
SỰ XÂM CHIẾM HOA KỲ

 …ý định của Chúa cho những việc nào đó xảy ra vào những
thời điểm. Chúng tôi đã đến Denver, mới đây, và trở về.

Tôi nghĩ rằng tôi muốn báo cáo về buổi nhóm: Đó là một trong
những buổi nhóm tốt đẹp nhất mà tôi đã có trong nhiều năm.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Khoảng hơn hai
nghìn người đã dâng tấm lòng của họ cho Đấng Christ, ngoài
những người đã nhận phép báp têm của Đức Thánh Linh, bên
cạnh những dấu kỳ và phép lạ tuyệt vời mà Đức Chúa Jêsus yêu
dấu của chúng ta đã làm ở giữa những người ở đó tại Denver.
Chúng tôi đã có một sự tuôn đổ diệu kỳ, và một sự đến với nhau
tuyệt vời của nhiều người. Chúng tôi đã bắt đầu với khoảng năm
nghìn, để bắt đầu. Và chúng tôi đã tổ chức tại VườnMammoth. Và
vào đêm thứ ba, ở đó không còn chỗ nào cho nhiều người đứng.
Đã cómột khoảng thời gian tuyệt vời nhưvậy, trongnămđêm.
2 Chúng tôi rời khỏi đó, để đến Canada, con trai tôi và tôi. Và
chúng tôi lên núi, và gặp một cơn bão tuyết. Tôi đoán anh chị
em đã nghe về nó qua đài phát thanh. Và khoảng một trăm tám
mươi tám người đã bỏ mạng trong bão tuyết đó. Và chúng tôi đã
bị mắc kẹt trong một chiếc xe trượt tuyết trong—trong—trong
vài ngày, ở trên núi. Và buổi nhóm của chúng tôi bị bỏ qua, và
chúng tôi đã, trở về nhà bây giờ, trước khi chúng tôi rời đi lần
nữa. Cho nên chúng ta tin rằng mọi điều đó có thể là ý muốn
của Đức Chúa Trời, sẽ có một—một buổi nhóm tốt hơn, và điều
gì khác. Ngài đã sắp xếp điều gì đó cho chúng ta mà chúng ta
không biết.
3 Chúng ta bước đi trong một thế giới đen tối, nhưng không
phải trong bóng tối. Chúng ta chỉ đi theo, khi Ánh sáng đi, thì
chúng ta đi theo Ánh sáng.
4 Và Cha Thiên Thượng chúng ta có lẽ có điều gì đó mà chúng
ta không biết về. Có thể là cómột số nguy hiểmnào đó đang đặt ở
trên đó. Hay là, một lần nữa, Ngài có thể đang làm việc trên một
người nào đó để mang đến. Anh em biết đấy, Đức Chúa Trời có
thể chỉ tiếp tục làm việc trên một người như thế; Ngài thay đổi
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cả đất nước chỉ vì một người đó, để đem họ vào. Và vì vậy chúng
ta biết tất cả chỉ vì sự vinh hiển tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Và
chúng ta cảm ơn Ngài vì điều đó, và vì sự bảo vệ chúng ta. Và có
nhiều, chúng ta…

5 Billy và tôi đã giúp kéo họ lên, dọc đường và những thứ như
thế, của những người bị tai nạn và mọi thứ. Nhưng chúng tôi đã
vượt quamà không gặp rắc rối gì. Chúng tôi đi ra khỏi con đường
đó ngay lập tức, nhưng điều đó xảy ra chỉ vài phút. Vàmột người
nào đó ở trên đó, trong một trang trại xuống và kéo chúng tôi ra
bằngmột chiếcmáy cày. Thật trơn trượt; nó rất trơn.

