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 Cám ơn anh rất nhiều, Anh Neville.

Xin chào, các bạn. Tôi chỉ kịp lăn vào giường sáng nay đúng
lúc để lăn ra lại, vì vậy tôi mệt mỏi một chút. Đã không đến…hầu
như đến bất ngờ. Anh Shakarian, hội Thương Gia Phúc Âm Toàn
Vẹn, chủ tịch của phong trào này, đã…Vợ anh bị ngã bệnh, và vì
thế…và chị ấy được đưa đến bệnh viện.
2 Và để thay thế cho một người như thế là một việc rất quan
trọng, và thông quamột hội đồng ngày hômqua.
3 Và Anh Arganbright đã đi qua, và chúng tôi đi lên. Và, ồ, tôi
đã thức dậy lúc bốn giờ, sáng hôm qua, và chúng tôi đã bắt đầu
tới Cincinnati. Và chúng tôi đã đi suốt ngày. Và tôi đã tới nơi, vừa
đi vào. Chúng tôi đã đến khoảng rạng đông, sáng nay. Và vì thế
lăn ra khỏi giường, và giọng khàn khàn, nhưng chúng ta được ở
đây bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
4 Tôi tự hỏi Anh Arganbright đã làm điều đó không. Anh có
ở đây không, Anh Arganbright? Anh ấy chắc hẳn vẫn đang ngủ
say sưa trong cánh tay của Morpheus. Anh chị em không biết
Morpheus là ai; đó là thần ngoại giáo La-mã, thần ngủ.
5 Vì vậy hết thảy anh chị em hãy cùng chịu đựng với tôi một
chút vì cổ họng khàn khàn của tôi sáng nay, và tôi sẽ cố gắng
không giữ anh chị em lại quá lâu.
6 Mục đích của tôi có buổi nhóm sáng nay là bởi vì…không
phải dân sự. Chúa nhật sắp tới tôi sẽ đem đến sứ điệp Giáng sinh
của tôi—của tôi, nhưng, nếu tôi—tôi thực hiện, thì nó sẽ làm cho
những người mà đến từ bên ngoài thành phố, có lẽ hầu như làm
ảnhhưởng lễ Giáng sinh của họ, anh chị embiết đấy, về việc đi về
lại. Và vì vậy tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt nhất nếu chúng ta họp lại cùng
nhau và thờ phượng Chúa sáng nay, theo cách này, cho phần của
tôi về sự hầu việc lễ Giáng sinh. Và rồi Chúa nhật tới anh chị em
có thể ở nhà của mình…Nếu anh chị em sống ở xa, anh chị em
có thể ở tại hội thánh riêng của mình từ bất cứ nơi đâu, hay bất
cứ điều gì anh emmuốn làm.
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7 Và tôi muốn cảm ơn người anh em vì bài hát hay đó. Tôi vừa
đi vào khi đang hát bài ấy. Bài hát đó thật hay. Và luôn mọi lúc
tôi đã nghe vợ tôi và hết thảy họ luôn khoe về việc hát hay của
anh ấy, và tôi đã có được cơ hội lần đầu tiên nghe anh ấy hát,
chính tôi, cách xa đền tạm. Vậy thì, đó há chẳng là điều gì sao?
Anh em chúng ta ở đây tại đền tạm, và đã phải đi thẳng xuống
Shreveport, Louisiana, để nghe anhấyhát bài đầu tiên củamình.
Những việc thật lạ, phải không?

8 Và rồi chúng ta nghĩ có lẽ rằng làm điều này, nó sẽ cho chúng
ta một thì giờ trong chúng ta…về—về việc đến với nhau. Và rồi
những con đường lại rất tồi tệ. Tôi tự hỏi xem Anh và Chị Dauch
từ Ohio có đến được không. Họ đã đến chưa? Anh ở đâu, Anh
Dauch? Vâng, vâng. Tôi chỉ đang tự hỏi. Trên đó anh thấy có
nhiều tuyết không? Nhiều tuyết. Vậy, ồ, đã không có chút tuyết
nào tại Cincinnati. Thậm chí không có nhiều như ở đây. Thậm
chí không có chút tuyết nào cả. Và lần đầu tiên tôi từng giảng tại
Cincinnati là ngày hôm qua, và vì vậy chúng tôi đã có một ngày
rất quan trọng, một chi hội mới chưa đầy một tuổi, và nó là một
chi hội rất tốt, một số người tốt đẹp. Chúng tôi đã vui hưởng sự
thông công. Rồi họ vừa mới gọi cho tôi ngay bây giờ để tôi có
mặt tại Columbus ngày mai, cho sự cung hiến một chi hội khác,
và, hay là buổi nhóm, mà Anh Shakarian được cho là đảm trách,
nhưng…và tôi phải cầu nguyện cho buổi nhóm đó trước hết. Nó
là một…

9 Tôi phải đi đến Phoenix ngay sau buổi nhóm này, anh em
biết đấy, và chúng tôi đã có…Chúng tôi khởi hành tại Phoenix
vào ngàymười hai, sẽ có bữa điểm tâm của các thương gia. Và tôi
không biết thật sự nó được tổ chức tại đâu. Tôi nghĩ tại Ramada,
sẽ được tổ chức tại—tại Ramada. Hội thương gia có bữa điểm
tâm thường lệ của họ tại đó. Và rồi tôi bắt đầu vào Chúa nhật, và
Chúa nhật, trong khoảng mười hai ngày vòng quanh hết Thung
lũng Maricopa, Phoenix, Tucson. Và tôi có một tiệc lớn vào tối
thứ Hai, tối thứ Hai kế tiếp, tại Tucson, một—một tiệc lớn với
những mục sư truyền đạo và Thương Gia Phúc Âm Toàn Vẹn tại
Tucson. Và vậy nên trở lại với Phoenix, và tôi nghĩ tại Glendale
và những nơi khác. Và rồi hội đồng bắt đầu vào ngày haimươi-…
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Ngàymấy, Anh Fred? Anh có nhớ đúng…Haimươi bốn, haimươi
bốn cho đến ngày hai mươi tám hay hai mươi chín, khoảng đó.
Và rồi, ý Chúa, trở về nhà. Chúng ta sẽ thấy chúng ta đã tiến hành
như thế nào ở đây, hiểu về Bảy Ấn hay…từ thời gian đó trở đi, và
thấy nơi chúng ta đi đâu từ đó.
10 Bây giờ, tôi tin người nào đó đã bảo tôi chúng ta có vài trẻ
em ở đây sáng nay để được dâng. Đúng thế không? Có người mẹ
nào đó có con để dâng không? Điều gì đó Doc đã nói với tôi. Ồ, có
lẽ là tôi đã sai. Ồ, vâng. Vâng. Vâng, thưa quí vị, những cháu bé
này. Được rồi, xin các chị hay các anh emmang các con nhỏ của
mình lên được không? Cảm ơn, chị. Hãy nghĩ đây là một thì giờ
rất thích hợp để mang những đứa trẻ đến, đó là lễ Giáng sinh.
Anh Neville, mời anh? Bây giờ, khi các anh chị em yêu dấu nầy
mang những đứa con bé bỏng của họ lên sáng nay, điều đó—điều
đó thật là…
11 Bây giờ, nhiều người, trong nhiều giáo hội, và—và nếu người
nào trong anh chị em đã cómặt tại hội đồng ngày hôm qua, cách
mà Anh Brown, tín đồ Giám Nhiệm được đầy dẫy Đức Thánh
Linh, đã xin lỗi những tín đồ Ngũ Tuần, về việc báp-têm trẻ sơ
sinh, vì vậy, trước khi anh ấy nói những gì anh đã phải làm. Vì
thế tín đồ Giám Nhiệm làm báp-têm, bằng sự rảy nước, điều mà
họ gọi là báp-têm.

Báp-têm, đối với tôi, có nghĩa “dầm mình, đi dưới, một sự
chôn cất.”
12 Và, nhưng nhiều người trong họ làm thế. Đó làmột hình thức
cổ…Đó là hình thức mà thực sự đến từ giáo hội Công giáo, và đã
được thực hiện qua những người GiámLý và tín đồ GiámNhiệm,
Lutheran và nhiều người trong họ làm điều đó. Những người
Giám Lý làm điều đó. Đó là sự phân rẽ giữa giáo hội Nazarene
và Giám Lý, là phép báp-têm trẻ sơ sinh. Mọi lời người Nazarene
cũng giống như Giám Lý, chỉ có khác phép báp-têm con trẻ, và
vì vậy họ tách ra vì mục đích đó.
13 Hội Thánh của Đấng Christ làmột Hội thánh Cơ-đốc, mọi thứ
bên cạnh âm nhạc trong nhà thờ. Và vì vậy, ồ, với những vấn
đề nhỏ đó mà họ phân rẽ và làm tan vỡ tình huynh đệ và các
thứ! Hết thảy chúng ta là một trong Đức Chúa Jêsus Christ, bởi…
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Anh em không thể gia nhậpmột hội thánh. Anh em—anh em gia
nhập một nhà hội họp, nhưng anh em không thể gia nhập một
hội thánh, đấy, bởi vì anh em phải được sinh ra trong hội thánh.
Đó là sự sinh ra thuộc linh. Và vì vậy những người khác nhau có
những ý tưởng củahọ và, chúng ta chỉ đi với họ, thế là được.

14 Nhưng đối với—với chúng ta ở tại đền tạm đây, chúng ta
muốn ở lại thật chính xác cách Kinh Thánh nói làm điều đó. Chỉ
những gì…Và không có câu Kinh Thánh nào trong Kinh Thánh
nói về việc báp-têm trẻ sơ sinh. Không có câu Kinh Thánh nào
trong Kinh Thánh về sự rảy nước. Và vì vậy câu Kinh Thánh duy
nhất có trong Kinh Thánh mà Chúa Jêsus đã phán điều đó, Ngài
là GươngMẫu của chúng ta, và khi họmang đến cho Ngài những
con trẻ Ngài đặt tay Ngài trên chúng và chúc phước cho chúng,
và phán, “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, và đừng ngăn cấm chúng
nó, vì Nước Thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.”
Vậy thì, đó là cáchmà chúng ta cố gắng tiếp tục.

15 Bây giờ, chúng ta biết, khi vịmục sư và tôi đặt tay trên những
con trẻ này, bàn tay chúng ta là sự thay thế nghèo nàn cho Chúa
chúng ta, bởi vì tay Ngài là thánh. Nhưng nếuNgài phải tìm kiếm
khắp thế gian sáng nay để tìm thấy một bàn tay thánh sạch, anh
em sẽ tìm thấy nó ở đâu? Không có người như thế, đấy, trên trái
đất. Nhưng bởi ân điển của Ngài chúng ta đại diện cho Ngài. Và
những con trẻ ở đây mà chúng ta sẽ dâng, chúng ta sẽ đặt tay
trên chúng và dâng lời cầu nguyện và cảm tạ vì những gì Ngài
ban chúng cho dân sự, và xin cho chúng là những đóa hoa bé
nhỏ trong nhà anh chị em để giúp làm rạng rỡ con đường anh
chị em đi. Nguyện xin chúng được nuôi nấng trong sự khuyên
dạy của Đức Chúa Trời. Và nguyện xin những trẻ nhỏ này bây
giờ trở nên những công nhân vĩ đại, nếu còn có một ngày mai,
trong Vương quốc Đức Chúa Trời, là lời cầu nguyện chân thành
của chúng ta. Được rồi. Cầu xin Chúa ban phước.

16 Chúng ta hãy xem, tôi tin chúng ta sẽ bắt đầu trên đây, với
chú bé đầu đen, nhỏ bé này đang nhìn chăm tôi. Thật hầu như…
Ồ, chao ôi! Vợ tôi nên có mặt tại đây để ẵm chú bé này. Tôi luôn
luôn sợ mình sẽ làm vỡ chúng, anh em biết đấy. Chà, thật là một
chú bé xinh đẹp! Cháu thế nào? Quả là một thời giờ thích hợp,
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khi, “Trong máng cỏ, một Hài Nhi được tìm thấy,” một thì giờ
Giáng sinh, để dâng những con trẻ lại cho Đức Chúa Trời. Tên bé
là gì? Samuel Thomas. Này, đó làmột tên rất tốt.

Chúng ta hãy cúi đầu.

17 Lạy Cha trên Trời của chúng con, khi đôi vợ chồng trẻ hạnh
phúc này sáng nay đến với một niềm vui nhỏ này mà Ngài đã
thêm vào cho sự kết hợp của họ, bé Samuel Thomas, lạy Cha là
Đức Chúa Trời, chúng con cầu nguyện để Ngài sẽ ban phước đứa
bé này. Và khi chúng con giơ cao bé trong sự Hiện diện của Ngài
sáng nay, Chúa ôi, để bàn tay thánh không thấy được của Ngài
ban phước cho đứa trẻ này. Xin được như vậy, Chúa ôi, hầu cho
đứa bé sẽ sống. Và nếu còn có ngày mai, xin cho nó là một công
nhân vĩ đại cho Vương quốc Đức Chúa Trời. Xin ban phước cho
cha mẹ của nó. Và bây giờ, lạy Cha, chúng con dâng cho Ngài bé
Samuel Thomas, trong Danh Chúa Jêsus Christ, chomột đời sống
tận hiến vì Vương quốc Đức Chúa Trời. A-men.

18 Chúa ban phước cho anh chị và con trai, và cầu cho anh
chị hạnh phúc. Và xin cho đó là điểm sáng trong đời sống của
anh chị, trong suốt chặng hành trình của anh chị. Xin Chúa ban
phước cho anh chị.

19 Bây giờ, đây là cháu nhỏ? [Người mẹ nói, “Vâng,” lúc đó đứa
bé tạo nênmột tiếng—Bt.] Bây giờ, tôi không thể hiểu được ngôn
ngữ đó. Tôi biết điều gì. Tôi biết điều gì—điều gì chúng đang làm,
nhưng tôi không hiểu nó.

20 Khi tôi ở tại nước Đức cách đây không lâu, tôi đã không thể
nói được một từ. Tôi nói, “Nhưng sự việc đó, về người Đức quý
vị ở đây,” tôi nói, “tôi không hiểu được.” Tôi nói, “Mọi…Tôi đang
đi xuống đường phố, và người mẹ đang ẵm em bé, và nó khóc
bằng tiếng Anh.”

21 Ồ, tôi nghĩ chị ấy phải làm điều gì đó. Tôi sẽ khiến hết thảy
các bạn quấn quýt lên, khi chúng tôi trở về với Meda. Chúng cứ
quấn vào việc này, anh chị em biết đấy, ghim xuống. [Người mẹ
nói, “Alicia Kay.”—Bt.] Alicia Kay. [Người nào đó nói, “Carlyle.”]
Carlyle. Alicia Kay Carlyle, đó là một cái tên đẹp. Tôi thích tên
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đó. Chị mang bé gái đến đây chứ? Ừm! Ồ, chị cũng giúp tôi một
tay chứ, thưa chị?
22 Ồ, anh chị em biết, khi Y-sơ-ra-ên mang của lễ của họ (điều
đó tôi đã giảng vào ngày hôm qua) đến bàn thờ, đấy, họ đặt tay
mình lên đó, vì họ tự xác nhận với những của lễ của họ.
23 Bàn tay chị đặt trên đứa con của mình, chứng nhận chị với
đứa bé vậy. Điều đó được chứ? Và chúng ta đặt tay trên nó, chứng
nhận chính mình trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cho
bé Alicia Kay này. Đúng không? Carlyle.
24 Lạy Cha trên Trời của chúng con, chúng con dâng cho Ngài,
bé gái nầy, Chúa ôi, nguồn vui này mà đã được ban cho gia đình
này. Xin ban phước cho bé gái này, Chúa ôi, cháu bé xinh đẹp
bé bỏng này mà con giữ trong đôi cánh tay mình sáng nay, như
người mẹ mang đến con trẻ này. Ngài ban nó cho chị ấy, và bây
giờ chị đang dâng nó lại cho Ngài. Điều đó tỏ cho thấy đức tin và
ướcmuốn của chị, Chúa ôi, hầu cho đứa con của chị sẽ được nuôi
lớn trong sự khuyên dạy của Đức Chúa Trời. Xin ban phước cho
cháu, Chúa ôi, và nguyện xin cho cháu sốngmột đời sống lâu dài
hạnh phúc, và là một đầy tớ vĩ đại cho Ngài trong tương lai, nếu
còn có ngày mai. Xin ban phước cho gia đình nó. Xin nhậm lời,
Chúa ôi. Giờ nầy, chúng con dâng cho Ngài bé gái đáng yêu này,
trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
25 Này, đó chẳng phải là một em bé xinh xắn sao. Anh em biết,
con trẻ của mỗi bà mẹ là tạo vật xinh xắn nhất trên đời. Đúng
thế, phải không? Xin Chúa ban phước cháu, một cháu bé rất
đáng yêu. Đang nhìn chăm tôi, giống như thế. Bây giờ tôi phải
vặn tay tôi.
26 Nào, cháu thế nào? Ồ, đây cũng là một bé gái thật xinh. Tên
nó là gì? [Người mẹ nói, “Letha Ann Farmer.”—Bt.] Letha, một
Letha Ann. [“Letha.”] Letha Ann Farmer. Chao ôi, thật là một bé
gái xinh đẹp! Cháu qua đây, với tôi không? Hiểu không? Tốt lắm.
Bây giờ, đó cũng là một bé gái xinh đẹp. Cô bé, trông cũng tốt.
Cháu thích đi nhà thờ không, Letha? Bây giờ, tôi sẽ tưởng tượng,
những cháu bé giống như thế này mà Chúa chúng ta bồng lên
trong đôi tay Ngài. Những bé gái này chứ? [“Vâng.”] Anh chị em
biết đấy, tôi đang đứng tại đây lúc này, tôi cảm thấy điều đó thế
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nào. Anh chị hiểu tôi muốn nói gì không? Một sự kết hôn hay
một sự dâng con là gì? Anh chị đang đứng trong đường lối Đức
Chúa Trời. Ồ, chao ôi! Khiến tôi run sợ.

Chúng ta hãy cúi đầu.
27 Ôi Đức Chúa Trời, chúng con đến sáng nay với bé Letha này.
Và chúng con cầu nguyện, lạy Cha Thiên thượng, để Ngài sẽ ban
phước cho Letha và tất cả những gì mà em làm suốt đời. Xin cho
em sốngmột đời sống lâu dài, hạnh phúc. Xin ban phước cho cha
mẹ của em. Xin cho em được nuôi lớn trong một gia đình, Chúa
ôi, để ca tụng và tôn thờ Đức Chúa Trời. Và con cầu nguyện để
nếu cómột ngàymai, sẽ có, em sẽ làmột công nhân trong Vương
quốc Đức Chúa Trời. Xin khiến bệnh tật và các thứ tránh xa cuộc
hành trình của em. Và làm cho em là một ơn phước lớn trong
Vương quốc Ngài. Và chúng con dâng cho Ngài bé gái này, trong
Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Cháu bé thật đáng yêu vô cùng!
28 Ồ, tôi yêu mến trẻ con. Nhưng tôi thật sự…Tôi luôn luôn sợ
chúng sẽ bị té, anh em biết. Chúng thật bé quá. Và tuy nhiên,
vợ bảo tôi, nói, “Ồ, chúng còn khó bị ngã hơn—hơn—hơn là em
đấy.” Vì vậy, vâng, đúng thế. Chúng thật quá bé bỏng, anh chị em
biết đấy.
29 Và bây giờ, có ai bị đau ốm mà muốn được cầu nguyện cho,
chỉ một—một trường hợp cầu nguyện đặc biệt hay điều gì đó,
mà chúng tôi có thể dâng cho anh chị em? Được rồi, chị ơi, nếu
chị đến ngay đây và đứng. Được rồi. Ừ-m. Đó là một…Chúng ta
muốn có được những điều này, để nếu chúng ta có bị căng một
chút trong sứ điệp Giáng sinh của mình, thì điều đó sẽ tốt thôi.
Được rồi, thưa quý vị.
30 Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầumình giờ này. Anh Neville, mời
anh sẽ bước tới trước với tôi chứ?
31 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, vào đêm Giáng sinh
này, nơi mà sự tha thứ lớn lao về tội lỗi và bệnh tật của chúng
con đã được sinh ra trong thế gian, để trở thành một Của Lễ cho
chúng con. Chúng conmang đến người chị của chúng con, trong
Danh Chúa Jêsus Christ, để, đặt tay chúng con trên chị, để làm
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chính xác những gì Ngài bảo làm. “Hãy đặt tay trên người đau và
họ sẽ hồi phục.” Chúng con làm điều này trong Danh Chúa Jêsus
Christ, cho sự chữa lành của chị. A-men.

(Gọi Anh Cauble…?…)
32 Ồ, đúng thế không? Chị thế nào, thưa chị? Bây giờ, bây giờ,
chúng ta hãy cúi đầumột lần nữa.
33 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, khi chúng con đứng
tại đây trong sự Hiện diện của Đấng Toàn Năng, cầu nguyện cho
người chị của chúng conmà đã gặp sự bất hạnh. Và có điều gì đó
đã làmmùmắt của chị. Nhưng Ngài, Chúa ôi, như Ngài đã phán
với Môi-se, “Ai đã tạo nên mắt của con người?” Và có một Đấng
duy nhất mà có thể giúp đỡ, và đó là Đức Giê-hô-va vĩ đại, Đấng
Tạo Hóa.
34 Vì vậy chúng con cầu nguyện, lạy Cha Thiên thượng, như
chúng con tin điều này trong lòng chúng con, và chúng conmang
chị đến cho Ngài. Và đức tin của chúng con, chúng con—chúng
con đến bởi đức tin, đến với bàn thờ vĩ đại bằng vàng của Đức
Chúa Trời, nơi Của Lễ đẫm máu, Đấng Christ, đặt trên bàn thờ.
Và trong Sách Ê-sai, chương 53 và câu 5, nói, “Ngài đã vì tội lỗi
chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự
sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, và bởi lằn roi Ngài
chúng ta được lành bịnh.” Giờ đây chúng con đặt đức tin của
mình với đức tin của chị, trên bàn thờ của Ngài, và cầu xin, trong
Danh Chúa Jêsus, để sự mù lòa này sẽ lìa khỏi người chị chúng
con, và để chị sẽ có thể nhìn thấy được, với sự tôn quý và vinh
quangĐức ChúaTrời. TrongDanhChúa Jêsus Christ. A-men.

Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị.
35 Anh Cauble. [Anh Wallace Cauble nói với Anh
Branham—Bt.] Ồ, vâng. Paris Reidhead. Vâng. Vâng, thưa anh.
Ừ-m, ừ-m. Tốt.
36 Bây giờ chúng ta đang cầu nguyện cho sự xức dầu chức vụ
của Anh Cauble của chúng ta, để đi và thăm một người bạn của
tôi. Tôi đã làmviệc cùng với anh ấy tại NewYork. Paris Reidhead,
chính là người đã đến nhà tôi để nhận phép báp-têm bằng Đức
Thánh Linh.
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37 Và anh ấy chẳng có điều gì đó để làm trong Hội Truyền giáo
Sudan à? [Anh Cauble nói, “Có. Anh ấy là giám đốc ở Phi châu.
Sống ở New York, trong một phần của New York ở đó, làm việc
trong một hội thánh lớn này ở đó, để giúp đỡ.”—Bt.] Tuyệt vời.
Thế thì anh sắp rời Louisville. [“Vâng.”] Ồ, chao ôi! Chúng ta
không muốn mất Anh Cauble, từ Louisville. Chúa ban phước
lòng anh, thưa anh. Chao ôi!
38 Tôi sẽ luôn luôn nhớAnh Cauble. Người anh emquý báu này,
thánh đồ của Đức Chúa Trời, tôi còn nhớ sự tiếp xúc đầu tiên của
tôi với anh. Anhbị chảymáuđến chết. Tôi—tôi đã biết danh tiếng
lớn của anh giữa vòng các anh em. Tôi đã đi qua đó. Có những
anh em đồng lao đang đứng trong bệnh viện. Tôi, một người nhỏ
bé như tôi, tôi xấu hổ đi vào, vì vậy tôi quỳ gối xuống sau quầy
Coca Cola, bên ngoài trong hội trường bệnh viện và cầu nguyện
cho anh và đi trở về.
39 Chuông điện thoại reo một lần nữa, nói, “Anh không bao giờ
qua để thấy được Anh Cauble nữa đâu.”
40 Và tôi đã đi qua đó. Họ giải phẫu cái gì đó trongmũi của anh,
và cắt, xẻ cái gì đó, và anh đang bị chảy máu đến chết. Tôi quỳ
xuống đó và cầu nguyện. Nó ngưng ngay lập tức.
41 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, anh ấy là đầy tớ của
Ngài. Và bây giờ anh đang đi khỏi giữa vòng chúng con, nhưng
chúng con vẫn kết hiệp với nhau, Chúa ôi. Trái tim chúng con
sẽ luôn luôn đập, con cầu nguyện, như họ bây giờ, người này kế
tiếp người khác. Con cầu nguyện với Ngài, Cha ôi, xin ban phước
cho người này, anh em của con, khi anh đi đến đó để giúp đầy
tớ vĩ đại của Ngài, là Anh Paris Reidhead, đang rất quan tâm về
phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Bất kể những người chính
thống nói gì đi nữa, anh ấy vẫnmuốn cóĐức Chúa Trời, dù sao đi
nữa. Xin ban phước cho Anh Cauble, và ban phước họ với nhau
trong công việc của họ, những nỗ lực của họ cho Ngài, Chúa ôi.
Xin cho họ làm việc thànhmột nhóm giống như Phao-lô và Si-la.
Xin nhậm lời, Chúa ôi.
42 Xin ban cho anh ấy sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Anh
đã mong mỏi, và cố gắng, và tiến lên, và thúc đẩy, để tìm nơi đó
mà Ngài có thể thật sự sai anh đi, Chúa ôi, và mở ra những việc
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lớn cho anh. Và nguyện xin đây là thì giờ đó, Chúa ôi, để Ngài
đã huấn luyện anh và cầu nguyện cho thì giờ này, Chúa ôi, trong
lúc chúng con đang ở trong thì giờ chiều tối. Xin bổ sức cho thân
thể anh, Chúa ôi. Anh ấy cần sức mạnh. Cầu xin quyền phép mà
đã khiến Chúa Jêsus Christ sống lại từ kẻ chết, mang lại sự chữa
lành cho thân thể của anh, quyền năng biến đổi, xin cho anh đi
trong quyền năng của sự sống lại của Chúa Cứu Thế Jêsus. Chúng
con chúc phước cho anh.

43 Chúa ban phước cho anh, Anh Cauble! Hãy chào Anh Paris
giùm tôi, và tôi hy vọng sẽ gặp tất cả các anh sau nầy. Tôi sẽ đi
nước ngoài, Ấn-độ. Chúa ban phước cho anh.

Chị thế nào, chị ơi? Cảm ơn, anh em.

44 Lạy Chúa Jêsus, khi chúng conmang người thiếu phụ bé nhỏ
này, với bàn tay chúng con đặt trên chị, kết nối chính chúng con
với chị, như với của lễ dâng, biết rằng Ngài đã hứa điều đó, con
cầu xin sự chữa lành cho chị trongDanhChúa Jêsus. A-men.

45 Với ngườimẹ nhỏ bé này đang đứng tại đây với đôi vai khòm
xuống và mái tóc bạc, tỏ cho thấy bà bị gian khổ vì một thế giới
đang đến. Chúa ôi, cầu xin quyền phép đã khiến cho Chúa Jêsus
của chúng con từhầmmộ sống lại, khi chúng conđặt tay trên chị,
kết nối chính chúng con với chị và Đấng Christ, xin cho quyền
phép đã khiến Ngài sống lại từ hầm mộ chữa lành thân thể chị,
trong Danh Chúa Jêsus.

Xin Chúa ban phước cho chị, chị của tôi.

46 Lạy Cha Thiên thượng, khi chúng con đặt tay trên người chị
chúng con, giống như, trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin cho chị
được chữa lành vì sự vinh hiểnĐức Chúa Trời. A-men.

47 Lạy Cha nhân từ, trong Danh Chúa Jêsus Christ, chúng con
đặt tay trên người chị chúng con. Trong Danh Chúa Jêsus Christ,
xin cho chị được chữa lành vì sự vinh hiển của Đức Chúa
Trời. A-men.

Xin Chúa ban phước chị, thưa chị.

48 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con đặt tay trên anh em của
chúng con tại đây, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, vì sự
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chữa lành anh. Cầu xin cho anh được chữa lành trong Danh
Chúa Jêsus.

49 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, khi một trong những
người chị em của chúng con đi lại cách xa, để có mặt tại trong
buổi nhóm, nhưng sáng nay chị đứng đây giờ này, và chúng con
nối kết chính mình, lạy Chúa, trong Phúc âm, khi bàn tay của
chúng con đặt trên nhau và trên chị. Cầu xin Chúa trên Trời thấy
điều này, chỗ có nói, “Nếu có hai hay ba người đồng thuận trên
đất.” Lạy Chúa, chúng con đứng đây, ba người với nhau, trong
Danh Chúa Jêsus Christ. Xin chữa lành chị, Chúa ôi, trong Danh
Chúa Jêsus.

50 Cũngmột thể ấy, Chúa ôi, chúng con đặt tay lên chị chúng con
ở đây. Và như chúng con đồng ý, trong Danh Chúa Jêsus Chirst,
xin cho chị được chữa lành.

51 Lạy Cha Thiên thượng, nói đời sống Cơ-đốc tuyệt vời của anh
ấy…vợ bị ung thư. Ôi Chúa, anh đứng thay cho chị. Đấng Christ
đứng cho chị.

Giờ nầy, hỡi ma quỷ, hãy lìa khỏi chị ấy, trong Danh Chúa
Jêsus Christ.

52 Anh ơi, hãy tin điều đó. Đây làmột tiền cọc được đóng xuống
ngay tại đây. Hãy nhớ ngày này.

53 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, đây là người chị em
đến với chúng con, Chúa ôi. Và như là một đời sống gương mẫu,
chị sống, và chị đến vì sự chữa lành của mình. Và chúng con
với những tấm lòng và bàn tay mình kết hiệp cùng với Ngài, lạy
Chúa, chúng con cầu xin cho ơn phước này, trong Danh Chúa
Jêsus Christ.

54 Chị Risert của chúng con, Chúaôi, là tớ gáiNgài, chị đến trong
lễ Giáng sanh này. Nhơn Danh Chúa Jêsus, xin cho chị được chữa
lành. A-men.

55 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con mang người phụ nữ bé
nhỏ đáng yêu này đến sáng nay, trong Danh Chúa Jêsus. Chúng
con đặt tay trên chị và cầu xin sự chữa lành cho chị, trong Danh
Chúa Jêsus. A-men.
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56 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con đến và đặt
tay trên chị chúng con, trong Danh, Danh chí thánh đó, là Jêsus
Christ. Cầu xin cho chị được chữa lành vì sự vinh hiển của Đức
Chúa Trời.

57 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, trong khi chúng con
mang chị em của chúng con đến với Ngài hôm nay, một—một
chiến tích của ân điển Ngài, cách mà Ngài đã ở cùng người nữ
này. Cách đâynhiều năm, với chỉ cònmột vài giờ để sống, bị bệnh
ung thư ănmòn, và chị ấy đã sống cho Vương quốc củaĐức Chúa
Trời. Xin chữa lành chị ấy ngày hômnay, lạy Chúa, về bất cứ điều
gì không ổn, trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Xin Chúa ban phước cho chị.

58 Lạy Cha Thiên thượng, như người chị của chúng con, cũng là
một chiến tích của ân điển Đức Chúa Trời. Khốn cùng và nghiện
ngập khổ sở, say xỉn, và bây giờ như một người nữ đáng yêu
đang đứng. Thật là một trường hợp chữa lành kỳ diệu, Chúa ôi!
Và rồi tấm lòng của chị nóng cháy vì những người khác bị khốn
khổ, bởi vì chị biết có một Đấng Chữa Lành vĩ đại. Chị đã nói ba
tên khác nhau ngay bây giờ, Cha ôi. Con cầu nguyện và kết nối
chínhmình con với người anh em của chúng con tại đây, mục sư
chúng con, và—và chị ấy, và Đức Chúa Jêsus. Và cầu xin, trong
Danh vinh hiển của Ngài, ba người này được giải cứu cho Nước
Đức Chúa Trời. A-men.

Cảm ơn anh.

59 Lạy Cha vinh hiển, giờ này chúng con đang đặt tay trên Anh
Way của chúng con. Anh ấy đang cầu xin ba điều. Ngài biết
những điều đó, Chúa ôi. Và chúng con tin có lời chép, và biết rằng
lời Kinh Thánh nói, “Mọi sự.” Và vì vậy chúng con cầu nguyện,
lạy Cha Thiên thượng, rằng điều này, những gì anh ấy đã cầu xin,
sẽ được bày tỏ cho anh, trongDanhChúa Jêsus Christ. A-men.

60 Lạy Cha vinh hiển, chúng con đặt tay trên người anh em của
chúng con, trong Danh Chúa Jêsus, và cầu xin sự chữa lành cho
anh, vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Xin ban cho điều đó, Cha ôi,
trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
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61 Lạy Cha Thiên thượng, trên chị em của chúng con, chúng con
đặt tay, vì cớ Nước Đức Chúa Trời, trong Danh Chúa Jêsus Christ,
để vâng theo những gì Ngài bảo làm. Xin cho chị được chữa lành
trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Chúc phước cho chị, thưa chị.
62 Lạy Cha là Đức Chúa Trời, cũng giống như vậy, trên người
anh em của chúng con, chúng con đặt tay, trong Danh Chúa
Jêsus Christ, xin Chúa cho anh khỏe mạnh, vì Nước Đức Chúa
Trời. A-men.

Chúa ban phước cho anh, anh của tôi.

Chị Arganbright.
63 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con cầu nguyện cho Chị
Arganbright, để Ngài sẽ chữa lành cho chị. Lạy Chúa, xin ban
điều đó. Lời thỉnh cầu của chị, xin ban nó cho chị, Cha trên Trời
của chúng con ôi, trongDanh Chúa Jêsus Christ. A-men.
64 Lạy Chúa Jêsus, chúng con đặt tay trên người anh của chúng
con, trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin nhậm lời thỉnh cầu
của anh.

Hãy tin điều đó, anh của tôi ơi.
65 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con đặt tay trên cậu bé, trong
Danh Chúa Jêsus Chirst, và cầu xin, khi chúng con đứng với nhau
sáng nay, bởi đức tin, chúng con mang đứa trẻ này đến với Ngài.
Và cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời, quyền phép chữa lành
củaĐấng Christ, được bày tỏ trong thân thể nhỏ bé này của cháu,
trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
66 Lạy Cha là Đức Chúa Trời, trên người cha yêu dấu này mang
cậu bé đến, chúng con cũng cầu xin rằng Ngài sẽ bày tỏ quyền
phép chữa lành củaNgài, trong Danh Chúa Jêsus.

Chúc phước cho anh, người anh em của tôi.
67 Lạy Cha Thiên thượng, như Chị Peckinpaugh, người chị em
cao quý của chúng con có nhu cầu, và thật Ngài đã ban ân điển
cho chị ấy, Chúa ôi. Con cầu nguyện để những ơn phước củaNgài
liên tục chảy vào trong lòng chị. Và tất cả những sự đau ốm và
buồn phiền mà chị đã trải qua, cầu xin quyền phép của Đấng
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Christ phục hồi chị, lạy Chúa, gấp trăm lần, và khiến cho chị,
những người thân yêu của chị được khỏemạnh hoàn toàn, trong
Danh Chúa Jêsus. A-men.

Chúc phước cho chị.
68 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con đặt tay trên anh em của
chúng con và cầu xin quyền phép Đức Chúa Jêsus Christ khiến
cho anh khỏemạnh, qua Danh của Hài Nhi Chirst nầymà chúng
con kỷ niệm vào lúc này. A-men.
69 Lạy Đức Chúa Trời nhân từ, khi chúng con đặt tay trên chị
chúng con, tớ gái của Ngài, trong Danh Chúa Jêsus Christ xin cho
chị được chữa lành vì sự vinh hiển Ngài.
70 Lạy Chúa, chúng con đặt tay trên chị chúng con, trong Danh
Chúa Jêsus Christ. Cầu xin cho chị được lành. A-men.
71 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con đặt tay trên người chị
chúng con ở đây, trong Danh Chúa Jêsus Christ. Nguyện xin
quyềnnăng củaĐức ChúaTrời khiến chị được lành. A-men.
72 Lạy Chúa Jêsus, xin nhậm lời cầu xin của người chị chúng
con, khi chúng con cầu xin điều đó vì sự vinh hiển Đức Chúa
Trời, trong Danh Chúa Jêsus.
73 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con thấy người
chị thân yêu của chúng con vẫn ở cùng chúng con, suốt những
năm này. Chúng con cảm ơn Ngài vì điều đó, Chúa ôi. Chúng
con cầu xin Ngài sẽ ban cho chị điều chị cầu xin, trong Danh
Chúa Jêsus.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời…
74 Điều gì? [Chị ấy nói với AnhBranham—Bt.] VàĐức Chúa Trời
hiện diệnmọi nơi, trên khắp biển cả, khắp nơi đây, ở mọi nơi. Và
chị tin, và Đức Chúa Trời, sáng nay, sẽ chữa lành cho ông ấy, ở Na
Uy không? [Người chị ấy nói với Anh Branham.] Gì hả? Con gái
chị và bố của chị, và chịmuốn cầunguyện chohọ, được cứu rỗi.
75 Lạy Chúa, Ngài nhìn thấy thiếu phụ này và chúng con biết
rằng Chúa biết những điều cầu xin của chị. Ngài đã nghe tiếng
chị. Làm thế nào Ngài biết chị đang đứng tại đây? Khi mà, thậm
chí khôngmột con chim sẻ nào có thể rơi xuống đụng đường phố
mà Ngài không biết. Và thế thì con biết rằng Ngài biết điều cầu
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xin này, vì vậy chúng con chỉ kêu cầu về những điều này, trong
Danh Chúa Jêsus Christ. Xin cho chúng được ban cho chị, qua
Danh Chúa Jêsus Christ.

76 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con cầu nguyện để, cho người
mẹ đã già của anh ấy và sắp được giải phẫu. Lạy Đức Chúa Trời,
xin giúp đỡ. Và nếu có điều gì hơn mà chúng con có thể làm, lạy
Chúa, xin cứ phán điều đó với con hay người nào đó, trước ngày
hôm nay, để an ủi người anh em của chúng con. Xin nhậm lời,
Cha ôi. Con cầu xin trongDanhChúa Jêsus Christ. A-men.

77 Lạy Chúa, chúng con đặt tay trên người chị em của chúng
con. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, cầu xin Ngài chữa lành cho
chị và khiến cho chị khỏemạnh. A-men.

78 [Một chị nói, “Thưa Anh Branham, tôi muốn đứng. Tôi muốn
anh đến…?…”—Bt.]

Cầu xin Chúa trên Trời ban cho điều chị cầu xin. Tôi cầu
nguyện, trong Danh Chúa Jêsus.

Xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Chị là Chị Margaret.
Vâng. Được rồi.

79 Lạy Chúa Jêsus, con cầu nguyện cho người chị của—của
chúng con, chồng chị đứng lên vì chị. Thật họ tranh chiến, và
thật Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho họ và tỏ cho họ thấy chính
Ngài, Chúa ôi! Con thật biết ơn. Xin nhậm lời, Chúa ôi, để vợ anh
sẽ được chữa lành, người chị quý báu của chúng con, trong Danh
Chúa Jêsus.

80 Lạy Cha Thiên thượng, nan đề này mà người anh em này
đang cầu xin, Ngài biết tất cả về tình trạng này, lạy Chúa. Con
cầu nguyện cho đầy tớ của Ngài. Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho,
và vì sự chữa lành những thân thể mà anh đang nói về. Bây giờ,
Ngài đã nghe những nan đề đó tốt hơn là con đã nghe. Vì vậy con
chỉ cầu xin, với tấm lòng của con mở ra, trên bàn thờ của Ngài,
và đặt lời cầu nguyện của con với lời cầu nguyện của người anh
con tại đây, trong Danh Chúa Jêsus Christ, rằng chúng sẽ được
đáp lời. A-men.
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81 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con đặt tay trên chị của chúng
con vì nan đề của chị. Cầu xin cho nó được ban cho chị trong
Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.

Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị.

82 Lạy Chúa, chúng con đặt tay trên chị của chúng con, vì yêu
cầu của chị. TrongDanhChúa Jêsus Christ, xin nhậm lời.

83 Lạy Cha là Đức Chúa Trời, trên người anh em chúng con tại
đây, lời cầu xin của anh, xin ban cho anh, Chúa ôi. Anh đã cố
gắng hầu việc Ngài, suốt những năm này. Qua gian khó, anh vẫn
đứng vững. Lạy Đức Chúa Trời, xin cho anh nắm chặt lấy sừng
của bàn thờ sáng nay, đóng chiếc cọc xuống bên cạnh đây, “Đây
là giờ khi nó xảy đến.” Xin ban cho. Và cầu xin nhu cầu này vợ
anh và cháu anh được nhậm lời, trongDanhChúa Jêsus.

Xin Chúabanphước cho anh, AnhBrewster.Hãy tin điềuđó.

84 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, người mẹ trẻ này,
người đang đứng tại đây sáng nay, giống nhưngườimẹ với nhiều
người. Bây giờ chị đang cầu nguyện cho những người yêu dấu
của mình, lạy Chúa. Chị thỉnh cầu điều đó, và chúng con…có thể
hết thảy chúng con hiệp nhau, đồng một lòng, đặt tay chúng con
lên chị, rằng chúng con tin điều này. Và với tấm lòng chúng con
trước bàn thờ của Ngài, chúng con cầu xin lời thỉnh cầu này mà
chị đã cầu xin, được nhậm lời trongDanhChúa Jêsus. A-men!

85 Lạy Đức Chúa Trời, Ngài biết dân sự mà anh đang đứng lên
vì, mọi người ở trong lòng anh lúc này. Chúng con đặt chính
chúng con với anh, Chúa ôi. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin
cho lời thỉnh cầu của anh được nhậm lời. A-men.

86 Ôi Chúa, chúng con biết Chị Hattie. Chúng con cầu nguyện,
Chúa ôi, khi chúng con đặt tay trên chị, xin ban Đức Thánh Linh
sẽ ở cùng chị, và bày tỏ điều đó trở lại cho lòng chị. Chúng con
nghĩ về các cậu con trai quý báu của chị, cả hai người. Con nghĩ
về lúc đang ngồi tại đó trong căn phòng ấy ngày đó, trong căn
nhà bé nhỏ, khiêm nhường. Ngài phán, “Hãy nói với nàng cầu
xin những gì nàngmuốn, thì cứ nói Lời.” Chị đã cầu xin. Chúa ôi,
con biết Ngài chăm sóc những người này. Vì vậy con cầu nguyện,
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khi con đặt tay trên chị, trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin nhậm
lời thỉnh cầu của chị.
87 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, khi chúng con đặt tay trên người
chị em của chúng con, lái xe xuống băng qua những con đường
trơn trượt và các thứ, cố gắng để đến đây. Ngài biết tất cả về
điều đó. Con cầu nguyện cho chị, Chúa ôi, khi con đặt tay trên
chị. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin cho chị nhận lãnh những
gì chị đã cầu xin. A-men.
88 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, như người anh em
quý báu này…cách mà anh đã từng quyết định, Chúa ôi, từ bỏ
thuốc lá và các thứ đã trói buộc anh. Anh muốn có một cuộc
nói chuyện, và sẽ chờ đợi và chờ đợi. Và Ngài sẽ không bảo cho
chúng con điều gì. Anh ấy kiếm một lần khác. Ngài muốn chờ
đợi và chờ đợi, và Ngài không bảo cho chúng con điều gì. Và cuối
cùng, một buổi sáng, đang ngồi tại đó, nó đến ở đây. Hết thảy đã
trôi qua lúc đó. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ôi. Ngài có thực.
Lời Ngài không bao giờ qua đi. Và Ngài đã phán rằng, “Nhưng ai
trông đợi Chúa sẽ được sức mới.” Giờ đây, anh đến với ba nan
đề của mình sáng nay, lạy Chúa. Và chúng con đứng như là ba,
với lời hứa của một—một chức vụ bộ ba được thực hiện trong
một Đức Chúa Trời. Trong Danh của Đức Chúa Trời hằng sống
và có thật đó, là Đức Chúa Jêsus Christ, xin nhậm lời cầu xin của
anh. A-men.

Chúa ban phước anh, thưa anh.

Chúa…

Ồ, chà! [Một chị nói với Anh Branham—Bt.]
89 Lạy Chúa, Ngài nghe những nan đề đó. Ngài biết cách trả lời
chúng thế nào, Chúa ôi. Vì vậy chúng con đặt tay trên Chị Baker
của chúng con, trong Danh Chúa Jêsus Christ, chúng con dâng lời
cầu xin của chúng con với chị, vì sự chữa lành. A-men.

Chúa ban phước cho chị, chị của tôi.
90 [Anh Neville nói, “Người nào khác muốn vào, hãy vào bây
giờ.”—Bt.]
91 Lạy Cha Thiên thượng, khi con đặt tay trên người anh em tốt
quý này, giống như chính bức tranh về sức khỏe ngày nay, nhưng
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đôi khi đó là sự lừa dối. Vậy con nguyện xin Ngài ban cho nhu
cầu của anh ấy, bất cứ điều gì ở trong lòng anh. Xin ban cho anh
những gì anh cầu xin, trongDanh Chúa Jêsus. A-men.
92 Lạy Cha Thiên thượng, chúng con đặt tay trên người chị của
chúng con và cầu xin điều đó, trong Danh Chúa Jêsus, để Ngài sẽ
ban cho chị điều thỉnh cầu của chị vì sự vinhhiểnNgài. A-men.
93 Lạy Chúa Jêsus, chúng con đặt tay trên người anh em của
chúng con và cầu xin cho nan đề của anh. Chúng con chỉ làmdấu
hiệu điều này, Chúa ôi, khi chúng con đặt tay trên anh. Chúng
con kết nối chínhmình, và trong sự hiệp một này chúng con cầu
nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Chúa ban phước cho anh, người anh em của tôi.
94 Lạy Cha là Đức Chúa Trời, cũng với người chị nầy, chúng con
làm như vậy. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin cho nan đề của
chị được nhậm.

Chúc phước cho chị, chị của tôi.
95 Lạy Đức Chúa Trời, như người anh em quý báu của chúng
con có thể đã bị giết chết ngày nọ, nhưng Ngài chưa sẵn sàng
cho anh. Vậy con cầu nguyện, lạy Chúa, con cầu xin Ngài sẽ ban
chonhu cầu của anh ấy, trongDanhChúa Jêsus Christ. A-men.

