thánh Linh của Chúa Jêsus ở trong
bạn, sẽ khiến bạn làm những công việc giống như vậy. “Các công
việcmà Ta làmngười ấy cũng sẽ làm.” Chắc chắn.

285 Sẽ không để cho hạt giống…Họ đã làm gì? Chỉ những thuộc
viên chết, chết trong tội lỗi và vi phạm, chết về học vấn, chết
trong những việc thuộc về thế gian. Nó kể đến với họ. Đó là lý do
họ không được sanh lại. Đó là lý do những dấu hiệu không thể
đi theo. Bởi vì sao? Chỉ những thuộc viên chết. Phải là, một mục
sư phải có bằng Tiến sĩ Triết, Tiến sĩ Luật, trước khi người ấy có
thể chăn bầy ở những giáo hội nào đó. Và có lẽ ông ta không biết
những mẫu tự đầu tiên, ABC, “luôn luôn tin Đấng Christ.” Nếu
ông ta tinĐấng Christ…[AnhBranhamdùng điệu bộ—Bt.]

286 Một anh chàng nào đó đi theo tôi, ngày nọ, và nói, “Tại sao
anh không để mặc họ những người đó, luôn luôn búa vào họ về
cách họ ănmặc, những việc họ làm? Ồ, nếu anh làmột tiên tri…”
Họ nói, “Nhiều người nghĩ anh là tiên tri.”

287 Tôi nói, “Tôi biết họ đã nói thế. Tôi không phải. Nhưng,” tôi
nói, “họ—họ—họ đã nói điều đó.”

288 Nói, “Ồ, nếuhọ tin anh là vậy, thế thì tại sao anhkhôngdạyhọ
cách thấynhững khải tượng và bước đi trướcĐứcChúaTrời?”

289 Tôi nói, “Nếu họ không biết chữ ABC, làm sao tôi sẽ dạy họ
môn đại số? Nếu họ không biết trườngmẫu giáo, không biết cách
cư xử đàng hoàng, không biết cách nhìn và hành động, và ăn
mặc, và hợp với khuôn phép, làm sao anh sẽ dạy họ những việc
thuộc về tiên tri?”

290 Chúa Jêsus phán, “Nếu các ngươi không tin nhữngđiều thuộc
về đây, những việc thuộc về đất, làm sao các ngươi sẽ tin, Ta bảo
cho các ngươi những việc thuộc về trời?” Những việc mà bạn có
thể tự làm, ngừng làm những điều này. Thậm chí không thể làm
điều đó, làm sao các bạn định tìm thấy những việc thuộc linh,
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hỡi dân sự? Không đúng thế sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.]
Vâng, thưa quý vị.

Chỉ chết đi, với học vấn của họ. Họ đã có một đám đông
học thức.

291 Bây giờ tôi sẽ kết thúc bằng việc nói điều này, chỉ vài lời này.
Sứ điệp Giáng sinh của tôi, là, để tôi chỉ ra cho các bạn tối nay
đến với thập tự giá. A-men. Và các bạn, hạt giống lúa mì, rơi vào
trong Đấng Christ ở đó và chết đi. Ở đó các bạn sẽ tìm thấy Sự
Sống của Ngài trong Lời Ngài, là hôm qua, ngày nay, và cho đến
đời đời không hề thay đổi. Hãy để đó là Sứ điệpGiáng sinh của tôi
dành cho các bạn. Tôi không đang chỉ cho các bạn đến với máng
cỏ, đến với một cái nôi, đến với một giáo hội, đến với một giáo
phái. Nhưng, “thưa các ông, chúng tôimuốn gặp Chúa Jêsus,” thế
thì tôi sẽ chỉ cho các bạn đến với Ngài. Ngài chỉ cho các bạn đến
với sự chết, chôn và sự sống lại củaNgài. Và các bạn để cho chính
hạt giống lúamì của các bạn rơi vào trong đó, và để cho Lời Ngài
trở nên thật trong các bạn, và các bạn sẽ thấy rằng Ngài là hôm
qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. “Thưa các
ông, chúng tôimuốn gặp Chúa Jêsus.” Ngài là hômqua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