6 Và đó là một trong những thứ mà họ đã không có…không
thể, những người lâu năm không thể nhớ mình đã từng có một
cơn bão như thế, trong đất nước ấy, vào thời gian đó, ở Roundup,
Montana. Và chúng tôi đã…Chúng ta biết rằng bất cứ điều gì thực
sự nổi bật như thế, Chúa chúng ta đã có bàn tay của Ngài ở đâu
đó. Đó là vì mục đích nào đó, vì—vì lợi ích của chúng ta. Vì sự tốt
đẹp của chúng ta, đó là những gì nó đã xảy ra.

7 Và vì vậy tôi gọi cho Anh Neville, sau khi tôi quay về, và tôi
nói, “Tôi sẽ ở nhà vào Chúa nhật. Và—và nếu anh muốn, thì tôi
xuống và có thể có lớp học Trường Chúa nhật, ồ, được lắm.” Và
tôi nói, “Thế thì tôi sẽ…và tôi sẽ rất vui được đến.”

8 Anh ấy nói, “Ồ, chắc chắn rồi, Anh Bill.” Nói, “Chúng tôi luôn
luôn rất vui mừng được anh đến,” với một tấm lòng rộng mở
tuyệt vời và chào mừng, như thế. Và rồi đưa lên chương trình
phát thanh của anh ấy, ngày hôm qua. Vì vậy chúng ta cảm ơn
tất cả những điều nầy.

9 Và sáng nay, bây giờ, là Ngày của Mẹ. Phần lớn dân sự, anh
chị em sẽ nghe những bài giảng NgàyMẹ khắpmọi nơi, và nhiều
người nói về mẹ, mà tôi nghĩ là tuyệt vời. Hãy để điều đó lại cho
phần còn lại của buổi nhóm.

10 Sáng nay tôi đã thông báo, rằng, một—một chủ đề về Sự Xâm
Chiếm Hoa Kỳ,mà tôi muốn nói đến. Mà, anh em có thể đã nghe
chương trình phát thanh củamình, và anh em sẽ nghe rất nhiều
về chúng hômnay. Và có lẽ, sẽ có bài giảng về Ngày củaMẹ, trong
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các buổi nhóm tối nay. Và vì thế tôi nghĩ, sáng nay, tôi sẽ thông
báo, “sự—sự xâm chiếm.”
11 Tôi đã nói về nó ở Denver, ở đây, không chính xác từ cách
tiếp cận mà tôi muốn đưa ra nó sáng nay, nếu Chúa muốn. Và,
nó, đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với nó. Chúa đã thật sự
ban phước trong một đường lối tuyệt vời. Hầu như nó đôi khi
mang lại cho chúng ta một…
12 Đôi khi, anh em phải bị sửng sốt chỉ một chút, để nhận biết
tất cả về nó là gì, phải không? Và chúng ta cầu nguyện để Đức
Chúa Trời sẽ làm điều đó.
13 Và, nhân tiện, ở trên đó, khi chúng tôi vượt qua…Hội Thương
Gia của Denver là những người đã tài trợ cho buổi nhóm, và đó
làmột nhà tài trợ hơi khác so với tôi đã từng có trước đây.
14 Và thông thường, các muc sư truyền đạo, khi họ tài trợ cho
buổi nhóm, anh em sẽ nói…“Anh đã thông báo điều đó chứ?”
“Vâng, với hội thánh.” Hầu như là thế. Đó là những người chăn
bầy; họ muốn bầy của mình biết về nó. Đó chỉ là một từ tốt đẹp.
Đó là việc của họ.
15 Nhưng Hội Thương Gia thì khác một chút. Họ muốn thế giới
biết về nó, vì vậy họ chỉ tung ra quảng cáo trị giá khoảng ba hoặc
bốn nghìn đô la trên tất cả các xe chở khách công cộng, xe tắc-
xi, tất cả các cái chắn của xe hơi, và ở khắp mọi nơi. Chúng tôi
đã có một thời gian tuyệt vời.
16 Sau khi buổi nhóm chấm dứt, họ gọi tôi sang một bên, nói,
“Anh Branham, bây giờ anh cần chúng tôi làm gì? Chúng tôi nợ
anh gì đây?”
17 Tôi nói, “Ồ, tất nhiên, không có gì.” Tôi nói, “Các anh không
nợ tôi gì cả.” Tôi nói, “Anh, có thể thanh toán hóa đơn khách sạn,
dưới đây cho tôi, nếu anhmuốn.”
18 “Ồ, chúng tôi muốn làm điều gì đó cho anh.” Và họ không
muốn…Tôi khôngmuốn nhận điều gì từ họ.
19 Vì vậy người quản lý đã gọi họ ra. Anh ấy nói, “Tôi tin rằng
anh ấy hầu như thích săn bắn và câu cá, phải không?”