Anh biết cách tin điều đó như thế nào.
96 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, khi người chị bé nhỏ,
run rẩy của chúng con đi lên, lạy Chúa, biết rằng, chị đã bị nhiều
bệnh tật. Nhưng Ngài đã hứa rằng, “Người công bình gặp nhiều
khốn khó, nhưng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ ra khỏi tất cả.”
Lạy Chúa, chị đang rất cần sự giải cứu này. Chúng con đặt tay
trên chị và định tội con quỉ nầy. Lạy Chúa, trên bàn thờ bằng
vàng của Ngài, xin quyền phép của Đức Chúa Trời thanh tẩy chị
và làm cho chị mạnh khỏe…?…
97 Được rồi. Tất cả các bạn sẽ ở lại. Anh có ngồi phía sau đómọi
lúc không? Vâng. Tôi đã không thấy anh. Ồ, anh, ở trên đây. Thảo
nào. Đây là người được gọi là, họ gọi anh ấy là, “Miner.” Đó là tên
anh ấy. Nhưng đây là một thì giờ mà Miner là nhân vật chủ yếu.
[AnhMiner Arganbright nói, “Nói gì ạ?”—Bt.] Nói bất cứ điều gì,
bất cứ điều gì anh muốn.
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98 Anh Miner Arganbright là một người của—của Thương Gia
Phúc Âm Toàn Vẹn, một trong…giúp đỡ sáng lập phong trào vĩ
đại này, mà chúng ta đang cố gắng làm việc với nhau để khiến
cho mọi người nhận biết, bất kể mối liên hệ và giáo phái của họ,
hầu cho hết thảy chúng ta là anh em trongĐấng Christ.

99 Ngày nọ, anh ấy đã nói điều gì đó. Anh đã viết thư cho một
Thượng nghị sĩ hay ai đó trên đấy. Điều đó hoàn toàn tuyệt vời.
Và tôi đã nói, “Tôi muốn anh viết nó ra. Muốn anh đi xuống nhà
thờ và nói điều đó.”

Anh nói, “Tôi đã nói điều đó rồi.”

Vậy chúng tôi đã có nó đây trên băng ghi âm. Và tôi muốn
lấy điều đó ra khỏi cuộn băng, thưa các anh em. Anh Jim, tôi biết
anh đang nghe tôi ở đó, trong phòng. Tôi muốn thế. Đó quả thật
là một quan điểm thật sự của—của thuật ngoại giao, thêm vào
điều đó. Hiểu không? Được rồi.

100 Hãy nói những gì anh muốn, Anh Arganbright. [Băng
trống—Bt.] A-men. A-men.

101 [Anh Arganbright nói, “Cho tôi ngồi ở đằng kia. Vậy là được
rồi, ngay tại đó.”—Bt.]

102 Hoàn toàn đúng! A-men. Hoàn toàn đúng! Sự bình an đến
và đi, và các thú vui, và nó cũng phai tàn, nhưng sự vui mừng
còn lại.

103 Ồ, thật là một—thật là một—một ngày tồi tệ bên ngoài, ngày
tốt đẹp bên trong. Và, anh em biết, tôi đã gặpmột người, haymột
người đã kể cho tôi về buổi nhómmột người mới đây, và anh kể
ông ta đang phàn nàn. “Ồ,” nói, “đây là một ngày kinh khủng.”
Ông ấy nói trời đangmưa và cứmưamãi.

Anh nói, “Đây làmột ngày tuyệt vời.”

104 Và ông ta hỏi, “Ồ, làm sao mà anh gọi đây thật là một ngày
tuyệt vời như vậy?”

105 Anh nói, “Tôi sẽ nói cho anh biết. Bác sĩ bảo tôi cách đây một
năm tôi chỉ còn sốngmột tuần.” Nói, “Mỗi ngày, ồ, đó làmột ngày
tuyệt vời.” Vâng.
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106 Vì vậy đúng thế, thật—thật làmột ngày tuyệt vời, vì thế tất cả
chúng ta…Điều gì là…như người anh em đã nói, “Hết thảy chúng
ta bị định tội chết.” Đúng thế, chết và đi vào trong sự trừng phạt.
Nhưng bây giờ đây là một ngày tuyệt vời. Chúng ta đang sống
trong Đấng Chirst và không thể chết nữa. Hết thảy đã qua rồi,
anh em thấy. Chúng ta thực sự ở trongĐấng Christ. Bây giờ chúng
ta hãy…

107 Bây giờ, trong đền tạm, Anh Arganbright à, tôi thường
thường cứ tranh thủ thời gian. Vậy nếu anh cảm thấy đói cần
bữa ăn tối, anh có thể lẻn ra…Tôi cảm thấy thật mệt mỏi sáng
nay tôi đã phải chỉ nói điều gì khác để giữ cho chính mình bốc
lên một chút cho đến lúc tôi có thể…Thánh Linh của Chúa giáng
trên tôi.

108 Vậy chúng ta hãy cúi đầu giờ này và cầu nguyện trước khi
chúng ta đọc Lời. Bao nhiêu lời thỉnh cầu cho những điều khác
anh em có mà có lẽ chưa được cầu nguyện cho, cứ tỏ nó ra khi
anh chị emđưa tay lên. Bây giờ chúng ta hãy—chúng ta hãy đứng
sáng nay khi chúng ta cầu nguyện. Điều đó sẽ cho anh chị em
thay đổi tư thế và có lẽ sẽ giúp ích một chút. Và rồi sau lời cầu
nguyện, tôi muốn anh chị em cứ đứng trong một vài phút cho
đến khi tôi đọc Lời. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt để đứng tôn kính
trong khi chúng ta đọc Lời Đức Chúa Trời.

109 Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, chúng con đến thật
khiêm nhường như chúng con biết cách đến như thế nào, với
những tấm lòng trống không hết thảy những hammuốn thế gian
hay những thú vui của nó. Và như người anh em của chúng con
đã trích dẫn hay phát biểu với chúng con, “Sự vui mừng, sự vui
mừng của Chúa là sức mạnh của chúng con.” Và chúng con đến
với những tấm lòng vuimừng, rằng chúng con có đặc ân này đến
trong sự Hiện diện của Ngài, để cầu xin bất cứ điều gì chúng con
khao khát. Và sự vui mừng đến khi chúng con nhìn vào Lời. Và
được hứa nếu chúng con tin Nó, điều đó sẽ được ban cho chúng
con. Điều gì có thể làm rung động trái tim con người đang đập,
hơn là biết rằng Đức Chúa Trời Đời đời, bất tử đã ban cho một
lời hứa như vậy?
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110 Giờnầy xin tha thứ cho chúng con, Chúa ôi. Vànếu chúng con
phạm tội hay đã làm điều gì không đẹp lòng Ngài, mà trước khi
chúng con cầu xin những điều này…Vì chúng con biết rằng có lời
chép, “Vì nếu lòng chúng ta không cáo tráchmình, thì chúng ta có
sự cầu xin của mình.” Nhưng bây giờ xin tha thứ cho chúng con
về tất cả những gì chúng con đã làm. Xin đoái xem chúng con,
Chúa ôi, với sự nhân từ và với sự thương xót. Xin nhìn chúng con
là một nhóm người thật tội nghiệp, lạy Chúa. Những con người
bé nhỏ hay chết, bò quanh ở đây trên địa cầu, và cứ kéo lê qua
suốt nơi chốn đầy tội lỗi này, nhưng thẳm sâu trong lòng mình
chúng con biết rằng có một Đấng sẽ đến ngày nào đómà sẽ nhấc
chúng con lên khỏi nơi này để đếnmột nơi tốt đẹp hơn, và chúng
con vui mừng trong điều này.
111 Và con cầu nguyện, lạy Chúa, cho mỗi nan đề. Ngài biết điều
gì sau những bàn tay giơ lên. Xin nhậm lời họ, Chúa ôi. Con cầu
nguyện cho chínhmình con, cho đượcmạnhmẽ sáng nay, cho—
cho tiếng nói để giúp đỡ và để rao giảng Tin lành. Và chúng con
cầu xin Ngài ban phước cho chúng con trong mùa Giáng sinh
này, mà chúng con đang kỷ niệm. Lạy Chúa, xin cho chúng con
tìm thấy Thánh Linh thật của lễ Giáng sinh, và cầu xin Thánh
Linh ở cùng chúng con đời đời. Vì chúng con cầu xin bấy nhiêu
điều trong Danh Chúa Jêsus và vì cớ Ngài. A-men.
112 Bây giờ, mong anh chị em cứ đứng trong chốc lát, sáng nay
tôi muốn đọc từ Sách Mi-chê, ở một chỗ; và một chỗ khác, từ
trong Hê-bơ-rơ, chương 12 của Hê-bơ-rơ, cho sự…để hợp lại một
bối cảnh nhỏ với những gì tôi muốn giảng về sáng nay cho sứ
điệp Giáng sinh của chúng ta. Đó là, Hê-bơ-rơ 12:25. Tôi hầu như
đã phải vội vàng sáng nay khi thức dậy, và đúng hơn là, tôi đã
không có mọi thứ ở tại chỗ tôi muốn có, đã muốn có. Tôi bắt đầu
với câu thứ 2 trong Mi-chê 1.

Hãy nghe,…hỡi hết thảy các dân; Hỡi đất, và mọi vật
chứa trên đất, hãy lắng tai: và xin Chúa là ĐỨC CHÚA TRỜI
từ đền thánh Ngài, nguyền xin Chúa làm chứng nghịch
cùng các ngươi.

Vì, nầy, CHÚA ra từ chỗ Ngài, và sẽ xuống, và đạp trên…
các nơi cao của đất.
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Và các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các trũng sẽ chia xé,
và như sáp ở trước lửa, và như nước chảy xuống dốc.

113 Và trong thư Hê-bơ-rơ, chương thứ 12 và câu thứ 25, chúng
ta đọc câu này.

Anh emhãy giữmình chớ từ chối Đấng phán cùngmình.
Vì nếu họ đã tránh khỏi…Vì nếu những kẻ kia chối bỏ
Đấng truyền Lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh
khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu chúng ta quay bỏĐấng
truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi
được:

114 Giờ nầy, lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin gia thêm những ơn
phước Ngài cho việc đọc Lời Ngài, và ban cho mỗi người chúng
con hôm nay điều—điều mà Ngài muốn chúng con biết, hầu cho
chúng con có thể rời nơi đây và cảm thấy rằng chúng con ở trong
sựHiện diện củaNgài, và có thể đi tới vớimột—một cái nhìnmới
và sự thông hiểu tốt hơn, và với một quyết tâm cao hơn chúng
con đã có khi chúng con đi vào tòa nhà này. Vì chúng con cầu xin
điều đó trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Xin mời ngồi.

115 Bây giờ, đừng nghi ngờ, nếu tôi đã nghe đọc phân đoạn đó
cho một sứ điệp Giáng sinh, tôi đã nói, “Vậy thì đó chẳng phải là
trích đoạn Giáng sinh kỳ cục sao?” Sự…Mục đích của tôi trong
việc làm điều này, là mang đến cho hội thánh điều gì đó có lẽ
khác một chút, bởi vì trên đài truyền thanh suốt lễ Giáng sinh
anh chị em sẽ nghe câu chuyện cũ quen thuộc, nhiều lần, về
những nhà thông thái đến từ phương Đông và tìm Hài Nhi Đấng
Christ, và sự ngưỡngmộ của những người chăn chiên, và sự xuất
hiện của ngôi Sao, và tất cả những câu chuyện Giáng sinh này đi
đến tạo nên niềm tin tôn giáo của chúng ta ngày hôm nay. Và hết
thảy những câu chuyện đều rất hay, tôi—tôi biết ơn vì điều đó.
Nhưng tôi nghĩ trong hội thánh sáng nay…Và có lẽ mục sư của
chúng ta, có lẽ đêm nay hay Chúa nhật tới sẽ mang đến một sứ
điệp điều gì đó về đề tài ấy. Và tôi nghĩ rồi nó sẽ cho dân sựmột—
một sự thay đổi về quan điểm khác nào đó từ…về lễ Giáng sinh,
và tôimuốn…tôi đã chọnphânđoạnnày. Bây giờ, chỉmột vài từ.
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116 Và bây giờ tôi nhìn thấy anh em đang đổi chỗ, một số người
đang đứng, một số người đang ngồi. Và điều đó thì—điều đó thì
tốt. Và chẳng bao lâu chúng ta sẽ có chỗ để chúng ta…Không thể,
xin lỗi chúng ta không thể để cho những lối đi này đầy người
được, vì bên cứu hỏa không cho phép chúng ta làm điều đó.
Nhưng chúng ta sẽ có thêmmột chút chẳng bao lâu nữa, ý Chúa.
Họ đã bắt đầu về việc đó rồi, và—và điều đó là ngay khi chúng
ta có thể thì chúng ta sẽ dựng lên, và nó sẽ là một nơi khác khi
nó đến phần vật chất của nơi ấy. Sẽ thực sự không còn chút nào
cho thấy của đền tạm cũ. Nó sẽ có những cánh cửa sổ bằng kính
màu, sẽ có lớp trét gạch bao quanh nó. Nó sẽ có…Nó sẽ khác hẳn.
Nhưng tòa nhà cũ sẽ còn tại đây, vì chúng ta cómộtmục đích cho
việc đó, đấy. “Hãy để những bức tường cũ vẫn còn lại,” đấy. Và
chúng ta sẽ lấp nó lại và đặt những viên đá chung quanh nó, và
đại loại như vậy, nhưng nó vẫn giữ nguyên như vậy.

117 Bây giờ, lễ Giáng sinh. Tôi—tôi thật sự mong ước rằng dân
chúng trên thế giới sẽ, có thể hiểu được, lễ Giáng sinh thực sự
là gì. Vậy thì, chữ Christmas đầu tiên là một—một từ ngữ Công
giáo. Nó có nghĩa là “Christ’s…” C-h-r-i-s-t-m-a-s, đấy, “Christ’s
mass,” đấy. Nó đã được định sẵn hay bắt đầu với giáo hội La-
mã. Và Đấng Christ không được sinh ra vào ngày hai mươi lăm
của tháng Mười Hai hơn là tôi đã có. Ừ-m. Nó chỉ hoàn toàn là
một tập hợp của giáo điều. Hết thảy với nó chỉ thế thôi. “Cả thế
gian,” như vị tiên tri đã nói, “đã trở nên bại hoại ô uế.” Đúng
vậy. Đúng là chẳng có sự thanh sạch nơi nào cả. Mọi ngày nghỉ
là phiên bản bởi một…Ồ, Santa Claus thay thế lễ Giáng sinh, sự
giáng sinh trongmáng cỏ. Thỏ và gà và những chiếcmũmới thay
thế sự phục sinh. Và Đức Chúa Trời xuất hiện ở đâu trong tất cả
điều này? Hiểu không? Lý do của điều này là bởi vì rằng, con
người, lợi nhuận thươngmại.

118 Ồ, họ đã bắt đầu mua quà Giáng sinh cách đây nhiều tháng,
và thật là một thói quen của dân ngoại giáo! Chẳng có điều gì tin
kính về việc đó. Ồ, họ cố nói, “Dâng những món quà, với những
nhà thông thái.” Đó chỉ là một—một ốc đảo cho lời bào chữa của
ma quỷ. Anh em muốn dâng điều gì đó, chính là đời sống của
anh em dâng cho Đấng Christ. Đừng tặng cho nhau, hãy dâng nó
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cho Ngài. Vì đó là những gì Ngài đã chết cho. Đó làmục đích Ngài
đến. Hiểu không?

119 Nhưng nó phải là một nơi mà nó—nó là—nó là sự rủa sả cho
trẻ con. Người hàng xómnào đó dưới đường phố có thể có nhiều,
và trẻ nhỏ khác chẳng có gì cả, và chúng nhìn. Và nó là—nó toàn
bộ sự việc trở thành sai trật với nhau. Chỉ thế thôi. Và những nhà
buôn nâng cao việc kinh doanh của họ tại những chỗ này. Họ…
Tại sao, vợ tôi đi mua thứ gì đó cho một vài đứa nhỏ, và cách
đây khoảng ba tuần, họ nói, “Ồ, chúng tôi đã bán hết sạch. Tất
cả hàng hóa. Chúng tôi đã đặt gấp đôi hàng năm nay, đã bán hết
rồi.” Ba hay bốn tuần lễ trước ngày lễ đã bắt đầu mua sắm. Ồ,
quả là một thương vụ lớn làm sao!

120 Và, rốt cuộc, anh em có biết lễ Giáng sinh từng bắt đầu như
thế nào, điều này mà chúng ta gọi là lễ Giáng sinh, “Sự rước lễ
Đấng Chirst”? Đây là câu chuyện về điều đó, tôi có viết xuống
một chút tại đây trên một trang giấy. Tôi vừa mới hoàn tất trong
năm ngoái, trước khi tôi giảng Bảy Thời Đại Hội Thánh, dạy cho
họ ở đây, tôi đã lấy các quyển, Hội Nghị Nicaea, và Tiền Hội Nghị
Nicaea và Hậu Hội Nghị Nicaea, và Các Giáo Phụ Nicene, và Hai
Ba-by-lôn củaHislop và SáchVềNhữngNgười TuậnĐạo của Foxe,
và tất cả, bởi vì tôi đã nghe quí vị mục sư truyền đạo trích dẫn
chúng. Nhưng chính mình tôi muốn đọc chúng, để thấy, để mà
tôi—tôi sẽ biết khi tôi đọc nó hay nói với dân sự của mình, bởi
vì Đức Chúa Trời sẽ khiến tôi trả lời vào Ngày Phán xét những
gì tôi nói với dân sự. Vì vậy, tôi thật sự không phải nói những gì
người nào khác nói rằng họ đã đọc, tôi muốn chính tôi đọc nó,
đấy, và biết được.

121 Vậy thì, thực ra, lễ Giáng sinh, Đấng Christ, tôi tin và hầu như
có thể chứng minh…Giống như sự sống lại có thể được chứng
minh bởi nhìn vào Đấng Tạo Hóa, như thế nào Ngài đã tạo nên
tất cả đời sống thực vật này, và cách nào mọi thứ phục vụ cho
mục đích Ngài phải chết, và, nếu nó chết, nó sống trở lại bởi vì
nó có sự sống vĩnh hằng. Nhưng cách duy nhất nó có thể sống
lại, là hạt được nảy mầm. Hiểu không? Vậy thì, Đức Chúa Trời
bày tỏ chính Ngài trong sự sáng tạo đó, và nó cho thấy tất cả các
thần ngoại giáo này và các thứ mà chúng ta có là không đúng.
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Xem đó, chúng chỉ là triết học và những sự tưởng tượng. Nhưng
chính—chính Đấng Mà đã tạo nên Trời và đất bày tỏ chính Ngài
trở lại qua sự sáng tạo của Ngài, những gì Ngài có trong chương
trình của Ngài. Và rồi nếu…

122 Anh em có bao giờ suy nghĩ, khi Đấng Chirst được sinh ra,
Con Đức Chúa Trời đó, tại sao Ngài đã được sinh ra trong một
máng cỏ, trong một nhà kho, và nằm trong máng cỏ không? Bởi
vì Ngài là Chiên Con. Không thể được sinh ra trong những căn
nhà, những con chiên không được sinh ra trong những căn nhà.
Và rồi anh em có để ý khi họ đem Ngài đến Đồi Sọ, và cách mà
Ngài đã không thể bỏ chạy được như thế nào. Ngài có cây thập tự
này chất trên Ngài. Ngài bị đánh đập cho đến nỗi lưng Ngài chảy
máu. Và, nhưng họ đã dẫn Ngài, họ dẫn Chiên Con đến hàng làm
thịt. Hiểu không? Ngài là Chiên Con. Ồ, và nếu tất cả những lời
làm chứng này của thiên nhiên, những gì Ngài đã chịu…Chiên
con được sinh khi nào, vào tháng Mười Hai hay vào tháng Tư?
Chắc chắn. Đấy, nó là thật vô lý, đấy, để nghĩmột việc như thế.

123 Điều này đã được thực hiện bởi giáo hội Công giáo Rô-ma
trước khi nó trở nên giáo hội Công giáo ở Rô-ma. Khoảng năm
606 sau Công nguyên, trong khoảng đó, đúng hơn là, hay vào
năm 306. Bấy giờ, chúng ta thấy rằng những người ngoại giáo
Rô-ma đã tôn thờ Jupiter, là thần mặt trời; và họ đã tôn thờ Át-
tạt-tê, là thần mặt trăng, hay ngược lại mẹ của…nữ—nữ vương
trên trời. Ồ, họ đãmang thần này xuống, họ nói rằng Át-tạt-tê đó,
hay là thần, nữ vương trên trời không còn nữa, và đã phản ảnh
chính bà trongMa-ri. Vì vậy nó vẫn là sự thờ thần tượng, liên kết
Cơ-đốc giáo với sự thờ lạy thần tượng.

124 Rồi cũng, và họ đã chịu khổ, hay tôn thờ và tôn trọng sinh
nhật của thần mặt trời của họ, là Jupiter. Đó là khi mặt trời từ
ngày một tháng Mười Hai cho đến ngày hai mươi lăm tháng
Mười Hai, nó không thay đổi, nó đi qua cung nam dương của
nó. Và, nhân đây, tôi có một bài lấy ra từ báo tôi muốn đọc cho
anh em lúc nào đó, chỉ làm cho anh em bàng hoàng. Anh em nói
về những gì đã xảy ra trên dòng sông dưới đây ngày đó, tôimuốn
tỏ cho anh em thấy ở Giê-ru-sa-lem để khẳng định điều đó, cách
đây chỉ một vài tuần lễ, từ một tờ báo. Điều gì đó họ đã tìm thấy
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tại Giê-ru-sa-lem chỉ cách đây một vài tuần, sẽ khẳng định tích
cực rằng Thiên sứ xuất hiện dưới đây vào chính lúc đó và sai đi
cho công tác truyền đạo. Vâng. Hiểu không? Vậy thì, chẳng bao
giờ biết được điều đó cho đến lúc cách đây chỉ một vài tuần, và
nó được đăng trong tờ báo đây nầy.

125 Bây giờ để ý khi nó băng qua điều đó, nó—nó ở trong đó,
đấy. Vậy thì, sau ngày hai mươi mốt tháng Mười Hai, các ngày sẽ
bắt đầu ngắn hơn một chút, hay dài hơn một chút, cho đến lúc
nó đến khoảng gần tháng Bảy. Rồi nó bắt đầu ngắn trở lại cho
đến lúc nó đến đúng…Và đó thật là thời gian thư giãn. Và những
người ngoại giáo Rô-ma nói rằng đó là sinh nhật của thần mặt
trời. Từ ngày một tháng Mười Hai, hay ngày hai mươi mốt tháng
Mười Hai cho đến ngày hai mươi lăm tháng Mười Hai, họ đã—
đã tổ chức xiếc Rô-ma, các cuộc đua ngựa và đại loại như vậy về
điều đó, trong suốt thời gian đó. Ồ, sau đó, khi những người Cơ-
đốc hay những người Cơ-đốc giáo Rô-ma, thêm vào giáo điều của
họ để có được cả hai bên, cả người ngoại giáo và người Cơ-đốc, họ
bảo, “Nếu đó là sinh nhật thầnmặt trời, chúng ta hãy làm nên nó
cũng là sinh nhật của Con Đức Chúa Trời.” Vậy có ngày hai mươi
lăm tháng Mười Hai cho buổi rước lễ của quí vị, sự rước lễ Đấng
Christ. Ồ, quả làmột điều khủng khiếp! Thấy không?

126 Bây giờ, để kết nối. Ồ, anh em nói, “Ngày nào khác há chẳng
làm thế sao?” Vâng, nhưng nó liên kết Đấng Christ với ngoại giáo
không? Chính điềumàNgài đã đến để xóa bỏ, họ lại liên kết Ngài
với nó trở lại. Hiểu không? Đó là điều sai trật. Còn Santa Claus,
một ông già nào đó tại nước Đức, tên là Kriss Kringle, sẽ đi vòng
quanh tặng những món quà trẻ em vào ngày rước lễ Giáng sinh,
ông là người Công giáo và họ tôn ông lên là một vị thánh, bây
giờ là Thánh Nicholas của nó. Hiểu không? Tốt hơn là tôi chỉ…
Họ sẽ…Để, anh em biết điều đó dù sao đi nữa. Thấy đó, chúng ta
hiểu chúng trong Các Thời Đại Hội Thánh.