292 Lạy Cha Thiên thượng, mặc dù thời giờ cuốn đi, và Đức
Thánh Linh vận hành ở giữa dân sự, và ngày mai được cho là
sự thờ phượng của ngày mà Ngài đã sai Con độc sanh yêu dấu
của Ngài đến trong thế gian. Và con đã cố gắng, tối nay, không
phải để chỉ cho dân sự đến với một máng cỏ nơi mà Ngài đã
được sanh ra, vì Ngài chỉ là một Con Trẻ lúc đó. Nhưng con đang
cố gắng để chỉ cho họ đến với mục đích mà vì đó Ngài đã sanh
ra, rằng Ngài có thể trở nên Đấng Cứu Rỗi của họ, hầu cho Ngài
có thể trở nên Đức Chúa Trời của họ, Vua của họ—của họ—của
họ—của họ, Mọi sự trong Mọi sự của họ. Hầu cho họ có thể biết
Ngài là Đấng làm đầy dẫymọi không gian, để họ có thể biết Ngài;
không phải là Đấng mà bắt đầu ở Bết-lê-hem, nhưng là Đấng mà
không hề có sự bắt đầu, Đấng mà là Đức Chúa Trời Đời đời, mà
có thể đứng trên trái đất và phán, “Ta với Cha Ta làMột.”
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293 Con đang cố gắng hành động giống như một—một môn đồ,
theo cách tốt nhất mà con biết. Khi những người có tấm lòng đói
khát đến với các môn đồ là thật đó, Phi-líp và Anh-rê, họ đem
những người ấy vào trong sự Hiện diện của Chúa Jêsus, và Ngài
đã chỉ cho họ đến với sự chết sắp đến, để họ sẽ biết Ngài và có
thể thấy Ngài.
294 Và tối nay, Cha ôi, giống như vậy, con chỉ cho họ đến với Đồi
Sọ nơi mà Con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong xác
thịt, lấy hình thức của conngười và được dựngnênđền tạm, thay
đổi vai của Ngài, trở nên từ một…Đức Chúa Trời Đời đời trong
sự Vinh hiển khi Đấng Đời Đời trở nên một con người và dựng
trại của Ngài ở giữa chúng con và trở nên một trong chúng con
là Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp, để mang chúng con trở lại với
một—một sự nhớ lại về một Đức Chúa Trời quyền năng đã tạo
dựng chúng con.
295 Ở đó Ngài đã chết, tại Đồi Sọ, và ở đó chúng con phải chết với
Ngài. Như Ngài đã chết, Con Đức Chúa Trời; là các con trai của
Đức Chúa Trời, chúng con cũng phải chết, và để cho hạt giống
lúa mì của chúng con rơi vào trong đất với Ngài, sự sống của
chúng con được chết và giấu kín trong Ngài. Ồ, và rồi được sống
lại trong sự sống lại của Ngài, để thực hiện công tác của Ngài, để
cho giống như Đức Chúa Trời của Ngài, mà đã ở trong Ngài, sanh
ra sự biểu lộ về Lời của Hội thánh trong những ngày sau rốt này,
như Ngài đã hứa.
296 Lạy Đức Chúa Trời, chúng con rất vui mừng thấy rằng Ngài
đã chứng thực từng chút của nó, tỏ cho thấy rằng Ngài là Đức
Chúa Trời. Ngài giữ Lời Ngài. Trụ Lửa lớn đó vẫn ở giữa chúng
con. Những dấu kỳ và phép lạ lớn đó mà Ngài đã hứa, vẫn
đang xảy ra.
297 Ôi Đức Chúa Trời, chúng con rất vuimừng vì điều đó, tối nay,
rằng mục đích để mang Ngài đến với thế gian, rằng chúng con
có quyền để sở hữu Thánh Linh Ngài trong đời sống của chúng
con. Điều đó ban cho chúng con Sự sống Đời đời, Lời Ngài đã trở
nên xác thịt trong bản thể của chính chúng con.
298 Xin cho chúng con tự đầu phục, tối nay, Chúa ôi, đầu phục
hoàn toàn, với mọi sự của thế gian này, để chúng con có thể chết
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với những việc thuộc về thế gian; và sống lại với một Đời sống
mới trong Đấng Christ, để đi ra trong năm sắp đến này, nếu năm
trải qua suông sẻ, hay nếu như ngay cả nó đến được đây. Lạy
Chúa Jêsus, để được mới mẽ, những cái bình dâng hiến của Đức
Chúa Trời, được rửa sạch bằng nước của Lời, quaHuyết, và được
để riêng ra cho sự hầu việc cho Đấng Christ! Xin nhậm lời, Chúa
ôi. Chúng con xin giao phó chính mình cho Ngài, trong Danh
Chúa Jêsus Christ. A-men.