Anh ấy nói, “Vâng.”
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20 Vì vậy một trong những doanh nhân có một trang trại ở
đó, và anh ấy nói, “Tôi sẽ chỉ làm cho anh ấy một món quà về
điều đó.”
21 Thế đấy, Ông Moore đi lên để xem việc ấy. Ông phải quay trở
lại khoảng ba mươi lăm dặm, bằng ngựa. Tôi nói…Ông Moore
nói, “Tôi muốn thấy Chị Branham ngồi trên ngựa, đi trở lên đó.”
Vậy ông ấy, họ, và…
22 Tuy nhiên, mặc dầu, sau đó, họ đã đến một nơi ở trọ tại
Silver Plume, Colorado. Điều này được cho là ở trên phía bên
này bây giờ. Và họ đã mua một trang trại nhỏ ở đó, và cất một
ngôi nhà nămphòng trên đó cho tôi bây giờ để…tại Silver Plume,
Colorado, ở ngay trung tâm của những ngọn núi. Vì thế, hỡi các
anh em đánh cá, tôi nghĩ thật là thì giờ tuyệt vời, vì nó sẽ là
một nơi lý tưởng để thư giãn, và khi sau những buổi nhóm cùng
những việc khác, nếu Chúa cho phép. Điều đó tùy thuộc Ngài,
anh em thấy đấy.
23 Bây giờ tôi muốn anh em tập trung sự chú ý của chúng ta
đến Lời. Và tôi thật sự yêu Lời, Lời hằng sống của Đức Chúa Trời.
Đó là, bên trong Lời là Sự Sống. Vậy thì, “Lời, văn tự, làm cho
chết, nhưng Thánh Linh mới ban cho Sự Sống.” Và Sự Sống ở
trong Lời, bởi vì đó là Lời của Đức Chúa Trời. Sự Sống nằm trong
Lời của Nó.

Giốngnhưnếu tôi đã nói với anh em, “Tôi cho anh em…”
24 Anh em nói, “Sáng nay, tôi đói, Anh Branham à. Anh sẽ cho
tôi năm đô chứ?”
25 Tôi sẽ nói, “Tôi sẽ.” Bây giờ, có thật nhiều sự sống trong đó
giống như trong lời hứa của tôi.
26 Đó cũng là cách của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời
hứa bất cứ điều gì, thì những gì Đức Chúa Trời có, của Ngài…
Ngài phải ở trong Lời của Ngài. Hiểu không? Lời này thì xứng
đáng không…Lời này giống hệt như Đức Chúa Trời. Đó là Đức
Chúa Trời.
27 Lời nói của anh em là những gì trong anh em. Nó là sự trói
buộc của anh em; chúng ta thường hay nói vậy. Điều trói buộc
của anh em là lời nói của anh em. Nếu chúng ta không thể hiểu
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lời của anh em, thì tôi không thể có sự tin cậy. Nhưng nếu tôi
có thể hiểu lời anh em về bất cứ điều gì, thế thì đó là một người
đáng tôn trọng.

28 Và Kinh Thánh nói, “Ban đầu đã có Lời, và Lời ở cùng Đức
Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.” Hiểu không? Hiểu không?
“Và Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta.”

29 Nếu chúng ta nghĩ, đây, chính trái đấtmà chúng ta đang sống,
sáng nay, là Lời của Đức Chúa Trời. Cây đó là Lời Đức Chúa Trời.
Và anh em, thân thể của anh em, là Lời của Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời đã phán nó hình thành như thế, tạo nó ra từ cái không
có gì; mà không có gì.