127 Nhưng sáng nay, những gì tôi muốn nói là đây, rằng, ngày
lễ Giáng sinh đang đến này thấy thế giới không ở trong một tình
trạng tốt hơn nó đã từng có cách đâymột ngàn chín trămhay hai
ngàn năm khi Đấng Chirst đến. Chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ gần
như cùng một tình trạng như đã có vào lúc đó, bây giờ cũng vậy.
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Họ…Nếu tôi rút ra một kết luận từ điều mà…hay là một đề tài từ
những gì tôi sắp giảng, sẽ là: Sự Tan Rã Của Thế Giới.

128 Khi Đấng Christ đến vào ngày Giáng sinh, cách đâymột ngàn
chín trăm năm, thế giới đang tan rã từng phần, mọi thứ đã đến
chỗ ô nhiễm. Thế giới tôn giáo đã bị ô nhiễm. Thế giới Rô-ma, về
mặt đạo đức, đang ở hồi thấp kém nhất. Ồ, sự bại hoại của thế
gian! Những người Do Thái đã lìa bỏ Đức Chúa Trời của họ và lấy
tiệc thiêng liêng trang trọng của họ và làm cho nó thành truyền
thống theo nghi thức. Đức Chúa Trời đã lìa khỏi họ. Và họ biết
rằng có điều gì đó đã phải xảy ra, cả thế giới biết, bởi vì, để giữ
nó lại với nhau. Nó đang tan rã. Và điều gì đó giữ nó lại với nhau,
mỗi nước theo cách riêng của họ đang tìm kiếm điều gì đó hay
ai đó để giữ nó với nhau.

129 Nếu đó không phải là bức tranh ngày hôm nay, thì tôi không
biết thế giới. Đang trông đợi điều gì đó để nắm giữ nó với nhau!
Nó thật giống như đã có cách đây hai ngàn năm. Thế giới, cách
đây hai ngàn năm, đang trông đợi một Đấng Mê-si để giữ sự việc
lại với nhau. Nhưng cách đây hai ngàn năm, Đức Chúa Trời đã
ban cho thế giới một Đấng Mê-si. Bởi vì nếu chúng ta đang trông
đợi điều gì đó và đang tìm kiếm điều gì đó, thì Đức Chúa Trời sẽ
ban nó đến cho chúng ta. Và giờ đây thế giới, sau hai ngàn năm,
đã quay trở lại vào trong cùng một tình trạng mà nó đã có cách
đây hai ngàn năm. Nó đang tan rã, các nước, không có—không
có nền tảng nơi nào cả. Chủ nghĩa cộng sản, đạo Công giáo, đạo
Tin Lành, chính trị, luân lý, mọi thứ đã tan rã.

130 Và họ đang cầu nguyện xin một Đấng Mê-si. Nhưng đây là
những gì tôi muốn nói! Nếu Ngài đến, chúng ta sẽ tiếp nhận
Ngài hay chúng ta làm giống như họ đã làm? Chúng ta sẽ chối
bỏ Ngài không? Chúng ta có biết những gì mình thật sự cần
không? Đôi khi chúng ta muốn, chúng ta cầu nguyện cho những
sự ước muốn của mình, và đôi khi những ước muốn đó không
phải là nhu cầu của chúng ta. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng
ta không hiểu những gì mình cần; chúng ta nghĩ chúng ta hiểu.
NhưngĐứcChúaTrời đãhứa cung cấpnhữngnhu cầu của chúng
ta, và điều ấy Ngài sẽ làm.
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131 Bây giờ, chuyện gì xảy ra nếu bé Joseph của tôi, bảy tuổi,
muốn đi săn với tôi, và kêu khóc để lấy khẩu súng tự động, đã
được nạp đầy đạn của tôi, “Con có thể giết thỏ, Bố ơi”? Ồ, tôi—
tôi không thể cho phép nó làm điều đó, tuy nhiên nó—nó nghĩ
nó cần cái đó, nhưng tôi biết nhiều về điều đó hơn là nó biết. Và
chuyện gì xảy ra nếu đứa con bé bỏng của anh emmột tuổi rưỡi
nhìn thấy anh em cạo râu với một dao cạo có lưỡi rời để lắp, và
kêu khóc đòi lưỡi dao lam đó? Tuy nhiên nó nhìn thấy anh em
đang cạo, nó muốn làm một điều giống như vậy. Ồ, anh em biết
điều gì tốt nhất cho nó. Tuy nhiên anh em—anh em sẽ không để
nó lấy lưỡi lam, bởi vì, nếu anh em là một người cha suy nghĩ
nhạy cảm anh em sẽ không làm điều như thế, nhưng anh em sẽ
cất dao đó khỏi nó. Và rồi nhiều lần chúng ta muốn có điều gì đó
nghịch lại với sự hiểu biết của Đức Chúa Trời về những gì chúng
ta cần, vì vậyNgài sẽ không ban nó cho chúng ta.

132 Và họ đã cầu xin một Đấng Mê-si. Họ muốn có một Đấng Mê-
si. Nhưng đây là vấn đề của nó, họmuốnNgài theo cáchmà—mà
họ muốn. Và Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến theo cách mà Chúa
muốn Ngài, và họ đã chối bỏ Ngài.

133 Và ngày hôm nay họ làm lại điều đó, làm giống như vậy ngày
hôm nay, họ khước từ Nó lần nữa. Bây giờ họ làm giống như họ
đã làm vào lúc đó. Tại sao? Vì cùng một lý do, cùng lý do. Ngài
đã đến lúc đó, và chúng ta biết Ngài đến. Ngài đã đến, và với họ,
nhưng Ngài đã không đến trong cách mà họ mong muốn Ngài
đến. Và nếu Đức Chúa Trời sai đến cho chúng ta điều gì đó hôm
nay, chúng ta kêu cầu cho điều đó, và hội thánh, và khi Đức Chúa
Trời sai nó đến chúng ta không muốn có nó. Nó không đến thích
hợp với sở thích giáo phái của chúng ta. Đôi khi nó không đến
phù hợp với ý niệm thần học của—của chúng ta về nó. Nhưng nó
chính là—là điều mà chúng ta cầu nguyện cho. Chính lời thỉnh
cầu mà chúng ta đã cầu xin trước Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời
banNó đến cho chúng ta, và chúng ta khước từNó.

134 Chúng ta muốn có một món quà Giáng sinh từ Đức Chúa
Trời, nhưng chúng ta muốn nó cách mà chúng ta muốn có nó.
Đức Chúa Trời ban nó đến theo cách chúng ta cần nó. Ngài biết
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đất nước như thế nào, Ngài biết hội thánh cần những gì. Nhưng
chúng ta nghĩ chúng ta biết, nhưngNgài thực sựbiết nó là gì.
135 Bây giờ, như tôi đã nói cách đây một vài phút, chúng ta đến
với lễ Giáng sinh nầymột lần nữa, thế giới đang tan rã. Chúng ta
hãy đặt tênmột vài điềumà tôi đã ghi xuống đây.
136 Hãy nhìn vào sự bại hoại của thế gian, hầu như chưa bao
giờ, ở trong một tình trạng thấp kém hơn. Tôi—tôi có một bài
báo tại đây mà tôi muốn đọc một đôi câu của nó. Nó được tìm
thấy trong một—một tờ báo, Người Mang Tiêu Chuẩn, của châu
Phi, nói, “Cái chết của sự khiêm tốn. Sự khiêm tốn nữ tính, chất
lượng vẻ đẹp đómà Đức Chúa Trời đã đặt vào trong gia đình con
người để bảo vệ an toàn tiêu chuẩn đạo đức của nó, đang chết
ngày nay, khi những người đàn bà và những cô gái ngây thơ đã
quỳ gối trước nữ thần thời trang và không ngần ngại để khẳng
định đếnmức cực đoan nhất của sự xấu hổ về những phong cách
hiện đại khiêm tốn nhất.” Tôi có khoảng một trang về điều đó ở
đây. “Thật tôi đã chưa bao giờ nghemột điều như vậy! Và sựmời
gọi tình dục được xem như là hợp pháp cả giữa vòng những Cơ-
đốc nhân và những người không phải Cơ-đốc nhân.”
137 Như Anh Arganbright quý báu nầy của chúng ta và tôi đi
xuống con đường sáng sớm hôm nay, trò chuyện về đề tài ấy,
thật khó tìm được một cô gái đủ khiêm nhường để đỏ mặt. Họ
đã nghe quá nhiều những trò đùa dơ bẩn và ô uế, và, ồ, anh em
không thể nói điều gì làm cho họ đỏ mặt. Khi mà, cách đây một
vài năm, khi tôi còn là một cậu bé, một chút xíu sai trật, mặt họ
sẽ đỏ lên, một cô bé đi qua, và chiếc váy lót ngắn của cô gái trẻ
khác phô ra trong trường học, và tôi đang đứng, nói chuyện, và
khi cô bé nhìn lướt qua và thấy chiếc váy lót của cô gái này phô
ra, gương mặt cô đỏ ửng, và cô bước đi khỏi tôi, một cô gái mười
sáu tuổi. Ồ, thật là một…đó là phẩm chất Đức Chúa Trời ban cho
để bảo vệ an toàn luân lý chúng ta.
138 Rồi anh em có thể tự hỏi tại sao tôi kêu gào chống lại những
thứ vô nghĩa như vậy như chúng ta đang có hôm nay, tự xưng là
những Cơ-đốc nhân, và những người nữ đang ăn mặc và hành
động, còn những người namhút thuốc, vàmọi thứ khác, và hành
động kỳ quặc như thế này. Và những mục sư truyền đạo trên
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bục giảng, thỏa hiệp, và thậm chí không để cho anh em đến bục
giảng để giảng chống lại những thứ như thế. Tôi tự hỏi chúng ta
có đang làm mọi sự hôm nay giống như họ đã làm cách đây hai
ngàn năm không! Hãy nhớ, khi Y-sơ-ra-ên bắt đầu làm điều đó,
Đức Chúa Trời đã dấy lênmột Ê-sai. Khi thời đại đó đã được sống
hết và họ đã bắt đầu trở lại, Ngài đã dấy Giê-rê-mi lên, xuyên
suốt. Và Đức Chúa Trời không thay đổi đường lối của Ngài về
việc thực hiện các công việc, Ngài là Đức Chúa Trời Đời đời. Ngài
không thể thay đổi. Ý tưởng đầu tiên của Ngài thực hiện điều đó
vẫn y như vậy.

139 Những gì chúng ta cần hôm nay là một Sứ điệp được xức
dầu với chức Mê-si của Đấng Christ. Nhưng họ sẽ nhận lãnh Nó
không? Họ cầu nguyện cho Điều đó, nhưng họ sẽ nhận lãnh Nó
không? Không, thưa quí vị, họ sẽ không nhận lãnh Nó. Họ đóng
đinh Nó giống như họ đã làm lúc ban đầu. Lòng người đang
lừa dối.

140 Luân lý, tranh chiến dân tộc. Chỗ nào thế giới từng sẵn sàng
để tan rã về luân lý hơn là ngày hôm nay? Và ai đã sắp đặt—ai
đã sắp đặt nước đi đó? Chúng ta những người Mỹ. Khi tôi còn
ở—ở San Angelo ở Rô-ma, cách đây không lâu ở đây, bên cạnh
lăng tẩm San Angelo, có một tấm biển trên đó dành cho phụ nữ
Mỹ, với “Xin mặc quần áo vào, để tôn kính người chết, trước khi
đi vào lăng tẩm.” Một đất nước ngoan đạo, được cho là một dân
tộc kính sợ Đức Chúa Trời! Chúng ta đang sống với những kinh
nghiệm quá khứ của những người khác, các tổ phụ của chúng ta
là những Cơ-đốc nhân.

141 Tranh chiến quốc gia. Chưa bao giờ có một thời nào trên thế
giới mà thế giới này đã ở trong một—một—một sự chia xé quốc
gia và tan rã hơn là ngay bây giờ. Ồ, anh em thấy những bài xã
luận và những bản tin và—và những nhà bình luận và những
nhà đoán trước, và đại loại như vậy, nói về những quả bom và
những gì họ có thể làm, thật sự bất cứ quốc gia bé nhỏ nào, cũng
có thể hủy diệt cả thế giới. Và chẳng có hòa bình ở giữa họ. Anh
em không thểmang đến hòa bình cách đó. Hòa bình và sự thông
công không thể đến bởi—bởi chính trị, nó đến bởi Đấng Christ.
Họ khôngmuốn nhận lãnh Nó.
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142 Làm sao tôi có thể giảngmột vài điều ở đây! Sự thối nát trong
nền chính trị của chính chúng ta, ồ, nền chính trị quá thối nát!
Anh em đã nghe chương trình Monitor đêm nọ, tôi cho là vậy,
hay tôi nghĩ chương trình phát thanh này, một hay hai giờ đồng
hồ từ Louisville ở đây, nơi mà họ kết nối trên toàn quốc, và họ
đang đưa ra, thỉnh thoảng họ làm về những đề tài khác nhau,
và họ đã phát ra về việc Ông Nixon quay bỏ chính trị khi ông
thua cuộc chạy đua của mình, cuộc chạy đua chính trị tại Los
Angeles, hay qua California, và “Liệu ông sẽ quay trở lại không?”
Và khi chương trình phát thanh, sau đó hai hay ba giờ đồng hồ,
tôi lắng nghe nó phát xuống đến nhà của Anh Charlie tại đây, rồi
lắng nghe nó phát lên, Anh Wood và tôi, trên đài truyền thanh.
Và đến chỗ thấy rằng Nixon, trên tất cả miền quê phía đông ở
đây, theo như chương trình phát thanh đến được, từ Mississippi
đến Pennsylvania, rằng ông đã đánh bại Ông Kennedy, và dân
chúng đang gọi điện và bày tỏ, gần bốn chọi với một phiếu. Rồi
một người đứng lên và nói, “Nếu các ông không có—có những bộ
máy gian lận ông ấy hẳn là Tổng thống rồi.” Thế đấy. Nền chính
trị, phỉnh gạt, thối nát cả hai phía. Tôi không trách ông ta, tôi
cũng buông tay, và để cho các thứ gớm ghiếc ấy hư hoại, dù sao
nó sẽ chết với thế gian. Nhưng hãy đưa tay anh em hướng đến
Đấng Christ và thưa, “Lạy Chúa, có con đây.”

143 Tranh chiến quốc gia. Và giờ đây chỗ anh emnênnghĩ họ nên
cố gắng giữ lại với nhau, họ đã bị phân rẽ quá rồi. Đó là cách đã
xảy ra trong thời đại xuất hiện cách đây hai ngàn năm khi thế
giới đang tan rã. Ngày nay nó đang tan rã dưới cùng tình trạng
như vậy.

144 Và rồi sự thối nát giáo hội! Ô, chao ôi! Sự thối nát tôn giáo! Ồ,
thật là lố bịch để thấy thế giới sau hai ngàn năm của Kinh Thánh
và Đức Thánh Linh có mặt tại đây trên đất, và hôm nay nó đang
tan rã cũng tồi tệ như cách đây hai ngàn năm. Sự thối nát tôn
giáo. Chính trị đi vào tôn giáo, và tôn giáo đi vào chính trị. Thật
là một điều kinh khủng để nhìn thấy tình trạng đó như vậy! Tôi
biết nó là thế. Anh emnói, “Anh Branham, anh không nên vẽ cho
chúng tôi một bức tranh giống thế này ở đây vào thì giờ Giáng
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sinh.” Anh em nên biết sự thật, những gì anh em nên biết! Bây
giờ, làm sao có thể…

145 Đức Chúa Trời sẽ ban phước, nhưng ơn phước đó phải đến
trong những hoàn cảnh nào đó, những yêu cầu nào đó mà anh
em phải đáp ứng được. Và nếu anh em không đáp ứng được
những yêu cầu đó, thì những ơn phước và những lời hứa của
Đức Chúa Trời không có hiệu quả gì đối với anh em. Đức Chúa
Trời đã hứa đáp ứng Y-sơ-ra-ên hễ chừng nào họ giữ những ngày
lễ trang trọng đó và các điều khác, với—với sự tôn kính và chân
thành. Đức Chúa Trời đã đáp ứng họ. Nhưng khi nó, họ chỉ bắt
đầu làm cho nó giống như một nghi thức gia đình, thì Đức Chúa
Trời từ chối không chịu làm điều đó nữa. Ngài phán họ làm hôi
thốimặt Ngài. Vì vậy nó cũng giống như ngày hômnay, để chúng
ta—chúng ta—chúng ta phải quay trở lại với những gì là sự thật
của sự việc.

146 Sự tranh chiến chính trị trong các giáo hội! Ngày nay chúng
ta đứng với khoảng chín trăm giáo phái Cơ-đốc giáo khác nhau,
mỗi giáo phái chống lại nhau. Ồ, điều đó, đã không quá tệ như
vậy khi Ngài đến, chỉ có khoảng bốn hay năm phái trong họ,
những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, và đại loại như vậy. Nhưng
bây giờ chúng ta có hơn chín trăm giáo phái. Ồ, nó ở trong một
tình trạng tồi tệ, giáo hội, vào lễ Giáng sinh này, hơn là nó đã có
vào lễ Giáng sinh cách đây một ngàn chín trăm năm. Đã ở trong
tình trạng tồi tệ bấy giờ. Sự tranh chiến giáo phái! Điều gì đã gây
nên tất cả những điều đó, thưa bạn, là bởi vì nền chính trị đã thế
chỗ của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linhmuốn lấy Lời của Đức
Chúa Trời và dẫn dắt hội thánh đến chiến thắng, nhưng những
chương trình giáo dục và những chương trình chính trị, tín điều
cùng các giáo phái đã dẫn nó đến chín trăm hướng khác nhau.
Vì thế hội thánh không có…Những gì được gọi là “hội thánh.” Tôi
không muốn nói Hội thánh chân thật; Nó vẫn còn cứ vùng vẩy,
ồ, đúng thế, Nó vẫn cứ như vậy. Nhưng cái gọi là “hội thánh”
trên thế giới, dường như là cái—cái cơ cấu tổ chức để đặt…nắm
giữ thế giới với nhau, để liên kết chặt chẽ những gì chúng ta gọi
là đạo đức và những việc thuộc về thế gian, nó bị ô nhiễm. Cấu
trúc của nó—của nó bị thối nát, và nó…sự gặmnhấmcủa tính ích
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kỷ, và ăn mòn chính nền tảng từ phía dưới. Chắc chắn là đúng.
Vậy thì thật sự ở trong tình trạng Nó đã nói điều đó sẽ có, Ti-mô-
thê Nhì 3, “Hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, những người ưa
thích sự vui chơi nhiều hơn là những người yêu mến Đức Chúa
Trời,” và đại loại như vậy.

147 Rồi nếu chúng ta nhìn thấy nền chính trị trong tình trạngmà
chúng hiện có tại các quốc gia, và chúng ta nhìn thấy những giáo
hội trong sự thối nát trong các giáo phái của nó, và tuy nhiên
chúng ta muốn Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong những
điều đó. Đức Chúa Trời sẽ không giáng xuống trong cặn bã đó
với chúng ta, dưới những điều mà chúng ta muốn Ngài đến gần.
Ngài sẽ không làm điều đó. Ngài là thánh và Ngài—Ngài—Ngài
biết điều gì tốt nhất. Nếu chúng ta gọi, Ngài trả lời chúng ta. Và
khi Ngài gởi đến sự đáp lời, chúng ta lại từ chối Nó. Chúng ta
muốn Nó cách mà chúng ta muốn có Nó. Và chúng ta cố gắng
có được Đức Chúa Trời, và cố cứu chính mình, bởi chính điều
đã được chứng minh cho chúng ta. Hỡi Hội thánh, xin hãy nghe
điều này! Chính điềumà đã được chứngminh tin kính với chúng
ta, điều đó đã làm hư hoại chúng ta, và tuy nhiên chúng ta vẫn
đang nhìn về chính hệ thống đó để cứu chúng ta. Hãy trở lại
với Lời! Đó là những gì Đấng Mê-si nói. Bây giờ, nhưng chúng ta
hướng tới—tới nền chính trị. Chúng ta cố gắng cho thế giới dân
tộc, chúng ta cố gắng cứu nó qua chính trị. Giáo hội muốn thế
giới của chúng ta được cứu (thế giới giáo hội) qua chính trị. Lớp
diễn này đã giáng vào trong thế giới hết thời đại này đến thời
đại khác, kể từ thời đại Môi-se. Cũng giống như vậy, chính trị cố
gắng để cai trị. Và nó bị thối nát. Không có cách nào một người
có thể làm điều đó, không có điều gì tốt trong con người để bắt
đầu với. Đó là lý do nó phải chết.

148 Và khi chúng ta—khi chúng ta—khi chúng ta thấy thế giới
này trong tình trạng này, dường như tan rã trong mọi thời đại,
khi thế giới lâm vào tình trạng đó, dân sự cầu nguyện. Ồ, thậm
chí Tổng thống kêu gọi cho (đó là gì?) mười phút hay một giờ
đồng hồ hay điều gì đó, để cầu nguyện. Điều đó sẽ chẳng tốt
đẹp gì. Những gì mà chúng ta cần không phải là lời cầu nguyện,
nhưng một sự ăn năn, quay trở lại, xa cách khỏi, bỏ đi. Hãy trở



34 LỜI ĐƯỢC GIẢNG

lại với Đức Chúa Trời! Thà sự an ủi của tôi được xây trên Lời Đức
Chúa Trời và phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, sự Hiện diện
của Đấng Christ, còn hơn là tất cả sự an ninh mà chính trị hay
các giáo hội có thể từng ban cho bạn. Một cách chắc chắn, vì tôi
biết điều Đó sẽ đứng vững.

149 Chúng ta thậmchí không cómột đất nước tốt hơn chúng ta đã
có, nếu chúng ta thật sự có một nước của Đức Chúa Trời, Vương
quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn trả lời và ban đến
sự cứu giúp, nhưng họ khôngmuốn nhận nó. Mà, Đức Chúa Trời
trả lời khi dân ấy lâm vào trong những tình trạng nầy, mỗi lần.
Đúng hơn, khi thế giới, lâm vào tình trạng này, tan rã từng phần,
thì Đức Chúa Trời luôn luôn đáp lời cầu xin của họ, sai đến cho
họ một tiên tri hay điều gì đó, đấng tiên tri quyền năng nào đó
để trở trách điều đó. Nhưng họ khôngmuốn nghe người. Họ làm
gì? Đưa người vào chỗ chết. Chúa Jêsus phán, “Kẻ nào trong các
ngươi, tổ phụ các ngươi không đặt họ ra ngoài đó trong mồ mả,
và rồi tô trắng, làm cho trắng bề ngoài mồmả họ bấy giờ, và xây
đắp những ngôi mộ của họ? Và các ngươi là người đã đưa họ
vào trong đó.” Đúng thế. “Kẻ nào trong…?” Họ kêu khóc xin cứu
giúp. Đức Chúa Trời đã ban điều đó cho họ, mà họ chối bỏ Nó.
Thế thì điều gì, là Đức Chúa Trời bị quở trách hay dân sự đáng bị
quở trách? Dân sự đáng bị quở trách. Tất nhiên rồi.