Gần với Ngài, gần với Ngài,
Gần với Ngài, gần với Ngài;
Suốt cuộc hành trình hành hương của đời
sống,

Cứu Chúa ôi, xin cho con bước với Ngài.

Chúng ta hãy giơ tay chúng ta và lòng chúng ta lên, khi chúng
ta hát nó.

Gần với Ngài, gần với Ngài,
Gần với Ngài, gần với Ngài;
Suốt cuộc hành trình hành hương của đời
sống,

Cứu Chúa ôi, xin cho con bước với Ngài.

299 Chúng ta hãy cúi đầu chúng ta và lòng chúng ta, và hát bài
đó cách im lặng; nhưng với Ngài bây giờ, giống như anh chị em
đang nhìn thẳng đến Ngài.

Gần với Ngài, gần với Ngài,
Gần với Ngài, gần với Ngài;
Suốt cuộc hành trình hành hương của đời
sống,

Cứu Chúa ôi, xin cho con bước với Ngài.

300 Nếu như đó là lời chứng của bạn, vậy thì hãy giơ tay lên.
Nói, “Gần với Ngài! Thật vậy, Chúa ôi, không phải giáo hội. Ngài!
Không phải một tín điều, nhưng Ngài. Không phải một máng cỏ
hay cái nôi. Ngài! Ôi Đức Chúa Trời, xin để Lời Ngài được ở trong
con, để con sẽ được gần với Ngài.”
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Suốt cuộc hành trình hành hương của đời
sống,

Cứu Chúa ôi, xin cho con bước với Ngài.
301 Bây giờ trong khi chúng ta hát lần nữa, hãy nắm giữ, tay
người nào đó, nói, “Tôi sẽ cầu nguyện cho anh, Cơ-đốc nhân.”
Khi bạn nắm tay họ, điều đó đang nói rằng, “Tôi sẽ cầu nguyện
cho anh, Cơ-đốc nhân. Anh cầu nguyện cho tôi.”

Gần với Ngài, gần với Ngài,
Gần với Ngài, gần với Ngài;
Suốt cuộc hành trình hành hương của đời
sống,

Cứu Chúa ôi, xin cho con bước với Ngài.

Bây giờ khi các bạn cúi đầu.

Trong máng cỏ xa xưa, tôi biết nó là rất thật,
Một Con Trẻ được sanh ra để cứu con người
khỏi tội.

Giăng đã thấy Ngài trên bờ biển, Chiên Con đời
đời mãi mãi,

Ồ, Đấng Christ, Đấng Chịu Thập hình ở Đồi Sọ.

Gần với Ngài, gần với Ngài;
Suốt cuộc hành trình hành hương của đời
sống,

Cứu Chúa ôi, xin cho con bước với Ngài.
302 Các bạn yêuNgài không? [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Ngài
chẳng tuyệt vời sao? [“A-men.”]

Kẻ què được bước đi, kẻ câm được nói,
Quyền năng đó đã được nói với tình yêu trên
biển;

Người mù được thấy, tôi biết điều đó chỉ có thể
là

Sự thương xót của Người đó xứ Ga-li-lê.

Bây giờ, gần với Ngài, gần với Ngài;
Suốt cuộc hành trình hành hương của đời
sống,

Cứu Chúa ôi, xin cho con bước với Ngài.
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303 Đó là sự ao ước của anh chị em tối nay chứ? Nói, “A-men,”
nếu là vậy. [Hội chúngnói, “A-men.”—Bt.] Ồ, thật tuyệt vời!

Suốt cuộc hành trình hành hương-…Chúng ta
là những kẻ hành hương.

Cứu Chúa ôi, xin cho con bước với Ngài.
304 Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Không chính xác một
Giáng sinh “vui vẻ”, nhưng những ơn phước của Đức Chúa Trời
về sự Giáng sinh ở trên anh chị em. Nguyện xin Đấng Christ của
Đồi Sọ che giấu anh chị em trong chính Ngài, trùm kín anh chị
em, quấn chặt anh chị em và bao phủ anh chị em trong Lời Ngài,
cho đến khi Lời Ngài sẽ được trở nên xác thịt trong anh chị em,
là lời cầu nguyện của tôi. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh
chị em. Bây giờ xin mời mục sư, Anh Neville. 
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