30 Anh em có bao giờ để ý đến cuộc sống của con người, nó đến
từ đâu không? Một tế bào nhỏ, rất nhỏ đến nỗi mắt thường con
người không thể thấy nó được; chỉ qua một cái kính vĩ đại, rất
mạnh. Và ra từ đómột người đàn ông nặngmột trăm nămmươi,
hai trăm pao. Nó đến từ đâu? Hiểu không? Đức Chúa Trời chỉ
phán điều đó, và nó chỉ bắt đầu, phát triển, bởi tự nhiên, và ở đó
nó được tạo ra thật chính xác. Ngài đã phán mọi cây, mọi thứ,
được hình thành. Và thật là một điều lạ lùng, tuyệt vời, sáng nay,
để xem xét Lời Đức Chúa Trời.

31 Bây giờ, điều này, sáng nay, trong Cựu Ước, lật sang sách Sử
Ký. Tôi chỉ hơi bối rối một chút thôi…Trong khi bây giờ anh em
đang lật qua Sử Ký, chương thứ 18. Chỉ hơi mệt một chút. Nhưng
nếu Chúa muốn…

32 Tôi không chắc; chúng ta sẽ biết nhiều hơn vào tối thứ Tư.
Nếu ý Chúa, và hội thánh cảm thấy được dẫn dắt cách đó, tôi
muốn có buổi nhóm vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, và
Chúa nhật, như một buổi nhóm phục hưng ở đây, hoàn toàn là
sự dạy dỗ phục hưng từ Lời. [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Thứ
Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, và Chúa nhật, chỉ dạy dỗ về Lời;
không phải những buổi nhóm chữa lành, nhưng giảng dạy. Có
thể Chúa sẽ dẫn chúng ta đi theo cách đó. Và rồi chúng ta…Tôi
thực sự ưa thích được ở với anh em và có sự thông công chung
quanh Lời với anh em. Cảm ơn anh em, rất nhiều, vì tiếng “a-
men” tốt đẹp, tuyệt vời đó.
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33 Bây giờ, trong chương thứ 18 của Sử Ký, và bắt đầu với câu
12, chúng tamuốn dựa trên ý tưởng củamình, chỉ một lát về chủ
đề quan trọng của ngày nay. Sử ký Nhất-…Hay là, Sử ký Nhì, tôi
xin lỗi. Sử ký Nhì 18:12, chúng ta sẽ đọc một phần của nó ở đây,
và xemđiều gìmà Chúa chúng ta sẽ cho chúng ta biết.

Và sứ giả đã đi đòi Mi-chê nói với người, rằng, Nầy,
những lời của các tiên tri đều đồng thinh báo cáo sự lành
cho vua; Vậy tôi cầu xin ông, cũng hãy lấy lời như lời của
họ, mà báo cáo điều lành.

Và Mi-chê đáp rằng, Nguyện CHÚA hằng sống, hễ sự gì
Đức Chúa Trời ta sẽ phán dặn, thì ta sẽ nói cho.

Và khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi người, Hỡi
Mi-chê, chúng ta có nên đi lên hãm đánh Ra-mốt tại Ga-
la-át, hay là chúng ta chẳng nên đi? Và người đáp, Hãy đi
lên, và vua sẽ được thắng, và chúng nó sẽ bị phó vào tay
vua.