150 Khi Chúa Jêsus được sinh ra, thế giới đó, như tôi đã nói, đang
tan rã. Nó đã bị kiểm soát bởi chính trị, và chính trị bị thối nát
trong thời của họ. Giáo hội nhà nước bị bại hoại. Những người
Rô-ma và những người Hy Lạp đang tìm kiếm một đấng mê-si
được xức dầu. Những người Hy Lạp và và những người Rô-ma
mà có lẽ đã có được phần tốt nhất của thế giới, và họ đang tranh
chiến với nhau, giữa họ với nhau, vì vậy họ—họ đang trông đợi
đấng mê-si được xức dầu nào đó đến. Và những người Do Thái,
họ muốn có một đấng mê-si đến. Và những người Rô-ma đang
trông đợi một nhà chính trị vĩ đại nào đó mà có thể đứng lên
tại Rô-ma, tiếp quản Hy Lạp và bảo cho họ cách làm điều đó như
thế nào, và Rô-ma sẽ cai trị thế giới. Hy Lạpmuốnmột nhà chính
trị vĩ đại đứng lên, nhà chính trị được xức dầu, một đấng mê-si,
sẽ nói, “Chúng ta sẽ—chúng ta sẽ thắng người Rô-ma và người
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Do Thái, và những người còn lại của họ.” Đấy, đó là những gì họ
đang tìm kiếm.

Nếu đó không phải là bức tranh ngày hômnay, tôi không biết
nó là gì. Đúng!
151 Chính trị muốn có một đấng mê-si được xức dầu. Và những
người Do Thái tìm kiếm một đấng mê-si, và họ muốn một người
sẽ đến không giống như họ có, họ muốn có một vị đại tướng mà
sẽ đến và đánh bật cả những người Rô-ma và Hy Lạp ra khỏi
mặt đất cho họ. Đó là kiểu đấng mê-si họ muốn. Họ đang cầu
nguyện cho kiểu đấng mê-si đó. Những người Rô-ma bảo, “Hãy
sai đến cho chúng tôi một người. Chúng ta hãy bỏ phiếu cho
người nào đómà đó là người được xức dầu, một người mà có thể
hiểu, ông ta là một tay phù phép về chính trị, người ấy sẽ biết
một cách chính xác chiến lược để chiếm lấy Hy Lạp và hết thảy
những phần còn lại của thế giới.” Những người còn lại của thế
giới đang kêu gào, “Hãy gởi đến cho chúng tôi người nào đó mà
sẽ—sẽ được—sẽ được xức dầu với một đầu óc thiên tài để người
ấy sẽ biết cách để chiếm lĩnh phần còn lại của thế giới.”

Vậy thì, nếu đó không phải là bức tranh của thế giới này hôm
nay, tôi không biết nó là gì.
152 Và giáo hội, kêu gào, “Xin ban đến cho chúng tôi một vị đại
tướng giáng xuống, và người ấy sẽ mặc cho mỗi người chúng tôi
một bộ áo giáp, và biết cách sử dụng gươm như thế nào và bảo
cho chúng tôi biết chiến lược, và chúng tôi sẽ đạp lên Rô-ma, Hy-
Lạp, và những người còn lại của họ khỏi mặt đất.” Đó là cách họ
muốn làm, cai trị! Đó là quyền—quyền lực.
153 Chúng ta thấy ngày hôm nay cũng giống như vậy trong
những giáo hội. Anh em Giám Lý, anh em đang tìm kiếm một
đấng mê-si. Kiểu Đấng mê-si gì? Không phải là đấng mà Đức
Chúa Trời muốn sai đến cho anh em. Anh em Báp-tít, anh em
đang tìm kiếmmột đấng mê-si. Anh em Phúc ÂmNgũ Tuần, anh
em đang tìm kiếmmột đấng. Anh emMột Ngôi, anh em đang tìm
kiếmmột đấng. Đúng thế. Nhưng anh em đang tìm kiếm điều gì?
Cũng giống điều mà thế giới chính trị đang tìm kiếm. Cho một
thiên tài toán học vĩ đại nào đó, học giả vĩ đại nào đó với một
tấm bằng Tiến sĩ Thần Đạo, Tiến sĩ Triết, đến trong giáo hội của
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anh em, mà sẽ đánh bật các giáo phái khác nầy ra và buộc tất cả
tham gia với anh em. Một anh chàng nào đó thật là giỏi về khoa
nói anh ta có thể chiếm lĩnh toàn bộ sự việc.

154 Họ đang kêu gào một đấng mê-si ở đây vào thì giờ lễ Giáng
sinh. Ừ-m. Họ đã được cái gì? Họ—họ muốn có nó. Họ muốn
chiếm lấy nó. Thế giới ngày nay muốn chiếm lấy. Giáo hội muốn
chiếm lấy, mỗi một giáo phái. Nhưng hãy nhìn những gì Đức
Chúa Trời đã ban cho họ! Họ muốn một thiên tài quân sự. Họ
muốn một—một thiên tài khoa học, nhưng Đức Chúa Trời ban
cho họ một Chiên Con, một Hài Nhi. Quả là một điều trái ngược!
Anh em nghĩ họ sẽ chấp nhận Con Trẻ đang khóc đó sao? Nhưng
đó là những gì họ cần. Đức Chúa Trời ban cho anh chị em theo
nhu cầu của anh chị em. Chắc chắn. Họ…Ngài đã có…Họ được
ban chomộtHài Nhi trong khi họmuốn cómột đại tướng; nhưng
họ lại cómột Con Trẻ, nhumì, thấp hèn. Mặc dầu, Đức Chúa Trời
đã biết những nhu cầu của họ.

155 Ngài đã không bao giờ đến để là một nhà chính trị dân tộc
hay giáo hội. Và nếuĐấngMê-si đến hômnay, Ngài sẽ không phải
là nhà chính trị dân tộc hay giáo hội. Và nếu chúng ta kêu gào
cho một người như thế, Đức Chúa Trời sẽ ban đến cho chúng ta
sự giải cứu, nhưng chúng ta phải nhận lấy Nó theo cáchmà Ngài
sai Nó đến. Họ đã không làm điều đó, họ đã khôngmuốnNó theo
cách đó. Giáo hội ngày nay kêu lớn, “Ồ lạy Cha Thiên thượng,
Ngài vui lòng sai Chúa Jêsus đến cho chúng tôi chứ? Ngài sẽ vui
lòng không?” Và khi Đức Thánh Linh bắt đầu vận hành, “Ồ, đó
là…Chúng tôi không muốn điều đó.” Hiểu không? Ồ, anh em thì,
“Ồ, ồ, chúng tôi sẽ không để cho người này cai trị chúng tôi. Ồ,
tôi không muốn nghe điều Đó. Không. Tôi…Tôi không thể chấp
nhận điều Đó, giáo phái của tôi sẽ không tin điều Đó.” Thế thì
anh em không muốn có Đấng Mê-si, anh em không muốn có sự
xức dầu đó. Nếu Đức Chúa Trời sai đến một Đấng Mê-si, Ngài sẽ
là chính xác Lời từng Lời của Kinh Thánh, chính xác những gì
Ngài đã là vào thuở ban đầu. Tiếng kêu la của thế giới, khi chúng
ta nhìn thấy những chính trị gia và mọi thứ khác đang vắt ra
chính Sự sống của hội thánh, và chúng ta kêu lên, và Đức Chúa
Trời đã ban nó đến cho chúng ta, rồi chúng ta từ chối Nó. “Đúng
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thế, chúng ta khôngmuốn điều đó. Không, nếu nó không hợp với
những niềm tin giáo phái của chúng ta—của chúng ta, chúng ta
không thể tiếp nhận Nó.” Hiểu không? Ồ, anh em không nhìn
thấy lễ Giáng sinh thực sự là gì sao…Người ta không muốn Nó.
Họ không muốn cách Đức Chúa Trời ban Nó đến. Họ đang tìm
kiếm điều gì đó, nhưng họ khôngmuốn có Nó.

156 Vậy thì, Đức Chúa Trời đã gởi đến cho họ, vào ngày mà họ
đang kêu la, không phải là một thiên tài quân sự, không phải là
một vị đại tướng vĩ đại giáng xuống với một bộ giáp được buộc
khóa kỹ, với một thanh gươm hay ngọn giáo siêu nhiên để có thể
khuất phục và đuổi người Rô-ma và Hy Lạp và những người còn
lại của họ vào trong biển cả và cho họ chết đuối một lần nữa.
Ngài đã không sai đến cho họ điều gì đó giống như thế, dẫu Ngài
nói Ngài đã làm điều ấy một lần trong thời Môi-se, nhưng lúc ấy
họ đã cần đến. Song Ngài đã sai đến cho họ một Đấng Cứu Thế
và họ đã không muốn Điều đó. Họ nghĩ đã có…họ đã được cứu.
Hiểu không? Đó cũng là cách với các giáo hội ngày nay. Tìm thấy
vào thì giờ Giáng sinh này với tất cả kim tuyến của lễ Giáng sinh,
những ngọn đèn Santa Claus, những đặc điểm và các thứ ngoại
giáo rơi vào trong cả hai Công giáo và các giáo hội Tin Lành, và
nó thật sự thối nát như có thể được. Và Đức Chúa Trời ban đến
cho họ một Đấng Cứu Thế. Điều gì? Trở lại với Lời. Đức Thánh
Linh, Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời, và Đấng Được Xức Dầu của
Ngài, để xức dầu cho hội thánh của Ngài và sai nó trở lại với
Lời. Anh em nghĩ họ muốn Nó không? Không, thưa quí vị. Họ sẽ
không cóNó.Họ sẽ bác bỏ nó giống nhưhọ luôn luôn làm.

157 Ngài sai đến một Đấng Cứu Thế, nhưng lúc đó Ngài sai đến
một Đấng Cứu Thế để làm gì? Muốn thả xuống một điều gì đó bé
nhỏ tại đây để sẽ giúp được cho anh em. Có những người được
định trước sẽ nhận lãnh Nó. Đó là khi Ngài đến lần đầu tiên, đó
sẽ là khi Ngài đến lần thứ hai. Cho dù thế giới giáo hội nghĩ gì về
nó, một số…Ngài không sai Nó đến vô ích. Ai đó sẽ nhận lãnh Nó.
Có ai đó sẽ hiểu được Nó, chỉ thế thôi; nhưng không phải là thế
giới chính trị hay giáo hội chính trị, hay bất kể nó là gì đi nữa.
Nhưng khi anh em kêu gào và Đức Chúa Trời ban Nó đến, người
nào đó sẽ—sẽ nhận lãnh Nó. Đúng thế.
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158 Ngài sai đến một Đấng Cứu Thế, không phải là để đuổi các
nước đi. Như chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay, chúng ta cầnmột
người mà có thể đứng lên. Nước Mỹmuốn có một người sẽ đánh
hạ nước Nga với người mà không có nó. Nước Nga muốn có một
người mà sẽ đánh bại phần còn lại của thế giới và đem họ lên
mặt trăng. Nhưng Đức Chúa Trời ban hòa bình đến cho chúng ta.
Đức Chúa Trời ban hy vọng đến cho chúng ta. Chúng ta không
muốn nó. Ồ, bảo, “Chúng ta—chúng ta có thể có hòa bình, các
nước muốn có hòa bình.” Thật vậy. Và họ nghĩ họ có thể có nó
khi Liên Hiệp Quốc họp lại với nhau. Ồ, Liên Hiệp Quốc còn lâu
mới làm được việc đó. Hòa bình của thế giới này, đã có hôm nay,
thì giống như một quả bóng cao su trôi nổi trên không khí, chỉ
mỗi ngọn gió nhỏ có thể mang nó đi cách nào nó muốn. Chắc
chắn. Bất cứ sự thay đổi chính trị nhỏ nào chỉ đều làm lắc nó
từ bên này sang bên khác. Không thể nói một lời cầu nguyện tại
Liên Hiệp Quốc vì điều đó có thể làm tổn thương tên tuổi của
những người khác, những tình cảm mà thậm chí không tin vào
Đức Chúa Trời. Đó là sự ổn định phải không, chỉ thổi phồng ra
theo cách nào? Và một điều khác, quả bóng cũng sẽ nổ tung va
vào thứ gì nữa. A-men. Và cái gọi là sự hòa bình của thế giới
này, bởi Liên Hiệp Quốc, và đại loại như vậy, sẽ nổ tung. Đúng.
Không có sự hòa bình nào trong đó. Không thể tìm thấy hòa bình
bởi những thành tựu do con người tạo nên. Nó không có ở đó. Bị
mang đi với mọi ngọn gió!

159 Giáo hội muốn có một nền hòa bình. Họ muốn…hòa bình
của họ gần như…cũng trôi giạt đây đó với mọi ngọn gió tín lý.
Mọi thứ quét qua xung quanh, một người trong họ nói, “Ồ, tôi
nghĩ tất cả chúng ta phải làm…”

160 Anh em suy nghĩ ư? Anh em không phải suy nghĩ điều sắp
xảy đến đâu. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những ý tưởng của Ngài
rồi. Anh emkhông có quyền suy nghĩ. “Hãy có đồngmột tâm tình
như Đấng Christ đã có.” Và Ngài đã có mục đích và đã thực hiện
ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngài phán, “Nếu Ta không làm các việc
của Đức Chúa Trời, thì đừng tin Ta.” Hiểu không? Anh em không
phải nghĩ sự xảy đến. Ngài là Đấng thực hiện ý nghĩ. Hãy để tâm
tình của Ngài ở trong anh em, anh em cứ nghĩ giống như vậy,
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và đó là Lời Ngài. Làm thế nào anh em sẽ nghĩ khác được? Ngài
đã thật sự bày tỏ những ý tưởng của Ngài cho chúng ta. Nhưng
chúng ta muốn thực hiện suy nghĩ của mình, “Tôi nghĩ họ nên
làm điều này.”

161 Tôi đang lái xe với một người cao niên yêu dấu hôm qua,
đi lên cầu nguyện cho một đứa trẻ bị đau. Và khi chúng tôi đến
chỗ đứa trẻ bị đau, gia đình không muốn chúng tôi cầu nguyện
cho nó, đó chỉ là ý nghĩ người này. Tuy nhiên, trên đường đi lên,
người phụ nữ cao niên này, quý bà này khoảng tám mươi mốt
tuổi, còn thông minh, sáng suốt, rất tốt, nhưng chị ấy nói, “Tôi
nghĩ điều mà nên xảy ra,” (đấy, “Tôi nghĩ”) “là tất cả các giáo hội
nên đến với nhau và hiệp một.” Đó chính xác là những gì ma
quỷ nghĩ. Nhưng Đức Chúa Trời muốn có một sự phân rẽ của
Hội thánh Ngài khỏi những việc của thế gian. Ngài không muốn
nó bị pha trộn trong chính trị giáo hội. Hiểu không? Và điều gì
xảy ra nếu Đức Chúa Trời đã sai Đấng Mê-si đến thế gian? Và đó
là…Quý bà đó chỉ nghĩ những ý nghĩ của cả thế giới. Liên hiệp
Giáo hội là gì ngoài sự suy nghĩ giống nhau? Hội đồng Giáo hội
Thế giới là gì ngoài vì cùng một mục đích để đạt được chính suy
nghĩ đó? Đúng không? Ồ, thế thì, quý bà, quý bà ấy chỉ biểu lộ
những ý nghĩ thuộc về thế gian.

162 Nhưng đây là những ý tưởng của Đức Chúa Trời trong Kinh
Thánh. Chúng ta không có quyền để khác đi với điều Đó. Đó là
những ý tưởng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho chúng ta.
Chúng ta thấy, thấy thế giới đang tan rã, và chúng ta đang kêu
gào cho điều gì đó. Chúng ta hãy nhận lãnh Nó. Bây giờ, nếu nó
nhận và dẫn chúng ta đi lạc đến với chính trị, đó chính là điều
làm hư hoại chúng ta.

163 Tôi có một điều nhỏ để nói với nhà lãnh đạo dân tộc của
nhóm Thương Gia Cơ-đốc này. Đó là một nhóm người tốt đẹp,
nhưng nếu họ bắt đầu theo cách sai trật, họ sẽ hóa thành bột
giống như những người còn lại của họ, trở thành giáo phái. Và
tôi muốn anh em cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho người
này. Tôi phải đi, tôi đã có một khải tượng từ nơi Chúa cho anh
ấy. Hiểu không? Và nếu họ không quay lại, nếu họ cứ tiếp tục, họ
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sẽ đi đến thành một tổ chức. Và, khi họ làm như vậy, Đức Chúa
Trời đã xong với nó. Đúng thế.

164 Xem đó, loài người không thể đến với nhau trừ phi họ cố
gắng có được những ý riêng họ. Đó là lý do Đức Chúa Trời lấy
những cá nhân. Hiểu không? Đức Chúa Trời không giải quyết và
đã không bao giờ làm việc với một giáo phái. Không có chỗ nào
trong lịch sử Ngài đã từng làm như vậy. Ngài làm việc với những
cá nhân, một người. Đúng vậy. Nhưng chúng ta cố gắng hợpmột
nhóm người lại với nhau và nói “chính là theo cách này và cách
kia,” và đại loại như vậy. Điều đầu tiên anh em biết, những tâm
trí thông minh, sáng suốt, vĩ đại, những người khổng lồ này mà
ma quỷ đã đưa vào, đến và nói, “Ồ, nó nên là điều này. Tôi có thể
chứngminh nó cho anh em.” Cho dẫu anh em có thể chứngminh
là gì đi nữa, nếu nó trái ngược lại với Lời đó, hãy tránh xa khỏi
Nó. Đúng vậy. Nó bị mang đi với mọi ngọn gió tín lý. Thổi nó đi
bất cứ nơi nào và nổ tung bất cứ lúc nào. Điều đó đúng.

165 Nước Nga ngày nay đang tìm kiếmmột đấng mê-si được xức
dầu. Họ đang tìm kiếm điều gì? Điều gì xảy ra nếu Đức Chúa
Trời sai đến cho họ một Đấng Mê-si được xức dầu, một Chiên
Con giống như Ngài đã làm cách đây một ngàn chín trăm năm?
Họ sẽ tống khứ Nó đi giống như Hê-rốt đã làm, cố hết sức để
tống khứ Nó. Quan điểm của nước Nga về đấng mê-si là gì? Họ
muốn có khoa học. Họ muốn một nền khoa học được xức dầu,
nhà khoa học, một thiên tài mà có thể chinh phục thế giới cho
họ, mà có thể đánh bại họ, phần còn lại của thế giới để lên mặt
trăng, người mà có thể chinh phục khoảng không, có thể đem họ
vượt qua giới hạn những vì sao. Đó là kiểu Đấng Mê-si mà nước
Nga đang tìm kiếm.

166 Ôi Chúa! Giờ này xin lắng nghe, chúng ta ở thì giờ Giáng
sinh một lần nữa. Chuyện gì xảy ra nếu họ đã có điều đó? Thế
thì trông ngóng điều gì đó ngược lại với điều đó. Những người
còn lại của dân sự mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng sẽ đến với
cái gì? Hiểu không? Đấy, Đức Chúa Trời biết những gì chúng ta
cần, không phải những gì chúng ta muốn. Bây giờ hãy học hỏi
điều đó. Chuyện gì xảy ra nếu nước Nga đã có được người được
xức dầu của họ? Vậy thì, họ sẽ không tin nhận một Chiên Con.
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Không, không, họ sẽ không nhận lãnh điều gì cả. Không, thưa
quí vị, họ không muốn có nó. Đó là tất cả với điều đó, họ thật sự
không muốn có nó. Họ không muốn điều gì giống như thế. Họ
muốn có một mê-si được xức dầu. Ồ, mê-si có nghĩa là “người
được xức dầu.” Vì vậy nên nếu họ muốn có một người được xức
dầu, nhưng họ lại muốn cómột nhà khoa học được xức dầu, một
thiên tài mà có thể lấy những nguyên tử và tách chúng ra, người
có thể chinh phục không gian, người có thể đưa nước Nga lên
mặt trăng và nhìn lại và tự vỗ lên ngực mình, và nói, “Những
người còn lại của thế giới các anh là những con chó, phục vụ
chúng tôi.” Vậy đó, đó là những gì nước Ngamuốn. Ồ, vâng, thưa
quí vị. Anh em biết, cả thế giới kêu khóc…

167 NướcĐức cách đây không lâu đã kêu gào tìmkiếmmột người
trong họ. Họ đã có một người. Hãy nhìn những gì họ cũng đã có
với nó. Hiểu không? Anh em hiểu, phải không? Họ đã có một
Hít-le. Và chính họ đã nhận được điều gì? Sự hỗn loạn. Đó là
điều những mê-si được xức dầu này tính đến nếu anh em chối
bỏ Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời. Họ đã có được điều gì? Khi
những ơn phước ngũ tuần giáng trên nước Nga, hay nước Đức,
họ đã chối bỏ Sứ điệp. Họ đã cười nhạo và tống những người ấy
vào tù. Họ đã làm gì? Họ chối bỏ Thập tự giá, và họ có cây thập
tự đôi, chữ vạn. Quí vị không nhận sự thương xót, thì không còn
lại gì ngoài sự phán xét. Điều đó có thật, thưa bạn. Bây giờ hãy
nhìn họ đang ở đâu ngày hôm nay. Thấy không? Để ý, họ không
có tư cách thành viên nơi nào cả, họ chỉ là một dân bị tan vỡ.
Họ đã nhậnmột mê-si sai trật. Và nếu nước Nga kiếmmột người
giống như thế, cho dù họ có chấp nhận thiên tài của họ đến như
thế nào, nó sẽ đến với điều giống như vậy. Nó sẽ hủy diệt cả quốc
gia. Hiểu không?

168 Ấn-độ ngày nay muốnmột người được xức dầu. Họmuốn có
một mê-si. Bây giờ hãy nhớ, mê-si có nghĩa là “được xức dầu.”
Họ muốn một người được xức dầu. Họ muốn điều gì? Họ muốn
một người mà sẽ nuôi họ ăn, cho họ thứ gì đó để ăn; mặc quần
áo cho họ, mà không phải làm lụng cho điều đó, chỉ đi lên đi
xuống đường phố và ưỡn ẹo từ phía bên này sang bên kia. Thế
đấy. Họ không muốn làm việc, họ chỉ muốn xin. Vì vậy họ muốn
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kiểu người thánh nào đó dấy lên mà có thể vươn lên tới ngọn
cây và rung lắc nó, bánh mì và thịt và—và các thứ, rơi xuống,
chất thành đống cao ngất, và họ ngồi chung quanh và ăn, và ngủ
phần còn lại của ngày, và thức dậy và diện những bộ quần áo đẹp
nhất, và đó là—đó là kiểumê-simàẤn-độmuốn có.

169 Nước Nga muốn có một thiên tài khoa học cho mê-si được
xức dầu của họ vào lễ Giáng sinh này. Đó là những gì họ muốn
được ban cho. Ấn-độ muốn một mê-si mà có thể cho họ ăn và
quần áo cho họmặc,mà không phải làm việc.

170 Hỡi nước Mỹ, quí vị muốn gì? Quan điểm của quí vị là gì, hỡi
nước Mỹ? Quí vị đã kêu gào xin một mê-si. Tôi biết rằng bài này
được ghi âm. Quí vị đã kêu la cho được một mê-si. Quí vị muốn
điều gì? Quí vị đã nhận được những gì quí vị muốn. Quí vị muốn
có một nhà chính trị, và đã có được nó. Bây giờ quí vị sẽ làm gì
với nó? Sẽ lột da quí vị, đó là một cách chính xác những gì nó
sẽ làm, sẽ đưa quí vị đến mộ phần mình. Quí vị đã muốn có nó,
quí vị đã có được sự hammuốn của mình. Giờ đây quí vị sẽ làm
gì với nó? Nó ở trên bàn tay quí vị bây giờ, A-háp và Giê-sa-bên
hiện đại. Chính điều mà quí vị chạy đến đây vì sự tự do, quí vị
kéo chính mình vào ngay lại trong đó, nhưng đó là những gì quí
vị muốn. Quí vị muốn một Ricky ngốc nghếch nào đó, một Elvis
hiện đại của thời đại, quí vị đã có điều đó. Quí vị muốn có một
nhà chính trị có học thức, thông minh với một bộ óc thiên tài,
quí vị đã có rồi. Quí vị đã làm điều đó như thế nào? Bởi sự ngang
nghịch, một bộ máy chính trị đã mang nó vào, kéo nó che phủ
mắt của những người tốt lành. Bây giờ, tôi không phải người Dân
chủ hay người Cộng hòa, tôi là một người Cơ-đốc. Hiểu không?
Hiểu không? Cả hai phía đều thối nát. Nhưng khi một người đã
ít nhất tỏ lộ những suy nghĩ và những hy vọng của Cơ-đốc giáo ở
một phía khác, và rồi quí vị quay quanh và thiết lập nên những
cỗ máy (để làm gì?) để bầu ra thiên tài mà quí vị muốn. Quí vị
đã làm điều đó như thế nào? Quí vị đưa ông ta lên truyền hình,
phát khắp nước, ồ, chao ôi, cố gắng để kiểm tra những quyền lực
tinh thần giữa hai vị tổng thống sắp được bầu lên. Để là người…
Quí vị đã bầu người mà quí vị nghĩ có bộ óc thiên tài, và không
nhìn những gì đã có phía sau nó.
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171 Quí vị có nhìn thấy những gì quí vị có được trong sự mặc cả
củamình không? Ừ-m. Ừ-m. Ồ, đó là lễ Giáng sinh lần nữa. Vâng,
nước Mỹ đã có mê-si của nó, quí vị sẽ làm gì với người đó? Hãy
xemnhững gì ông ta làm cho quí vị. Quí vị cứ nhớ, thật giống như
Hít-le đã làm với nước Đức. Quí vị cứ nhớ, cứ giữ điều đó trong
trí mình. Nó được thu băng. Vâng. Quí vị có nó rồi. Tuy nhiên,
vẫn còn có đủ từ những buổi nhóm phục hưng này qua khắp đất
nước, đủ những người đứng đắn còn lại với những tâm trí kính
sợ Đức Chúa Trời ở trong họ, mà sẽ tạo nên sự việc và giữ chặt
nó một chút lâu hơn. Nhưng chính quí vị đã tự phát minh, bởi
những cỗ máy của mình, một cỗ máy có thể phỉnh gạt những lá
phiếu bầu, và những tờ báo của riêng quí vị phát ra khắp toàn
quốc, và quí vị đã chẳng làm gì về chuyện đó để giải quyết nó.
Nhưng quí vị đã có nó. Đó là kiểumê-si họ muốn, vì vậy tôi đoán
họ có thể nghỉ ngơi, họ có một thiên tài, một bộ óc, chắc chắn,
thông minh, học vấn cao.

172 Và anh em biết rõ và đúng sự—sự giảng dạy của Chúa mình,
rằng những người gian ác của thời đại, và mỗi ngày, luôn luôn
là những người thông minh. Anh em há không biết ấy là những
người của Ca-in đã trở thành những nhà khoa học và thiên tài,
trong khi dân sự của Đức Chúa Trời là những người chăn cừu
và đại loại như vậy, đi thẳng xuống đến sự hủy diệt không? Và
chính họ những nhà nông khiêm nhường và đại loại như vậy
đã được cứu trong con tàu, còn thiên tài đã bị hủy diệt. Há anh
em không biết Chúa Jêsus phán, “Con cái của thời đại này, thế
gian này, thì—thì—thì khôn ngoan hơn và thông minh hơn con
cái của Vương quốc”? Tại sao? Họ là những con chiên, họ cần
một người lãnh đạo. Và họ cố gắng chọn người lãnh đạo của
họ bằng những nhà trí thức, người thông minh; nhưng người
khiêm nhường chọn người lãnh đạo của họ, là Đức Thánh Linh.
Đó chính xác là những gì giáo hội đã làm, giáo hội đã chọnnhững
người khổng lồ giáo phái; trong khi, Thân thể thực sự của Đấng
Christ chọn Đức Thánh Linh và Lời Ngài. Tùy thuộc vào những
gì anh em đang để dẫn dắt mình. Chiên phải được dẫn dắt, và đó
là nơi chúng ta phải đến.

173 Bây giờ họ có mê-si của họ, nhà giáo dục được xức dầu của
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họ, thông minh, sáng sủa. Ồ, chao ôi! Chưa bao giờ có một tổng
thống đứng lên khôn ngoan giống như con người đó. Ồ, ông ta sẽ
đứng lên ngay và đặt…Sẽ, tôi nghĩ hôm nay tối nay, hay lúc nào
đó một hay hai ngày tới, tôi nghe điều đó trong buổi phát thanh
đến vào ngày nọ, rằng, cứ hỏi ông ta bất cứ câu hỏi nào anh em
muốn. Chắc chắn, chỉ là một—một cỗmáy học thức, đó là những
gì mà nước Mỹ tin cậy, bây giờ chúng ta hãy xem anh em sẽ có
được với nó ở đâu. Ừ-m.

174 Quí vị đã chối bỏ, hỡi nước Mỹ, quí vị đã chối bỏ Sứ điệp của
Đấng Christ, quí vị đã chối bỏ Đức Thánh Linh mà đã được xác
nhận trước quí vị, thậm chí ngay trong những tòa nhà quốc hội
của chính quí vị, nơi mà quyền phép của Đấng Chirst tỏ cho thấy
chính Ngài, rằng biết được những ý nghĩ của con người, Ngài có
thể chữa lành người đau và có thể nhận ra những nơi bí mật
của lòng, và làm một cách chính xác những gì Đức Chúa Trời
phán sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, và quí vị bác bỏ Nó.
Không được đủ bóng bẩy. Nó đã sinh ra trong một máng cỏ. Nó
có mùi hôi, đối với dân tộc. Và, hãy nhớ, nền chính trị của quí vị
và tổ chức giáo hội của quí vị, cũng bốc mùi hôi thối trước Đức
Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thích mùi hương thơm ngọt ngào
của sự khiêm nhường. Giáo hội không muốn điều đó, sự khiêm
nhường giả tạo. Đức Chúa Trời muốn sự khiêm nhường thật sự.
Đó là những gì Ngài yêu thích. Bây giờ họ có người khổng lồ học
thức của họ.

175 Giáo hội, nó đang muốn có một mê-si. Ồ, nó đang muốn có
điều gì? Nó đang muốn có một hệ thống giáo phái, thiên tài, một
người được xức dầu để—để cho chúng mang họ vào trong một
chỗ. Xin cho tôi tranh thủ thì giờ của mình ở đây, để anh em sẽ
chắc chắn rằng nó đã có ở đây và nước ngoài. Giáo hội ngày nay
muốn có một thiên tài được xức dầu mà có mọi thứ được dàn
xếp đến nỗi họ có thể sống trong thế gian, những người nữ có
thể cắt tóc ngắn, tô vẽ mặt mày của họ, đàn ông có thể kết hôn
bốn hay năm lần mà vẫn là những chấp sự, ồ, họ có thể làm bất
cứ điều gì họ muốn làm và vẫn cứ xưng nhận mình như là “Cơ-
đốc nhân.” Quí vị sẽ có được nó!
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176 Quí vị không muốn có Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời, là Lời
được xức dầu, Lời được bày tỏ, Lời mang chính Nó đến. Quí
vị không muốn điều đó. Đức Chúa Trời ban Nó đến cho quí vị.
Nhưng giáo hội không muốn điều Đó. Họ muốn có tín điều của
họ và họ muốn có một thiên tài mà có thể sắp đặt các tín điều
đến chỗ mọi người cúi mình trước nó. Quí vị sẽ có được nó, ừ-m,
nó đang trên đường đến. Quí vị có nhiều con cái với nó, nhưng
sẽ có một ông dấy lên một trong những ngày này, một Pha-ra-ôn
không biết Giô-sép. Và đó là những gì quí vịmuốn, đó là những gì
giáo hội…Quí vị có thể nhìn thấy chính phương cáchmà họ đang
làm, vâng, thưa quí vị, chính cách đó.

177 Khải huyền 17 giải thích một cách rõ ràng điều đó, về dâm
phụ già và các con gái của bà ta. Chính xác. Và hết thảy sẽ về nhà
với mẹ, và nó trên đường đi ngay bây giờ để làm nên một giáo
hội phổ thông. Quí vị sẽ có được thật chính xác, những giáo phái,
mà mình muốn. Hãy nghe tôi! Nó sẽ trở thành hiện thực lúc ấy!
Và tôi có lẽ đã qua đời vào lúc đó. Nhưng những ai không chịu
nhận điều đó khi Ánh Sáng chiều tối bắt đầu giáng xuống và đi
ra, họ nhìn xung quanh, họ thấy họ bị ép buộc vào trong điều gì
đó bởi giáo phái của họ, và giáo phái của họ đã lấy nó để khỏi
bị mất mặt. Điều mà, hết thảy họ sẽ làm. Nhưng những người
kia mà khôngmuốn hệ thống đó, mà đã chấp nhận hệ thống của
Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh và Lời, họ nói, “Người ấy phải
là đúng.” Khi ấy có lẽ quá trễ.

178 Chúng ta thấy những tín đồ Giám Nhiệm, Trưởng Lão, Báp-
tít, mọi thứ đến trong Thương Gia Phúc Âm Toàn Vẹn, mọi người
đang cố gắng tìm kiếm Đức Thánh Linh. Dân sự chẳng nhận ra
rằng đó chính là thời giờ mà Chàng Rể đến, khi nữ đồng trinh
ngủ gục cố gắng đến và mua dầu chăng? Đó là khi Chúa Jêsus
phán Chàng Rể đã đến và đi vào, và họ đã không vào được. Có
chuyện gì với những người này? Hô hào về điều đó, khi Kinh
Thánh chứngminh họ đã không vào được? Và trong lúc họ đang
cố gắng làm điều này, Chàng Rể đến, và họ bị quăng vào bóng tối
bên ngoài. Đó là gì? Họ có thể đã có tất cả các loại động cơ, các
loại hóa trang, tất cả các loại của—của những cảm giácmà có thể
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trông giống chứng cớ của nó, nhưng Hội thánh đã được đóng ấn
xong vàNàng đã được cất đi rồi. Ừ-m. Đó có thể là lời tiên tri.

179 Họmuốn có điều gì đó, họmuốn sống như cáchmà họ có thể
sống bất cứ cách nào họ muốn. Họ, đó là những gì thế giới giáo
hội đang tìm kiếm. Người nào đó mà—mà họ có thể đi đến nhà
thờ lớnnhất trong thànhphốnơi thuộc về tất cả nhữngngười nổi
danh của thành phố. Họ có thể có chóp nhọn cao nhất trên tòa
nhà. Họ có thể có cây đàn organ tốt nhất. Họ có thể có những—
những hàng ghế dành cho chức sắc. Họ có thể cómột mục sưmà
sẽ không nói một lời với họ về cách họ sống, nếu họ muốn nhảy
đầm, họ muốn loại phô trương nào đó, họ muốn mặc đồ ngắn,
họ muốn cắt tóc ngắn, hay họ muốn làm những điều này, họ có
thể hút thuốc lá, hay chỉ cứ thực hành uống rượu xã giao. Đó là
những thực hành trong các giáo hội. Cứ uống hiện đại, cứ dạy
cho con cái của mình uống, nhưng không quá nhiều, không quá
mức độ. Hút thuốc, nhưng không—không quá mức độ. Mặc bất
cứ y phục gì bạn muốn, nhưng chỉ—chỉ cố gắng giữ chính mình
đứng đắn như bạn biết như thế nào hay có thể. Hiểu không? Ồ,
sự giả hình đó!Ma quỷ được xức dầu đó! Điều đó được gọi là giáo
phái! Điều đó được gọi là tôn giáo! Nó thuộc về ma quỷ. Hãy trở
lại với Đấng Chirst và Lời Ngài! Hãy cứu chính mình khỏi dòng
dõi ngang nghịch này. Hãy ăn năn, mỗi người trong anh chị em,
trước khi quá trễ để ăn năn, và điều đó có thể xảy ra vào bất cứ
lúc nào.

180 Khi chúng ta thấy nữ đồng trinh ngủ gục hành động theo
cách mà nàng làm, giống như nó phải làm nhiều người hoảng
sợ. Nhưng thay vì thế, họ, “Ồ, tuyệt vời, thế này chẳng tuyệt vời
sao! Halêlugia!” Ồ, chao ôi! Người ta có thể đi cách xa bao nhiêu?
Ừ-m. Họ có thể đi vào kiểu tình trạng nào với đầu óc chính trị của
họ, với quan niệmhiện đại của họ, không biết gì về Lời Đức Chúa
Trời hơnmột người hottentot biết về một đêm Ai-cập. Đúng! Chỉ
là một—một ý niệm thần học của nó, hay điều thuộc về tâm lý
học nào đó mà đã được giới thiệu cho họ trong đường lối của
một tín điều hay loại gì đó, và Ngũ Tuần thì đầy dẫy với điều
đó. Xin lỗi vì sự diễn đạt đó. Nhiều những nữ thầy giảng loại
nầy và đại loại như vậy, đó là gốc rễ với điều đó. Đúng! Và thế
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đấy. Nhảy đầm, nhạc kích động, học thức, đó là kiểu của một—
một hội thánh mà thế gian muốn. Đó là loại Đấng Mê-si gì mà
họ muốn, người mà có thể hiệp nhất họ với nhau. Anh em sẽ có
đượcmột người. Ừ-m. Linh của nó đang làmviệc giữa những con
cái của loài người rồi. Đúng vậy. Vẫn xưng nhận là Cơ-đốc giáo,
họ sẽ có được nó.

181 Đức Chúa Trời đã ban đến cho họ, sai đến trên…chúng ta vào
1963, nếu Đức Chúa Trời ban đến cho chúng ta vào 1963, cũng
một sự xức dầu giống như Ngài đã làm ở đó lúc ban đầu, chúng
ta sẽ từ chối nó như họ đã làm lúc đó. Bởi vì, nếu người được xức
dầu đó, mê-si, thật sự đến với hội thánh, người ấy vẫn sẽ giống
nhưKinhThánhnóiNgài đã có. Hê-bơ-rơ 13:8, Nónói, “Đức Chúa
Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề
thay đổi.” Thế thì nếu chúng ta cầu nguyện cho một mê-si, một
người được xức dầu, điều gì, chúng ta muốn có một nhà chính
trị tôn giáo không? [Hội chúng nói, “Không.”—Bt.] Chúng ta có
muốn một thiên tài quân sự không? [“Không.”] Chúng ta muốn
có một nhà khoa học có học vấn không? [“Không.”] Và anh chị
em muốn có một Chiên Con. [“A-men.”] Muốn có một Chiên Con
mà sẽ mang anh em trở lại, không làm vinh hiển cho chính họ,
nhưng trở lại với Lời. Trở lại! Người mà sẽ bảo cho anh em Lẽ
thật bất kể đó là gì đi nữa, đấy, ở lại đúng với nó, thẳng hàng
với nó. Họ không muốn điều đó. Nếu Ngài đến hôm nay Ngài
sẽ giống như Ngài đã có lúc đó, Ngài sẽ ở lại sống chính xác với
Lời của Cha. Ngài sẽ chắc chắn rằng mọi Lời đã được hứa trong
Kinh Thánh đã được tỏ bày cho các con trai loài người. Điều đó
chính xác.

182 Chúa Jêsus phán, “Ai có thể chứng minh Ta phạm tội? Ai có
thể cáo buộc Ta về tội lỗi, hỡi kẻ không tin? Nếumọi điều Cha đã
không bảo rằng Ta làm, nếu Ta đã không làm điều đó thì hãy nói
cho Ta biết Ta đã bỏ qua nó ở đâu.” A-men. “Hãy nói cho Ta chỗ
Ta thiếu sót.” A-men. Anh em biết, tội lỗi là sự không tin. Đúng
thế. Chúng ta biết điều đó. “Ai có thể tỏ cho Ta thấy chỗmà Ta đã
không làm trọn,” Ngài phán, “mọi Lời Cha đã nói Ta sẽ làm? Ai
có thể đặt ngón tay của họ trên Ta và nói Ta đã không làm điều
đó? Ai trong các ngươi?” Thế thì tại sao họ đã không chịu ngưng
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quấy rầy Ngài? Bởi vì đã được nói tiên tri rằng họ sẽ làm điều đó.
Nhưng Ngài đã giữ Lời của Cha hoàn toàn chính xác giống như
Ngài đã làm lúc ban đầu. Ngài đã giữ điều đó thật chính xác, bởi
vì Ngài đã không thể thay đổi, bởi vì Đức Chúa Trời là Lời. Vì đó
là thật chính xác Ngài là ai, Ngài là Lời. Và Ngài là Lời gì? Ngài
là Đức Thánh Linh mà lấy Lời Đức Chúa Trời và bày tỏ Nó. Đó
chính xác là những gì Chúa Jêsus Christ…Khi Chúa Trời Thánh
Linh, Cha, đã trở nên xác thịt ở giữa vòng chúng ta trong hình
dạng của Con Ngài, Ngài đã lấy Lời Đức Chúa Trời và bày tỏ Nó,
tỏ cho dân sự thấy Nó, và họ đã không muốn kiểu đó. Họ đã có
những tín điều riêng của họ, họ đã có những giáo phái riêng của
họ, và điều đó nghịch lại với tất cả giáo phái của họ, do đó họ đã
không tiếp nhận Nó.

183 Và nó sẽ giống vậy ngày nay. Nếu ĐấngMê-si đến, Ngài sẽ lấy
những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa ở đây, và những điều này
ở trong Kinh Thánh, và sẽ bày tỏ chúng trước các con trai loài
người, và mọi giáo phái sẽ bác bỏ Ngài. Họ không muốn Nó. Họ
không có gì liên quan với Nó. Nhưng đó là—đó là những gì Đức
Chúa Trời muốn gởi đến cho họ. Nếu Ngài gởi cho họ điều gì, nó
sẽ là thế. Và rồi họ định tội nó và họ mang sự định tội lên trên
chính họ, trên dòng dõi của dân sự nầy, thật giống như những
người Do Thái đã làm vào thời đó, và những người còn lại trong
họ. Vâng, thưa quí vị. Anh em biết Ngài sẽ làm gì nếu ĐấngMê-si
đến vào 1963, anh em biết Ngài sẽ làm gì không? Ngài sẽ dẹp bỏ
mọi giáo pháimà chúng ta có. Ngài sẽ pháđổđiềuđó xuốngđất.

184 Ồ, họ sẽ nói, “Ngài sẽ hành động gì, thưa Tiến sĩ A hay Tiến sĩ
B gì đó?”

185 Ngài sẽ nói, “Các ngươi thuộc về cha các ngươi là ma quỷ, và
các ngươi làm các công việc của nó.” Chính xác những gì Ngài
sẽ nói. Ngài sẽ không nhượng bộ họ theo bất cứ cách nào. Ngài
đã không làm như vậy từ thuở ban đầu, và ngày nay Ngài vẫn
không hề thay đổi như Ngài đã làm vào thời đó. Bất cứ điều gì
trái nghịch với Lời, Ngài gọi nó là thế. Ngài sẽ phán, “Các ngươi
thuộc về cha các ngươi là ma quỷ, và làm những công việc của
nó. Làm những điều nghịch lại Lời Ngài.” Đúng thế. Và dấu hiệu
Mê-si sẽ đi theo Ngài. Đúng thế. Để cho Ngài đứng lên với họ và
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nói, “Ta đã chẳng làm ứng nghiệm những điều này đã xảy ra
chăng? Ai trong các ngươi có thể định tội Ta về sự không tin?”
Hiểu không?

186 Nhưng họ sẽ cố gắng tạo nên một bù nhìn ra từ Ngài, quấn
Ngài lại từ nơi này đến nơi khác giống nhưnhững người Pha-ri-si
đã làm.Mang Ngài xuống đó cho sựmua vui nào đó, thu hútmột
đám khách lớn chung quanh, sẽ chứngminh Ngài không phải là
một Đấng Tiên Tri. Anh em biết câu chuyện tôi dạy về điều đó.
Đấy, họ sẽ làm giống như vậy ngày nay vì những gì người ấy có
thể có được với nhau để mang đến cho sự tiêu khiển của họ, họ
sẽ làm giống như vậy. Và Ngài sẽ ra đi. Halêlugia! Ngài sẽ đi, vì
Ngài luôn luôn đi đến nơi Ngài được mời. Khi Ngài biết những gì
mà người Pha-ri-si đó sắp làm. Ngài đã biết rằng người Pha-ri-si
đó chẳng có ích gì cho Ngài. Ngài biết có một tiếng kèn thổi sẵn
sàng nơi nào đó. Những người Pha-ri-si họ không có gì liên quan
với Ngài cả, họ ghét Ngài. Và lão Si-môn nàymuốn Ngài đi xuống
đó để Ngài có thể mang đám đông đến chung quanh chỗ ông ta.
Nhưng Ngài đã biết điều đó. Ngài tiếp tục bước đi. Ông ta có để ý
nhiều đến Ngài không? Chính là ông ta chú ý những người tai to
mặt lớn. Ngài ngồi phía sau với đôi chân không được rửa. Ngày
nay cũng vậy. Họ không muốn có Đấng Chirst. Họ không muốn
đường lối của Đức Chúa Trời, anh em thấy đó.

187 Vâng, Chúa Jêsus sẽ phán, “Các ngươi thuộc về cha các ngươi
làma quỷ.” Và những người đó đã giữ luật pháp và những việc và
mọi thứ trong giáo phái và tín điều của họ, đến từng chi tiết, họ
sẽ rửa những chiếc lọ. Và Chúa Jêsus phán, “Các ngươi đã nhận
lấy tín điều của các ngươi và làm cho Lời Đức Chúa Trời không
còn hiệu quả, bởi những truyền thống của các ngươi.” Và Hê-bơ-
rơ 9:12 nói ở đó, tôi tin vậy, không, chính là Hê-bơ-rơ 12…không,
9:12, tôi tin là vậy, ở đâu gần đó, người nói rằng, “Khi chúng ta
được tẩy sạch và tha thứ, chúng ta được làm thánh khiết khỏi
những công việc xác thịt chết.” Và khi chúng ta được tha thứ thực
sự những tội lỗi của chúng ta bởi Huyết của Chúa Jêsus Christ,
Đức Thánh Linh đến trong chúng ta và chúng ta chết với công
việc xác thịt. Ồ, thưa anh emhội thánhNgũ Tuần, tại sao các anh
em phạm sai lầm như thế? Anh em làm kẻ mù dẫn kẻ mù! Anh
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em không biết mình đã đi ra khỏi điều đó cách đây năm mươi
năm rồi, và đã kéo nhóm người này vào ngay lại trong đó? Anh
em há không thể nghe Lời của Chúa sao? Hỡi những xương khô,
có chuyện gì với anh em vậy? Anh em không chịu nhận những
gì được gởi đến cho anh em. Họ đã không chịu lúc đó, bây giờ họ
cũng sẽ vậy.