34 Bây giờ, để làm cơ sở cho ý tưởng của chúng ta trong chốc lát;
chỉmột lời với Ngàimột lần nữa, về điều này.

35 Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, với tấm lòng biết
ơn chúng con đến gần Ngài ngay giờ nầy, thay mặt cho những
linh hồn lạc mất, thay mặt cho những người có nhu cầu, thay
mặt cho hội thánh. Rằng, chúng con cầu nguyện, xin Đức Thánh
Linh nhanh chóng đi vào Lời giờ nầy. Đem Nó ngay vào mọi tấm
lòng đang cần ở đây. Và khi Ngài ban phát Sứ điệp của Ngài về
quyền năng của Lời vào trong lòng, xin cho hết thảy chúng ta có
thể thịnh vượng nhờ Lời ấy, sáng nay; đi, và rời khỏi đền tạm, vui
mừng ngợi khen Đức Chúa Trời, nói rằng, “Lòng chúng ta nóng
nảy trong chúng ta bởi vì sự Hiện diện của Ngài.” Chúng con cầu
xin nhơn Danh Ngài. A-men.

36 Cảnh tượng của chúng ta, sáng nay, dựa trên một bi kịch.
Và Cựu Ước, đối với tôi, luôn luôn là một cái bóng hoặc một—
hoặcmột sự báo trước của TânƯớc. Nhiều lần, ai đó đã nói, “Anh
Branham, tại sao anh luôn lấy Cựu Ước? Gần như luôn luôn, lấy
một phân đoạn, anh sẽ trở lại với Cựu Ước.” Tôi làm thế bởi vì
tôi thích hình bóng học. Tôi thích…
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37 Học vấn của tôi rất hạn chế, như tất cả đều biết. Và cách duy
nhấtmà tôi biết là ở đâu đó gần đúng, là xemmô hình đã có là gì,
để nhìn ra bản thiết kế và thấy nó là gì. Và sau đó tôi biết những
gì điều đó đã có sẽ là điều gì đó tương tự với những gì điều này
hiện có ở đây, bởi vì nó chỉ là cái bóng của nó. Và tôi luôn luôn
nhìn lại Cựu Ước để thấy những gì dân Y-sơ-ra-ên đã làm, thấy
hình phạt của tội lỗi là gì, xem công lý của các tiên tri là gì, xem
tất cả những điều đó là gì; và sau đó tôi sẽ có một ý tưởng điều
này là gì ở đây, mà đã báo trước những gì sẽ xảy ra trong phần
kết thúc tác động đếnmọi ngườimọi nơi lúc cuối cùng.
38 Trong suốt thời gian nầy, đã cómột điều vĩ đại xảy ra với dân
Y-sơ-ra-ên. Nó đã ở trong sự tối tăm lúc nửa đêmcủa nó.
39 Trong Cựu Ước, ý Chúa, có thể trong các buổi nhóm sắp tới,
tôi muốn trình bày Bảy Thời đại Hội thánh làm hình bóng từ
trong Cựu Ước. Làm thế nào họ đã bắt đầu hoàn toàn chính xác
như lúc—lúc ban đầu của Thời đại Hội thánh của hội thánh dân
Ngoại, và trải qua một thời kỳ đen tối tương tự, và bước vào thời
kỳ đầy vinh hiển của Ngũ Tuần, vào sự giáng lâm của Đức Thánh
Linh vào thời kỳ hội thánh đầu tiên của…sự phân chia thời đại
người Do-thái. Sau đó trải qua thời đại khác của hội thánh dân
Ngoại, qua thời kỳ tối tăm, và rồi đi ra trở lại vào Thiên hi niên,
ở lúc cuối cùng.
40 Bây giờ, vào những thế kỷ giữa ở đó, làm thế nào vị vua vĩ đại
A-háp này đã lên nắm quyền như thế nào. Và ông ta đã dựa vào
danh tiếng của các vị vua Y-sơ-ra-ên khác, đó làmột…A-háp, bản
thân ông, là một loại—một tín đồ nửa vời. Tôi thường gọi ông ấy
theo cách đó, bởi vì ông đã lúc thì ở phía bên này của hàng rào,
lúc thì ở phía bên kia của hàng rào.
41 Anh em sẽ không bao giờ biết mình phải đứng ở đâu, một
người đàn ông không kiên định như thế. Hay là, một người xưng
nhận là Cơ-đốc nhân, mà không kiên định, anh em không biết
làm gì về người đó. Ngày nay họ là một Cơ đốc nhân; ngày mai
anh em không biết họ đang ở đâu. Trong hội thánh ngày nay, họ
đang vui mừng và hát xướng ngợi khen Đức Chúa Trời; và ngày
mai, đi ra ngoài uống rượu, vui đùa với người khác, chạy loanh
quanh. Thế thì loại người đó khó làmgì được bất cứ việc gì.
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42 Tôi nhớ, khi còn bé, chúng tôi đã từng cómột—một con ngựa
già, mà nó thường xuyên nhảy qua hàng rào. Và tôi đoán nhiều
người trong số đàn ông các anh, ở độ tuổi của tôi, muốn biết trở
lại những ngày cỡi ngựa, những ngày đi xe ngựa. Tôi đã cỡi ngựa
rất nhiều lần, ngay xuống con phố này ở đây, cỡi một con ngựa
và xe ngựa. Tôi hiện nay bốnmươi lăm tuổi. Vì vậy, họ…Tôi nhớ,
con ngựa già này, chúng tôi sẽ đeo một cái ách vào cổ nó, giống
như anh emđặt trênmột con bò, để giữ nó không nhảy qua hàng
rào. Và nó sẽ nhảy, dù sao đi nữa. Và nó sẽ đeo cái ách đó và chạy
quanh, và đại loại như vậy. Nó đã vượt qua cổng rào. Và ngày nọ,
những gì nó…