188 Bây giờ, anh em biết gì không? Lại lần nữa, vì vậy một lần
nữa những kế hoạch của nó và những kế hoạch của thế giới
thuộc về giáo phái và tín điều, đang tan rã. Những kế hoạch của
con người đang tan rã. Đức Chúa Trời không hề ban cho chúng
ta một tín điều. Ngài không bao giờ ban cho chúng ta một giáo
phái. Tôi muốn người nào đó cho tôi thấy trong Kinh Thánh chỗ
nào Ngài đã làm thế. Tôi có thể chỉ cho anh em chỗ mà Ngài
đã bảo cho anh em đừng làm điều đó. Anh em hãy chỉ cho tôi
chỗ mà Ngài nói làm điều đó ở đâu. Anh em nói, “Thế thì, Anh
Branham, Chúa Jêsus đã ban cho con người cái gì?” Một Vương
quốc. Halêlugia! Và Ngài là Vua, Vua của các vị thánh, Chúa của
các chúa. Ngài ban cho chúng ta một Vương quốc. Không phải là
một chính trị gia, hệ thống giáo phái; nhưng là một Vương quốc.
Ngài đã phán với…Phi-lát, Phi-lát nói, “Ngươi có phải là Vua của
dân Do Thái không?”

189 Ngài phán, “Ngươi đã nói điều đó.” Ngài phán, “Nếu Vương
quốc của Ta thuộc về thế gian này, những người của Ta sẽ chiến
đấu cho Ta, nhưng Vương quốc của Ta ở Trên.”

190 Và tại sao chúng ta cứ nắm lấy những điều này của thế gian
khi chúng ta là con cái của Vương quốc ở Trên? Hiểu không? Có
điều gì sai trật nơi nào đó. Nhưng chúng ta không được ban cho
một hệ thống. Chúng ta không được ban cho một tổ chức, chúng
ta không được ban chomột—một sự cai trị chính trị của thế giới,
nhưng chúng ta được ban cho Vương quốc của sự nhu mì, như
Sự Sống của Chiên Con đang ở trong chúng ta. Không còn thuộc
về thế gian, anh chị em không còn thuộc về thế gian nữa. “Hỡi
các con cái bé mọn, các ngươi không thuộc về thế gian. Con cầu
xin, Cha ôi, như con không thuộc về thế gian, thì họ cũng không
thuộc về thế gian.” Hiểu không? Đó là những gì Chúa Jêsus đã
cầu nguyện cho chúng ta. Và tuy nhiên chúng ta đã quay lại và
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tự đặt chúng ta vào trong một thế giới đủ loại người giả hình đã
được nói. Bây giờ, anh chị em biết không có một hội thánh trong
thế gian mà đầy những kẻ giả hình. Và Chúa Jêsus phán, “Chớ
mang ách chung với kẻ chẳng tin.”
191 Vậy tại sao mang ách với một tổ chức khi Vương quốc Đức
Chúa Trời được ban cho anh em để anh em được sinh ra trong
đó? Và không có một kẻ giả hình nào trong đó cả! Tất cả đều
thánh khiết, những con trai và con gái thuần khiết của Đức Chúa
Trời, tin Lời Ngài từ Sáng thế ký đến Khải huyền và ở lại với Nó.
Và sự sống của anh chị em chứng minh nó, và Đức Chúa Trời
khẳng định Lời Ngài với nó. Đó là Đấng Mê-si. Đó là Vợ của Đấng
Mê-si. Và Đức Chúa Trời thiết lập trong hệ thống đó những giáo
sư, nhữngmục sư, những tiên tri, và đại loại như vậy, để giữ chức
Mê-si của Ngài ngay thẳng ở trong đó, không pha trộn với những
tín điều giáo phái, nhưng nhổ cỏ lùng ra và giữ cho Hội thánh
trong sạch, thuần khiết với Đấng Christ và Lời Ngài.
192 Anh em nghĩ giáo hội sẽ tiếp nhận điều đó chăng? Họ sẽ đá
Nó ra ngoài. Không muốn liên quan gì với Nó. Họ có hệ thống
chính trị riêng của họ. Và như nước Mỹ có đặc tính của nó, giáo
hội cũng có đặc tính của nó. Nó sẽ có điều đó, anh em cứ chờ
xem. Nó đang trên đường đến ngay bây giờ. Họ đã tự làm cong
vẹo để hình thành điều đó.
193 Nhưng chúng ta có một Vương quốc, và trong Vương quốc
này có Sự sống Đời đời. Không phải là tư cách thành viên, nhưng
Sự sống Đời đời. Và nó được cai quản bởi một Vua Đời đời. Một
Vương quốc Đời đời tràn đầy Sự sống Đời đời, được kiểm soát
bởi một Vua Đời đời, với một dân sự Đời đời đã được định sẵn
trước khi sáng thế. “Còn những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài
cũng đã gọi; và những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là
công bình; và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng
đã làm cho vinh hiển,” Hê-bơ-rơ 11. Đúng thế.
194 Vậy thì, nó tùy thuộc điều gì anh em đang tìm kiếm. Nếu anh
em là Áp-ra-ham, anh em đang tìm kiếm Vương quốc đó. Tôi có
thể tỏ điều đó cho anh em thấy sáng nay. Vâng, thưa quí vị. Bây
giờ,một Vương quốc Đời đời đầy Sự sống Đời đời, được kiểm soát
bởi Vua Đời đời bởi Lời Đời đời của Ngài, với một dân sự Đời đời
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được định trước. Thế đấy. Tại sao? Nó đã luôn luôn có, sẽ luôn
luôn có, không bao giờ đã có bắt đầu hay kết thúc. Trong trí của
Đức Chúa Trời nó đã có vào chính…khi nó đã có với Đức Chúa
Trời Đời đời. Vàmụcđích củaĐứcChúaTrời sẽ được thựchiện.

195 Vì vậy, thế giới này đang tan rã. Hãy để cho nó tan rã, điều đó
đúng, nó sẽ xảy ra như vậy dù sao đi nữa. Mi-chê đã nói điều gì
ở đây, Mi-chê đã nói điều gì ở đây? Các núi sẽ tan chảy, nó sẽ tan
chảy giống như sáp và tuôn đổ giống như một—một mảng tuyết
vọt lên, hay loại suối nước nóng nào đó, đúng hơn. Nó sẽ tan
chảy và rơi rụng, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ còn lại đời đời. “Mọi
xác thịt giống như cỏ, hơi thở của Đức Giê-hô-va thổi qua trên
nó, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp biết bao, thì cũng khô héo; nhưng
Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn lại đời đời,” Ê-sai 40 nói tiên
tri về sự hiện đến của Đấng Mê-si, đã nói thế. Mọi tín điều của
chúng ta, các hệ thống giáo phái, các nhà giáo dục, thiên tài, và
mọi điều khác, sẽ hư mất, nhưng Lời Đức Chúa Trời sẽ còn lại
đời đời. “Trên tảng đá này Ta sẽ xây Hội thánh Ta, các cửa âm
phủ không thể thắng được Nó.”

196 Chúng ta đang ở vào mùa Giáng sinh. Tôi đã không biết
chúng ta cũng đang có thì giờ này. Tôi thật sự quên mất khi tôi
nghĩ về nhu cầu của thời đại nầy. Tôi sẽ vội. Vâng. Và chúng ta
được sinhvào trongVươngquốcnày và có thể…chúng ta—chúng
ta những Cơ-đốc nhân mà tin và ở trong Vương quốc này. Bây
giờ, qua trong Sách của—củaHê-bơ-rơ, chúng ta đã đọc cách đây
một lát, “Vì chúng ta tiếp nhận một Vương quốc.” Không phải
nhận một tín điều, không phải nhận một hệ thống. “Chúng ta
nhận một Vương quốc mà không thể bị dời đổi.” Thế giới đang
tan rã. Điều đó là đúng. Và mỗi chính trị gia, mỗi giáo phái và
mỗi giáo hội sẽ tan tành thành nhiều mảnh, nhưng chúng ta
nhận được một Vương quốc mà không thể bị dời đổi. “Vì nếu
họ đã chối bỏ Ngài Đấng đã phán từ Núi Si-nai, và trái đất đã
rung chuyển dưới Tiếng Ngài, huống chi thấy các ngươi không
chối bỏ” (ai?) “Ngài, Lời Ngài mà phán từ Thiên đàng, từ Vương
quốc của Ngài, vì chúng ta ở trong một Vương quốc không thể bị
dời đổi.” A-men. Mọi thứ ở bên ngoài điều đó…Đức Chúa Trời đã
gởi đến mọi thứ, Ngài đã tạo nên chúng mỏng mảnh để chúng
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bị tan vỡ. Trong tình trạng mỏng mảnh của nó giống như thế,
chúng phải tan vỡ. Nó mỏng mảnh. Nhưng, hãy nhớ rằng chúng
ta có một Vương quốc vững chắc bây giờ, khi mọi điều khác sụp
đổ và mất đi. Thảo nào Eddie Perronet đã nói, “Tôi đứng trên
Đấng Christ Tảng Đá vững chắc, hết thảy những chỗ đất khác là
cát lún thôi.”Một Vương quốc! Không phải làmột hệ thống chính
trị, không phải một hệ thống chính trị, không phải một hệ thống
giáo hội, không phải một hệ thống giáo phái; mà hết thảy nó trở
nên những người Pha-ri-si và những kẻ thuộc vềma quỷ. Nhưng
chúng ta nhận lấy một Vương quốc, một Vua Đời đời Đấng là Lời
Đời đời, Đấng có Sự sống Đời đời; bởi Lời Đời đời của Ngài cho
dân sự Đời đời của Ngài những người mà có Sự sống Đời đời, và
chúng ta là những người dự phần của điều này. Ồ, chao ôi! Đó
là vấn đề.

197 Vậy thì, bất cứ điều gì kéo anh em ra khỏi điều Đó là sai trật.
Đó là mê-si giả, sự xức dầu giả. Ồ, ông nói, “Người anh đó đã
có sự xức dầu như thế!” Kiểu xức dầu gì vậy? Chính là nó. Hít-le
cũng có sự xức dầu. Khrushchev cũng có sự xức dầu. Giáo hoàng
Pius cũng cómột sự xức dầu. Anh em có kiểu xức dầu gì? Nếu nó
không được xức dầu bằng Lời này và xác nhậnmỗi Lời là Lẽ thật,
hãy để mặc nó. Sai. Nếu nó không tự sinh sản, thì nó không nẩy
mầm. Nó sẽ tỏ ra sắc thái của nó. Ồ, anh em bảo, “Nhưng điều
Đó dành cho thời đại khác. Chúng ta…” Cứ để mặc điều đó. Đức
Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
hề thay đổi. Vâng, thưa quí vị.

198 Vì vậy khi thế giới này tan rã, chúng ta được sinh vào một
Vương quốcmà không thể tan rã. Anh em tin thế giới đang tan rã
hay không? Các hệ thống của nó đang tan rã. Anh em tin điều đó
không? Anh em có tin hệ—hệ thống kinh tế đang tan rã không?
Hệ thống chính trị đang tan rã. Hệ thống Liên hiệp Quốc, dân
tộc đang tan rã. Giáo hội đang tan rã. Các giáo phái đang tan rã.
Mọi thứ đang tan rã. Nhưng chúng ta có một Vương quốc không
thể bị dời đổi, đó là Vương quốc Đời đời của Đức Chúa Trời, nó
không thể dời đổi.

199 Chúng ta được bảo cho biết rằng hệ thống mới của giáo phái
này, về việc mang đến đây Hội đồng Giáo hội Thế giới, sẽ mang
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hòa bình đến cho thế giới. Thật là—thật là sự xem thường, thật
là—thật là sự sỉ nhục gớm ghiếc vàomặt Đấng Christ! Quả làmột
điều bất kính, phạm thánh lớn! Nó là của ma quỷ. Một người
có thể tổ chức điều gì đó tốt hơn điều Đức Chúa Trời gởi đến
cho họ sao? Tháp Ba-bên! Đó là một Ba-by-lôn khác phải sụp đổ.
Hòa bình trên đất chăng?Mộtmê-si giả! Một anti-chirst trong sự
giảng dạy của mình. Làm sao anh em sẽ quăng những giáo phái
này với nhau khi họ thậm chí không chịu…Họ không thể đồng
ý với nhau lúc này khi họ tan vỡ trong những hệ thống nhỏ bé
giống như thế, còn về hết thảy kết hiệp cùng nhau và đi qua đó
thì thế nào? Vâng. Xem đấy, đó là một màn dàn dựng giả dối. Tất
cả được thực hiện để ném đạo Tin Lành vào trong đạo Công giáo
La-mã.Một sự giảng dạy giả dối, nghịch lại Đấng Christ.

200 Vương quốc Đức Chúa Trời không thuộc về trần thế này.
Chúa Jêsus đã phán vậy. “Vương quốc của Ta không thuộc về
thế gian này.”

201 Vậy nếu vương quốc đó được tổ chức trong thế gian này, thì
đó là một mê-si giả, mê-si này sẽ được ban cho giáo hội Tin Lành
chẳng bao lâu nữa, mà họ sẽ nhận lấy, bởi vì họ đang trông đợi
nó. Họ đang tìm kiếm hệ thống này người mà có thể tạo nên, “Ồ,
bây giờ, chúng ta những người Giám Lý và Báp-tít, chắc chắn,
chúng ta—chúng ta đồng ý với nhau, anh embiết đấy. Chúng ta—
chúng ta tín đồ Trưởng Lão, chúng ta những tín đồ Ngũ Tuần, ồ,
quả là khác biệt với họ, phải không anh em?” Có sự khác biệt
đấy! Đức Chúa Trời tạo nên anh em khác biệt. “Nhưng, ồ, chúng
tôi chỉ dâng của lễ này.” Và sự giảng dạy truyền bá Phúc âm vĩ
đại của anh em, anh em từ bỏ nó. Làm sao anh em định đi vào
trong đó vớimột nhómngườimà không tin bất cứ điều gì, một số
trong họ là những người vô thần? Và nó thật là mê-si giả. Đúng
vậy. Vâng, thưa quí vị.

202 Vậy thì, Vương quốc Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian
này. Và khi Đấng Christ đã ở đây, Ngài đã ban cho chúng ta
chương trình của Vương quốc này. Ngài đã ban cho chúng ta
chương trình của Vương quốc Đức Chúa Trời, Vương quốc của
Cha, là Lời Ngài. Giờ đây, nếu anh emmuốn biết như thế nào để
đi vào trong Vương quốc đó, Lời này có điều đó. Nếu anh em đi
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vào ở cánh cửa nào khác…Anh emphải đi vào cùng cánh cửamà
những người còn lại của họ đi vào. Nếu anh em cố gắng tạo nên
một cửa vào nào khác, ồ, anh em cũng giống như một tên cướp
hay trộm mà thôi. Và Ngài phán, “Hễ ai thêm một lời vào Đây,
hay lấy đi một Lời từ Nó, thì cũng sẽ bị cất đi (phần của người
đó) ra khỏi Sách Sự Sống.” Vì vậy, nếu anh em tuyên bố anh em
có tên mình được ghi vào Sách Sự Sống, nếu đã có rồi, đừng để
nó bị bỏ đi.

203 Khi, Phi-e-rơ vào Ngày lễ Ngũ tuần đã mở cánh cửa vào
Vương quốc. Ông đã làm. Vương Quốc đã được thiết lập tại Giê-
ru-sa-lem. Tôi muốn người nào đó nói cho tôi rằng Hội thánh bắt
đầu tại Rô-ma. Tôi muốn người nào đó chứng minh điều đó cho
tôi. Hội thánh không bao giờ bắt đầu tại Rô-ma, Hội thánh bắt
đầu tại Giê-ru-sa-lem. Vương quốc đã được thiết lập vào Ngày
lễ Ngũ tuần. Và khi loài người muốn biết như thế nào để đi vào
trong Vương quốc này, Phi-e-rơ nói, “Hãy hối cải, ai nấy phải
nhân Danh Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-têm, để được tha
tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.” Bởi
vì đó là những gì đã đặt họ vào trong Vương quốc. Bất cứ chính
sách nào khác, thông qua giáo phái hay một cái bắt tay, hay điều
gì khác, đều là mê-si giả. Cho dẫu anh em có được hâm mộ đến
bao nhiêu, và xuất chúng đến bao nhiêu, và anh em có thể làmột
chấp sự, thậm chí là một mục sư hay một giámmục, hay trưởng
lão hay đốc côngnhànước, cho dẫu anh em là gì đi nữa, thì vẫn là
giả cho đến khi anh emquay trở lại với Chiên Con khiêmnhường
của Đức Chúa Trời và Vương quốc Ngài.

204 Bây giờ hãy xem. Và Ngài đã ban cho chúng ta một chương
trình, Lời của Cha. Và người tin thật nắm chặt lấy Nó, vì người
ấy không thể tránh được điều đó, chính là Vương quốc Đức Chúa
Trời ở trong anh ta. Và giống Áp-ra-ham, ông đã xem bất cứ điều
gì trái ngược với Lời Đức Chúa Trời như là không có. Và nếu
người nào bảo anh em rằng giáo phái đó là thuộc về Đức Chúa
Trời, anh em cứ ở lại với những gì giống như Áp-ra-ham. Nếu
người nào bảo anh em phải được rảy nước, hay kiểu gì đó tầm
thường, hệ thống hay điều gì nghịch lại Lời Đức Chúa Trời, anh
em đừng tin nó. Anh em hãy kể nó như không có. Nếu họ nói,
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“Ồ, này, người yêu mến, anh làm điều này chẳng tổn hại gì đâu.”
Anh emđừng tin điều đó, khi Đức Chúa Trời…Nói, “Những người
nữ cắt tóc của họ không có hại gì cả,” khi mà Lời Đức Chúa Trời
nói điều đó là gớm ghiếc đối với Ngài, để làm điều đó. Khi chị
em nói, “Ồ, tôi mặc quần. Tôi không mặc đồ ngắn.” Đức Chúa
Trời nói người nữ mà muốn mặc bộ đồ dành cho người nam, đó
là sự gớm ghiếc đối với Ngài. Kinh Thánh nói người nữ cắt tóc
của mình là sai trái, nó thậm chí bất thường cho nàng để cầu
nguyện và đại loại như thế. Thậm chí với đầu nàng không được
trùm lại, nàng làm nhục đầu mình. Đức Chúa Trời cấm điều đó!
Và hệ thống đó bảo chị em làm điều đó cũng được, chị em đừng
tin điều đó. Đó là sự xức dầu giả. Đó là christ giả. Nó chống lại
Lời Đức Chúa Trời. Người công bình nắm chặt lấy Lời Đức Chúa
Trời bởi vì Nó là chương trình của hệ thống Đời đời của Đức
Chúa Trời.

205 Khi Đức Chúa Trời tạo nên một người nam, Ngài tạo nên
người đó theo một cách. Tạo nên một người nữ, Ngài tạo nên
người nam theo một cách khác…tạo nên nàng theo cách khác.
Có hai giao ước khác nhau, hai kế hoạch khác nhau, hai sự khác
nhau giữa họ. Và họ trông không giống nhau. Họ không giống
nhau, họ hành động không giống nhau, họ khác hẳn nhau. Và
phụ nữ cố trông làm cho giống người nam, còn người nam thật
yểu điệu giống người nữ. Hôm qua tôi đã nhìn thấy một chàng
trai, tại Cincinnati, trông giống như Bà Kennedy, mái tóc rẽ ra,
giống như thế. Đức Chúa Trời muốn người nam trông giống như
người nam!Muốnngười nữ trông giống nhưngười nữ!

206 Tôi nói với anh em, hệ thống Giê-sa-bên này của ma quỷ lôi
cả thế giới vào trong sự thối nát, không một chỗ nào lành mạnh
trong đó. Hết thảy là những vết lở loét, ung thư, nhọt độc củama
quỷ đang ăn chính cốt lõi từ—từ trong những hệ thốngmàhọ lập
lên tại đây. Sa-tan là con kên kên ăn trên vương quốc của chính
nó. Nó là ma quỷ, nó là một kẻ bất khiết, nó là cha—cha của sự
nói dối. Nó ăn trên xương thịt của dân chính nó.Ma quỉ!

207 Đấng Christ là Vua của vua và Chúa của chúa, Đấng Mê-si
được xức dầu. Người tin nắmgiữ lấy Lời đó. Đức Chúa Trời và Lời
Ngài là Một. Tôi và lời của tôi là một. Anh em và lời của anh em
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là một. Thế thì đừng nương dựa, sử dụng những ý riêng của anh
em; hãy sử dụng ý Ngài, thì anh em là một phần của Đức Chúa
Trời vì Lời Ngài và anh em trở thành giống nhau. Hiểu không?
Thế thì anh em ở trong Vương quốc.

208 Áp-ra-hamđã coi điều gì trái ngược với lời hứa của Đức Chúa
Trời dường như là không có. Vâng, ông…các hệ thống do con
người lập nên như vậy ngày nay, ông sẽ làm giống như vậy. Thế
thì để được ở trong một vương quốc như vậy…Tôi sắp kết thúc,
tôi sẽ để lại một vài trong những ghi chú này và kết thúc. Hãy
xem, nó là…Chuyện gì xảy ra, ở trong một Vương quốc như vậy?
Bây giờ, tất cả điều này không phải chửi rủa, nhưng trong sự tôn
kính và tôn trọng và trong sự chân thành, như là với sứmạng đã
được trao cho tôi bởi Lời Đức Chúa Trời, mà được ban cho tôi bởi
Đức Thánh Linh, để chăm sóc bầy mà Ngài đã lập tôi trông coi,
tôn quý với nó, ở lại với nó bất kể điều gì xảy đến, cứ sống đúng
và ở lại ngay tại đây với Lời này. Điều này đã được ủy thác. Thế
thì nếu chúng ta tin nhậnmột Vương quốc…

209 “Anh Branham, tất cả những người khác nói, ‘Anh thuộc về
giáo phái nào?’”

Tôi đáp, “Không giáo phái nào cả.”

“Anh là gì vậy?”

“Vì chúng ta ở trongmột Vương quốc.”

“Ồ, anh nghe điều này ở đâu? Anh đi đâu?”

210 “Chúng ta đồng ngồi trong các nơi trên Trời trong Đức Chúa
Jêsus Christ, được cất lên vào trong sự Hiện diện của Vua chúng
ta.” Vương quốc! Vinh quang thay! Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy
mộ đạo. Vương quốc Đức Chúa Trời nơi họ cùng nhau gặp gỡ,
Đức Thánh Linh cất họ ngay lên trong sựHiện diện của Nhà Vua,
chúng ta ngồi cùng nhau trong các nơi trên Trời khi chúng ta
được báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là nơi chúng ta
thuộc về.

211 Vợ tôi nói với tôi khi chúng tôi đi chợ, tôi đã kể với anh chị
em,mùa hè vừa rồi, chúng tôi thấymột phụ nữmặcmột áo đầm.
Nó là việc trông lạ lùng nhất. Cô ấy trông rất lạ. Hiểu không? Cô
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ấy nói, “Tại sao vậy? Chúng ta biết những người phụ nữ nầy. Một
số họ ở trong ban hát gần đâymà.”

212 Ồ, thưa bạn! Tôi sẽ nói điều nầy, dù nó được ghi âm, dù thế
nào đi nữa có thể cũng tốt. Anh chị em biết đấy, và tôi nói điều
nầy với sự kính trọng và tôn kính. Cứ nắm giữ điều nầy. Anh
chị em thấy hàng ngàn hàng vạn lần xảy ra trên bục giảng, và
anh chị em thấy điều đó mỗi lần xảy ra không có lần nào sai. Và
Anh Arganbright ở đây biết chúng ta ở trong khu vực nào của
thế giới mà chúng ta đang sống, khắp nước ngoài, không một
lần nào sai ngoài điều nói Lẽ thật. Khi tôi đi đến những nơi này
và thấy những ban hát mặc áo lễ nầy, những phụ nữ này và các
ông đứng đó mặc áo lễ Gô-gô-tha đó, và nghe họ hát giống như
những thiên sứ; với Thánh Linh của sự phân biệt nhìn xuống đó,
nếu—nếu sáng nay tôi phải đi kéo năm người trong họ ra khỏi
cả thế giới, mà không phạm tội nhơ nhớp đó, tôi không biết tìm
họ ở đâu. Đó là một lời tuyên bố, nhưng đó là Lẽ thật, Đức Chúa
Trời biết điều đó. Tay tôi đặt trên quyển Kinh Thánh nầy ở đây.
Đúng thế, tôi không biết nơi nào có thể tìm thấy họ. Đấy, nếu Đức
Chúa Trời phán, “Hãy đi kiếm năm người mà ngươi biết.” Tôi sẽ
thưa, “Con không biết con sẽ đi đâu.” Ồ, chao ôi! Thật là một hệ
thống như vậy! Ô uế như vậy!