43 Tôi tự hỏi điều gì đang thu hút con ngựa già đó. Và có một
chỗ trũng lớn lún sâu ở dưới đó. Bấy giờ, nó đang đứng trong cỏ
linh năng, ồ, cao, nhưng nó muốn có…Có một số lá cỏ của vườn
cây ăn quả trong chỗ trũng sâu đó. Và nó nhảy qua cánh cổng đó
để vào chỗ trũng kia nơi tất cả những dây thép gai và thủy tinh,
nơi mà chúng ta đã…đổ rác của—của chúng ta, và đi vào đó để
ăn đầymồm vài miếng cỏ vườn đó. Và chúng tôi phải kiếm thêm
vài con ngựa và kéo nó ra khỏi hố sụt đó. Khi nó vào đến đó, nó bị
treo lên. Và khi nó đứng ngoài đó, nó run rẩy và chảy máu, và—
và nó thật thảm thương, chỉ ăn đầy miệng một, hay hai ngoặm
cỏ vườn, trong khi nó đang đứng trong cỏ linh năng, hầu như
mọc cao lên tới đầu gối nó.

44 Tôi thường nghĩ về bức tranh đó. “Con đường kẻ phạm tội lấy
làm khốn cực thay.” Nó thực sự không muốn ở yên lặng nơi nó
đang ăn và có một thời gian tuyệt vời, nhưng mà…nó phải nhảy
qua hàng rào và bị thương đầy mình và bị rách da như thế, chỉ
để có được một miệng cỏ—cỏ của loại khác nào đó. Bây giờ, đó
gần như là cáchmọi người làm, đó là nhảy qua hàng rào đồng cỏ
của Đức Chúa Trời. Anh em chẳng tin điều đó sao? Đi ra ngoài,
đi ra hôm nay; đi vào. Ở trong hội thánh, đang có thì giờ tuyệt
vời; rồi, ngày mai, bán rẻ hết vì điều gì đó giống như thế. Điều
đó làm cho nó rất đau đớn.

45 A-háp ít nhiều là kiểu người đó. Gió thổi hướng nào, A-háp
quay sang hướng ấy, nếunóở về phíanầyhayphía kia. Hônnhân
của ông khiến ông lẫn lộn hết thảy, với một người đàn bà nhỏ bé
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là một công chúa tầm thường, con gái của một vua, một Giê-sa-
bên. Nhìn trông rất đẹp, một người nữ rất xinh đẹp, nhưng trong
lòng bà lại xấu xa độc ác. Và bà làmột người sùng bái thần tượng,
và bà đã khiến cả Y-sơ-ra-ên…

46 Bây giờ, tôi thực sự muốn chạm đến một điểm ở đó như thế
nào chỉ trong vài phút, như nó vốn có, trong việc đi sâu vào cốt
lõi của vấn đề này về tình mẫu tử, hãy xem, ở đó. Và khi một
người đàn ông bắt đầu kết hôn; kiểu của cô gái, người nữ mà
người ấy…Còn có nhiều điều hơn là chỉ nhìn xem vẻ đẹp. Anh
em phải tìm được người nào đó, cả linh hồn và thể xác kết hợp
với nhau; người nào đó thật sự sẽ là bạn và bạn thân của anh em,
mà sẽ chung thủy với anh emquamọi khó khăn.

47 Vậy thì, nhưng, A-háp, ông thực sự sa ngã vì bà ta đẹp, tôi cho
là vậy, và kết hôn. Không thể là điều gì khác về bà, bởi vì, bà là
con người độc ác. Và bà qua ở đó. Và rồi, dĩ nhiên, bị trói buộc với
bà như thế, và yêu bà, ồ, ông đã khiến cả dân Y-sơ-ra-ên phạm
tội và chống lại Đức Chúa Trời, và phá bỏ các bàn thờ của Đức
Chúa Trời; dựng các bàn thờ của Ba-anh. Và họ đã thờ lạy Ba-anh
trên khắp đất nước Y-sơ-ra-ên, vào thời đó.

48 Vợ ông đã khiến cho Na-bốt công bình…Nhiều anh em đã
đọc về ông. Cách mà ông đã lấy khu vườn của người ấy, bằng
cách gian dối; thề, dối trá, và có những nhân chứng giả chống lại
người đó. Bởi vì, bà muốn làm một điều gì đó cho chồng mình;
và giết một người công chính, để có được một khu vườn mà nối
liền với đất của cung điện.

49 Tất cả điều này, Đức Chúa Trời đã nhìn xuống. Vì vậy đấng
tiên tri, Ê-li, là một tôi tớ vĩ đại, quyền năng của Chúa, đã nói tiên
tri và nói với Giê-sa-bên những gì sẽ xảy đến với bà. Và người nói
A-háp rằng những con chó sẽ liếm máu của chính ông. Vậy thì,
khi Đức Chúa Trời đã nói điều gì…Dĩ nhiên, thời của họ, Lời trực
tiếp của Đức Chúa Trời đến qua nhà tiên tri.

50 “Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán cùng tổ phụ
chúng ta qua các đấng tiên tri, trong những ngày sau rốt nầy qua
Con Ngài, là Chúa Cứu Thế Jêsus.”
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51 Vì thế, Đây là Lời. Và nếu bất cứ điều nào trái ngược với Điều
đó, hãy đểmặc nó. Hiểu không? Bây giờ, thứ đến, Ngài phán ngày
nay qua đấng tiên tri, tiên kiến, và vân vân. Nhưng trước hết là
Đây, Lời. Bây giờ…

52 VàA-háp đã làmđiều độc ác nầy. Và ông đã ăn ởnhư vậy; Đức
Chúa Trời ban phước cho dân sự trong nhiều năm. Và, cuối cùng,
Giô-sa-phát là vuaGiu-đa, trong khi A-háp là vua Y-sơ-ra-ên.

53 Và, thế thì, Giô-sa-phát là một người công chính. Ông là con
trai của A-sa. A-sa là một—một người công bình, và ông đã lật đổ
hết thảy bàn thờ của—của các thần tượng; dựng lên các bàn thờ
của Đức Giê-hô-va. Và họ đang có một—một sự phục hưng, như
nó đã xảy ra trong xứ Giu-đa.

54 Và sau đómột thời gian, Giô-sa-phát, hay đúng hơn là A-háp,
phái đến, và ông tìm thấy một mảnh đất khác, ở Sy-ri, mà ông
nghĩ nó thuộc về mình, ông nghĩ mình có thể đi chiếm lấy. Vì
vậy ông đã đề nghị điều nầy với Giô-sa-phát đến và làm đồng
minh với ông.