213 Đó là những gì thế gian muốn. Đó là những gì nó đã muốn
có lúc đó, đó là những gì nó muốn bây giờ. Đó là những gì nó
sắp có bây giờ. Người đàn ông ấy đang đứng ở đó, đi ra ngoài với
vợ người đàn ông bên cạnh. Uống rượu, hút thuốc, và với một áo
choàng, che phủ lên nó. Hãy suy nghĩ, và Đức Chúa Trời thấy qua
lá vả đó. Ê-va ấy cũng đang đứng đó với đủ tội lỗi và ô uế trong
lòng nàng, nếu nó hóa thành nước, sẽ làm nổi một chiếc thuyền.
Và đứng đó với tài năng mà bởi bản chất nàng nhận được, để
ca hát, và giữ giọng nàng cho đến lúc mặt đen lại, hầu như, cố
gắng hát giống như thiên thần nào đó hay điều gì khác giống
như thế, và dưới vạt áo đó, là tai tiếng, ô uế, dơ dáy. Và anh em
có thể đứng tại bục giảng và nói điều đó, và nàng sẽ bĩu môi,
sơn phết, bước ra khỏi tòa nhà, nói, “Tôi không phải nghe mấy
thứ như thế.” Nhưng chị em sẽ kêu gào ngày nào đó cho được sự
thương xót, trong hỏa ngục. Lúc ấy sẽ quá trễ. Chị em hãy tiếp
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nhận Nó trong khi chị em còn có cơ hội tiếp nhận Nó. Và chị em!
Ồ, chao ôi!
214 Nhưng Hội thánh nhận lãnh một Vương quốc mà khi chúng
ta ngồi trong các nơi trên Trời và được cất lên vào trong sự Hiện
diện của Đức Chúa Trời, ngồi trong các nơi trên Trời trong Đức
Chúa Jêsus Christ, biết được điều này, với sự đảm bảo của đức
tin, rằng chúng ta ở trong sự Hiện diện của Vua được xức dầu
của chúng ta. Ồ! Có một Trời mới xuất hiện, và đất mới, mà sẽ
không bao giờ chia lìa lần nữa hễ chừng nào còn có sự Vĩnh cửu.
Chúng ta đang trông mong Trời mới và đất mới đó. Nơi này, anh
chị em có thể có tất cả những điều mình muốn. Đối với tôi, tôi
muốnmột trời mới đất mới Đó.
215 Điều đó tùy thuộc vào chỗ anh em đặt những cảm giác ưa
thích của mình ở đâu. Nó phụ thuộc vào những gì bổn phận anh
em ràng buộc với. Anh em ràng buộc vào trụ cột giáo phái của
mình, anh em sẽ đi xuống ngay với nó. Nếu anh em trói buộc với
điều gì của thế gian này, nền chính trị nào và các thứ giống như
thế, và tin cậy vào đó, anh em sẽ chết chìm với nó.
216 Nhưng những hy vọng của tôi được xây trên không gì hơn là
Huyết của Chúa Jêsus với sự công nghĩa. Và tất cả chung quanh
con đường linh hồn tôi, vàmọimục sư bác bỏ tôi, vàmọi tín điều
đuổi tôi ra, và thậm chí tôi không có một nơi để đi, Ngài là tất cả
hy vọng của tôi và ở lại. Trên Tảng Đá đó, tôi đứng trên Đấng
Christ Tảng Đá vững chắc, tất cả chỗ đất khác chỉ là cát lún thôi.
Ngày nào đó tôi có thể được chôn trong một nghĩa trang nơi nào
đó, dưới biển cả, trong một vụ rơi máy bay, bị giết chết trong
một vụ tai nạn xe lửa hay ô-tô, có thể là bất cứ nơi nào mà Đức
Chúa Trời đã chọn cho tôi chết, nhưngmột điều này, tôi biết điều
này, rằng tôi đã neo linh hồn tôi trong Nơi Ẩn náu Yên nghỉ đó
xa kia, trong Lời Ngài. Tôi tin điều đó, rằng đây phải là Lời Đức
Chúa Trời.
217 Đức Chúa Trời phải đoán xét thế gian bởi điều gì đó. Nếu
Ngài đoán xét bởi giáo hội, Ngài sẽ đoán xét bởi giáo hội nào?
Ồ, không có chuyện giáo hội nào như vậy có thể được đoán xét.
Thế thì chỉ một Điều duy nhất còn lại, Lời Ngài, Nó là Đời đời, Nó
không thể được thêm vào hay bớt đi.
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218 Tôi đã neo linh hồn tôi tại đó, với sự đơn sơ đặt tay tôi trên
Của Lễ của tôi, xưng nhận rằng tôi không tốt gì cả. Chẳng có điều
gì trong tôi, Ô Chúa là Đức Chúa Trời. Xin ban ĐấngMê-si đó đến
trên tôi và thay đổi bản thể tôi với những gì tôi đã có, và tạo
nên tôi trong phong cách của Chính Ngài, cách mà Ngài muốn
tôi trở thành.
219 Cho dù anh em có thể đốt thân thể như thế nào, anh em có
thể hủy diệt một người như thế nào, anh em có thể nói chống
nghịch lại họ như thế nào, hay bất cứ điều gì người đó nói, ngày
nào đó Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Và có một Vương quốc
mà chúng ta tin nhận rằng không thể bị dời chuyển. Ồ, chao ôi!
220 Và, hãy nhớ, tất cả điều vinh quang này mà chúng ta bây giờ
đang hưởng, ngồi trong những các nơi trên Trời, chỉ là khúc dạo
đầu. Halêlugia! Đó là khúc dạo đầu cho những gì đang đến. Đó là
khúc giới thiệu của bản giao hưởng sắp đến. Ồ! Halêlugia! Hãy
nói về sự la lớn này và sự ngợi khen và sự vinh hiển, uy nghi của
Chiên Con! Một ngày khi các Thiên sứ đứng chung quanh trái
đất, những đường nứt của trái đất, với đầu cúi xuống, và nghe
nhóm người được Huyết rửa sạch hát những bài ca cứu chuộc
về Huyết của Chúa Jêsus Christ, Ôi Chúa, tôi muốn được tham
gia cùng với họ. Cho phép tôi lấy chỗ với Nó bây giờ. Cho phép
tôi đảm bảo, Chúa Jêsus là của tôi, tôi sẽ nhận lấy Ngài và Lời
Ngài. Vâng.
221 Để kết thúc, tôi muốn nói câu chuyện ngắn này dành cho lễ
Giáng sinh, để trẻ em có thể hiểu được. Và nếu tôi đã làm anh
chị em bực mình vì ở lại quá lâu…Một thiếu phụ hôm qua…Anh
Brown đã giảng khoảngmột giờ đồng hồ, một bài giảng rất tuyệt
vời, người được xức dầu đó. Chị ấy nói, “Ông ấy chỉ giữ họ lại
quá lâu.” Phao-lô đã giảng suốt đêm. Họ đã ngồi đó cho đến khi
họ cảm thấy quá buồn ngủ, và có lẽ ngồi hết giờ này sang giờ
khác, và một chàng trai bị ngã xuống và thiệt mạng. Và Phao-
lô chỉ nghiêng mình trên người anh ta, nói, “Đừng lo.” Cứ lắng
nghe điều đúng này.
222 Có một thợ già đóng giày, và tôi tin là chuyện xảy ra ở nước
Đức nơi mà ông ấy—ông ấy đóng giày cho họ. Và một ngày kia
trong khi…Trong thời gian rảnh rỗi ông thường cầmKinh Thánh
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lên, và ông đọc Nó. Ông đọc phân đoạn và đề tài trong Kinh
Thánh, và ông có sự chân thành thật sâu sắc. Ông nói, “Các bạn
biết,” ông nói, “tôi—tôi…khi mùa Giáng sinh này đến gần, tôi sẽ
không thắp đèn lên cây Giáng sinh nào cả.” Nhưng ông nói, “Các
bạn biết điều gì không?” Ông nói, “Tôi sẽ cómột—một bữa ăn tối
lớn, và tôi sẽ nấu…nướng con cừu củamình và tôi sẽ hái các quả
nham lê, và nấu nước xốt và các thứ.” Và ông chỉ ở đómột mình.
Và ông bảo, “Tôi sẽ bày nó trên bàn và tôi sẽ mời Chúa Jêsus đến
ngồi cùng bàn với tôi. Tôi muốn biết Đấng Mê-si của Đức Chúa
Trời và những gì tôi làm với sự tôn trọng.” Ông nói, “Tôi—tôi sẽ
làm tất cả điều này. Và rồi tôi sẽ ngồi xuống bàn và tôi sẽ cầu xin
ơn phước, và tôi sẽ tạ ơn Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã ban
cho tôi. Và rồi tôi sẽ nói, ‘Lạy Chúa Jêsus, mời Chúa đến và ngồi
xuống đây, dùng bữa tối Giáng sinh với con?’”

223 Sự đơn sơ, Đức Chúa Trời luôn luôn nghe điều đó, sự chân
thành. Và người thợ già đóng giày đã để dành tiền của mình để
có đượcmột bữa ăn tối như vậy, anh em biết, và sẽ đượcmời đến
với Vua của các vua. Và ông ngồi xuống, và ông đã nấu nướng, và
ông bày nó ra trên bàn. Và ông tắm rửa thật sạch sẽ, và—và ăn
mặc chỉnh tề, và chải đầu. Và ông ngồi xuống tại bàn, và đặt một
cái ghế cho Chúa Jêsus, và thêmvài cái ghế nữađặt chung quanh.
“Có thể là dành cho các sứ đồ,” ông nói, “nếuhọ có thể đến.”

224 Vậy ông già cúi đầu và ông cầu xin ơn phước, và—và cảm tạ
Đức Chúa Trời cho thức ăn. Và ông nói, “Bây giờ, Chúa Jêsus ôi,
xin mời Ngài đến và ăn với con bữa ăn tối Giáng sinh này?” Và
ông bắt đầu ăn và quan sát cái ghế. Không ai đến cả. Ông ăn thêm
một chút, và ông nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, mời Ngài đến
nhà con. Ngài có đến và ở với con không?” Và ông bắt đầu với tay
qua và lấy thứ gì đó để ăn, và ai đó gõ cửa.

225 Và ông đi ra cửa. Người ấy là một ông già, lưng đã còng, rách
rưới. Ông ta nói, “Thưa ngài tử tế, tôi lạnh, ngài có cho phép tôi
sưởi ấm không?”

226 Và ông đáp, “Vào đi.” Và ông ta đi vào và ngửi thấy mùi
thơm của thức ăn, miệng ông chảy nước bọt, ông ta quay quanh.
Chủ nói, “Ông ngồi chứ?” Nói, “Tôi đang đợi người bạn đồng
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hành, nhưng ông ngồi xuống và ăn với tôi cho đến lúc người
bạn đến chứ?”

227 Ông già nói, “Cám ơn ông. Tôi rất vui.” Và ông ta ngồi xuống,
và họ dùng bữa tối. Ông già cámơn ông, đứng dậy và đi.

228 Và người—người thợ đóng giày quay lại, ông nói, “Lạy Chúa
là Đức Chúa Trời, tại sao Ngài làm con thất vọng?” Nói, “Con đã
làm mọi thứ thật sẵn sàng. Con đã làm tất cả những gì con biết
cách làm.” Ước gì anh em sẽ thật sự làm điều đó! “Con đã làm
tất cả điều mà con biết làm như thế nào, và nghĩ Ngài sẽ đến
và dùng bữa tối với con.” Và ông bật khóc, và chạy vào ngã trên
giường. Và ông nằm trên giường đó, khóc lóc. “Con—con—con
đã làm mọi thứ mà con nghĩ là đúng, Chúa ôi, và tại sao Ngài đã
không đến ăn tối với con?”

229 Và một Tiếng đã đến với ông, và ông nhớ lại lời Kinh Thánh,
“Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người
rất hènmọnnầy của Ta, ấy là ngươi đã làm cho Ta vậy.”

230 Vâng, Irenaeus…Tôi xin lỗi, đó là Thánh Martin. Một ngày
lạnh lẽo trước lễ Giáng sinh, một người ăn xin già nghèo khổ
đang nằm trên đường phố, lạnh cóng. Những người cao trọng đi
qua, và chỉ nhìn ông già ăn xin. “Ồ, chẳng có gì đối với ông ta, ông
ta chỉ là kẻ ăn xin. Hãy để ông ta nằm tại đó.” Và Martin đứng và
quan sát và xem thử có người nào trong số họ có thể giúp ông ấy
không, nhưng chẳng ai làm.

231 Cuối cùng, chính Martin đã không…ông—ông tin Đức Chúa
Trời, nhưng ông là binh sĩ. Ông chỉ có một chiếc áo choàng. Ông
nghĩ, “Nếu ông già nằm như thế, ông ta sẽ lạnh cóng đến chết.”
Vì vậy ông tuốt thanh gươm ra và rọc áo choàng mình làm đôi,
đi đến và quấn người ăn xin già vào đó, và nói, “Hãy ngủ bình
an, anh của tôi.” Rồi tiếp tục bước đi.

232 Đêmđó trong trại lính, sau khi ông đã đánhbóng đôi giày của
mình và nằm xuống, ông đi ngủ. Và một tiếng động đánh thức
ông dậy. Ông ngước nhìn, đang đứng đó trước mặt ông, và đứng
ở đó là Chúa Jêsus đang quấn mình trong miếng vải choàng cũ
đómà ông đã quấn người ăn xin vào.
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233 Thế thì tôi có thể làm gì trong những vấn đề này? Tôi phải
làm gì với những điều nàymà tôi biết là đúng, những điều này đã
được khẳng định và chứng minh chúng là đúng? Tôi có thể làm
gì? Quấn Hội thánh lại, không phải trong một tín điều hay một
giáo phái, nhưng trong Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ bằng
Lời Ngài. Vậy Chúa Jêsus phán, “Những gì các ngươi đã làm cho
những người này, ấy là đã làm cho Ta vậy.”

Xin chúng ta cầu nguyện.
234 Lạy Chúa Jêsus, nếu Ngài đang đứng tại đây sáng nay, Chúa
ôi…con biết Ngài có, ở trong hình dạng thuộc linh. Nhưng nếu
Ngài đang đứng tại đây, thật vậy, con không tin mình thay đổi đề
tài một chút nào. Con tin con đã nói thật giống như vậy. Và con
tin, lạy Cha Thiên thượng, rằng những người này mà đã ngồi
không có đồ ăn tự nhiên của họ, mà họ ngồi ở đây và lắng nghe
giọng nói mỏi mệt khàn khàn của con, nhưng nếu Ngài đã đang
đứng tại đây, họ sẽ không ở lại nữa, vì họ tin rằng Ngài ở tại đây,
vì đó là LờiNgài. Điều đó tỏ cho thấy rằng họ yêumếnNgài.
235 Chúng con rất biết ơn vì sự thăm viếng của Đức Thánh Linh
trong mùa Giáng sinh này để chỉ dẫn chúng con và tỏ cho chúng
con thấy thật sự lễ Giáng sinh là gì. Khi chúng con thấy rằng thế
giới đang tan rã, các hệ thống của nó đang tan vỡ. Nhưng chúng
con thật vuimừng, chúng con thật cảm tạ rằng chúng con cómột
Vương quốc và chúng con cómột Vua, vàNó không thể bị dời đổi.
Và khi không còn có thế giới nữa, khi không còn các nền chính
trị nữa, khi không còn các quốc gia nữa, Đức Chúa Trời sẽ thiết
lập Vương quốc của Ngài và người công bình sẽ cai trị với Ngài.
Những người chịu đau khổ sẽ không còn đau khổ nữa.
236 Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con, vào mùa Giáng sinh này,
để nhớ Đấng Mê-si được xức dầu có ý nghĩa gì. Xin giúp chúng
con hiểu.
237 Xin ban phước cho, hội chúng này của chúng con. Lạy Cha
chúng con, xin ở cùng họ, và ban cho họ sự công bình và bình
an trong Đức Thánh Linh. Ban phước cho mục sư của chúng
con. Chúa ôi, chúng con yêu mến ông. Đầy tớ dũng cảm này thật
đứng vững trung thành. Và, đã nói đêm nọ, nói, “Tôi đây nầy, đã
gần sáu mươi.” Họ có những đứa con nhỏ. Nhưng hãy nhớ, xin
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cho ông nhớ điều này, Chúa ôi, rằng không có gì có thể cất ông
khỏi nơi đây cho đến khi Ngài sẵn sàng. Nếu Ngài chậm trễ, con
nguyện xin ông được sống để nhìn thấy tất cả những con cái của
mình kết hôn và có những gia đình của riêng họ. Xin ban phước
cho người vợ thân yêu của ông, một đầy tớ gái của Ngài. Xin ban
phước cho ban chấp sự và trị sự của chúng con.

238 Và, lạy Chúa, con biết ơn lễ Giáng sinh này vì tất cả những
điều này, các bạn hữu của con đã đi lại qua tuyết giá, và đến
qua những quãng đường trơn trượt và mưa, và liều mạng sống
của họ và đi hàng trăm và hàng trăm dặm. Lạy Chúa, con không
biết nói gì thêm. Con tin rằng Ngài sẽ bày tỏ phần còn lại của
nó, những gì ở trong lòng con. Và Chúa ôi, xin cho con luôn luôn
trung tín, với Vương quốc nàymàNgài đã đặt chúng con vào. Xin
cho con không bao giờ thỏa hiệp, không, bên phải hay bên trái.
Con còn nhớ rõ khi Ngài phán với con vào lúc đó, “Đừng dời sang
bên phải hay trái, thì các lối của con sẽ được thịnh vượng. Rồi
con sẽ có sự thành công tốt đẹp.” Có lẽ không phải trong những
cặp mắt của thế gian. Và con không quan tâm những gì thế gian
nghĩ, con muốn biết những gì Ngài muốn, Chúa ôi. Sự ưa thích
của Ngài là của chúng con…Ý chỉ Ngài là sự ưa thích của chúng
con. Ồ, điều bé nhất của sự ưa thích Ngài là một—là một điều
răn ràng buộc đời sống đối với chúng con, lạy Chúa. Chúng con
đứng như Hội thánh Ngài.

239 Xin tha thứ cho chúng con giờ nầy về những gì đã xảy ra qua
suốt năm, mà chúng con đã làm sai trật và chúng con đã thất bại
trong rất nhiều chỗ, và xin bổ sức cho chúng con, Chúa ôi. Và cầu
xin cho chúng con, vào thì giờ kỷ niệm Giáng sinh này, xin cho
chúng conmở lòng củamình với ĐấngMê-si, Đấng được xức dầu
của Đức Chúa Trời. Xin cho Ngài đến trong đời sống của chúng
con và xức dầu cho chúng con, và sống ý chỉ của Ngài và mang
Vương quốc của Ngài đến qua đời sống của chúng con. Xin giữ
gìn chúng con tốt đẹp, khỏemạnh.

240 Xin ban phước cho người bạn thân quả cảm này của con
đang ngồi ở đây bên cạnh con, Anh Arganbright. Ôi Chúa, thật
Ngài đã ở cùng anh, và tim anh đã không hoạt động và đau đớn
rất nhiều thế nào, nhưng tuy nhiên chúng con tin anh được nẩy
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mầm với Sự sống Đời đời. Xin ban phước cho người vợ của anh.
Con nghĩ về Bud và Fred, con, Ôi Chúa, cách mà chúng con có sự
thông công lớn lao này.
241 Chúng con cầu nguyện để Ngài ban phước cho chúng con với
nhau giờ này. Xin ban phước cho hội thánh bé nhỏ của chúng
con, tất cả những người quý báu này. Và ngày nào đó, Chúa ôi,
trong khi chúng con rất…muốnđôimắt củamình thật trong sạch
khỏi các thứ của thế gian để chúng con có thể chỉ nhìn thấy Đức
Chúa Trời và Vương quốc Ngài, ngày nào đó chúng con sẽ được
trình diện trước Đấng Christ, không chỗ trách được, nhưmột nữ
đồng trinh thánh sạch, một phần của Hội thánh vĩ đại để đến
trước Ngài.
242 Và rồi chúng con sẽ nhìn về lúc Ngài sẽ thiết lập Vương quốc
Ngài trên đất, những người nhìn thấy được với những ngôi nhà
nhìn thấy được, và họ sẽ không còn trồng cho người khác ăn
nữa, nhưng họ sẽ sống Đời đời. Cho đến lúc đó, xin cho chúng
con là một ngọn đèn đặt trên núi, một ngọn nến mà cho sự sáng
với mọi thứ ở quanh mình, bởi một đời sống công nghĩa, được
thánh hóa qua Huyết Đấng Christ. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng
con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus.
243 Và, lạy Chúa, trên những chiếc khăn tay này, sau khi chúng
con cầu nguyện cho những người đau và chúng con đặt tay trên
họ, kết nối chính chúng con với họ, con đặt tay trên những chiếc
khăn tay này, kết nối lời cầu nguyện của con với Đức Chúa Trời.
Và với những chiếc khăn tay này và với dân sự, Chúa ôi, con
nguyện xin Ngài sẽ chữa lànhmỗi người trong những người này
mà những chiếc khăn tay này đại diện. Xin cho họ có sức khoẻ
và sức mạnh suốt năm sắp đến, Cha ôi. Vì sự tôn quý và vinh
hiển của Đức Chúa Trời, chúng con cầu xin trong Danh Chúa
Jêsus. A-men.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài đã yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập hình.

244 Bây giờ trong khi chúng ta hát bài đó lần nữa, chúng ta hãy
bắt tay với người nào đó ở gầnmình. Cứ ở lại, nói:
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Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài yêu tôi trước…

Anh Arganbright, đây là…?…[Anh Branham tiếp tục bắt
tay—Bt.]

Bây giờ chúng ta giơ tay lên với Ngài.

Tôi yêu Ngài, (hát thật lớn nào) tôi yêu Ngài (đó
là cách)

Vì Ngài đã yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập hình.

245 Và bây giờ với lời này, cùng nhau, hết thảy chúng ta nói điều
đó. Chúng ta tin nhậnmộtVươngquốc [Hội chúng lặp lại, “Chúng
ta tin nhậnmột Vương quốc”—Bt.] mà không thể bị dời đổi. [“mà
không thể bị dời đổi!”] A-men!
246 Bây giờ chúng ta hãy đứng. Nào, hãy giơ tay và tấm lòng
chúng ta lên với Chúa, với sự biết ơn giờ này, thực sự, tất cả tấm
lòng chúng ta, “Tôi yêuNgài!” Và cứ bày tỏ điều đó với Ngài trong
thì giờ Giáng sinh này.

Tôi yêu ngài, tôi yêu Ngài
Vì…
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Trên cây Thập hình.

247 Lễ báp-têm sẽ theo ngay sau đây bây giờ. Và anh chị em nào
mà phải đi, chúng tôi cảm ơn anh chị em đã cómặt ở đây, và cầu
mong anh chị em cứ ở lại trong Vương quốc không thể dời đổi
đó. Trong khi chúng ta cúi đầu trong giây lát để cầu nguyện, tôi
sẽmời Anh Arganbright yêu quý của chúng ta sẽ lên đây và dâng
lời cầu nguyện kết thúc buổi nhóm. 
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