55 Và, tất nhiên, có một mối nguy hiểm lớn lúc này, hãy xem,
khi họ nhìn thấy đại vương này, A-háp, ở dưới đó, và họ đã thấy
người vĩ đại này ở trên này, Giô-sa-phát; một trong họ,một người
thì hâm hẩm; người kia, một người đầy dẫy Thánh Linh. Hãy
xem cách anh em lập đồng minh của anh em như thế nào. Hãy
xem những gì anh em đang làm, cách mà anh em đã mang ách
chung với người chẳng tin như thế nào. Hãy giữ chínhmình anh
em trong sạch, đặc biệt trong ngày chúng ta đang sống.

56 Tôi tin, thưa hội thánh, không có một bóng dáng của sự nghi
ngờ, điều nầy thiêu đốt lòng tôi. Đó là lý do tôi đang trông mong
trong năm đêm nầy, sớm thôi; để một lần nữa, trước khi điều đó
xảy ra, đưa ra cho hội thánh này một sự tháo gỡ triệt để, qua
Kinh Thánh.

57 Chúng ta đang sống bóng tối của thời điểm đó. Nó có thể xảy
ra bất cứ lúc nào. Khi chúng ta thấy những thời kỳ nầy đến vì
những điều xảy ra; chính sự độc ác của kẻ thù, chính những
quyền lực. Chúng ta nhìn vào những trận bão tuyết này và mọi
việc đang xảy ra, tất cả những bệnh dịch hạch nầy, mọi điều
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khác. Đó là tất cả đã gây ra bởi những sự gián đoạn, của sự đốt
cháy những quả bom nầy và những việc khác. Họ đang làm cho
mọi thứ lẫn lộn tất cả ở đây. Và họ đang lẫn lộn loanh quanh
trong phòng thí nghiệm lớn của Đức Chúa Trời, để ứng nghiệm
Lời Ngài. Nó sẽ xảy ra.
58 Vì thế, “con người của tội lỗi” trỗi dậy, quyền lực, thật gian
dối. Chao ôi. Tôi nghe một mục sư sáng nay, một người đầy dẫy
Đức Thánh Linh, nói chuyện dấu hiệu của con thú và nói rằng
anti-christ là nước Nga. Thật là một sai lầm. Ừ-m. Nước Nga
chẳng có liên quan gì với nó. Không, thưa quý vị. Điều đó phù
hợp với Kinh Thánh. Bây giờ, nhưng lưu ý trong thời điểm tuyệt
vời nàymà chúng ta đang sống,một sự cảnh báo.
59 Vậy thì, Giô-sa-phát nầy, hầu như cảm thấy tốt đẹp bởi vì đại
vương A-háp của Y-sơ-ra-ên đã nói, “Hãy đến, thăm ta.” Và ông
đã đi xuống đó. Và họ bắt bò và chiên, và vân vân, làm của lễ.
Suốt mọi lúc, trong lòng A-háp dưới đó, ông là kẻ lừa dối, vì ông
không tôn thờ điều đó…hoặc dâng những con chiên và những
thứ đó với tấm lòng chân thật, bởi vì, xét cho cùng, ông nghiêng
về tôn giáo của vợ ông nhiều hơn.
60 Và để ý, giống như A-háp kết hôn với Giê-sa-bên trong thời
đại đen tối vĩ đại đó của Y-sơ-ra-ên, ông đã đưa việc thờ hình
tượng vào Y-sơ-ra-ên, một kiểu rất giống ngày nay. Ngay ở trong
thời đại tăm tối; khi chúng ta đi ra qua thời đại các sứ đồ đầu tiên,
thời kỳ thứ hai, thứ ba, bước vào thời kỳ đen tối, một ngàn năm
trămnăm. Giống như A-háp kết hôn với Giê-sa-bên vàmang việc
thờ hình tượng vào Y-sơ-ra-ên, thì hội thánh Đức Thánh Linh
cũng kết hôn với những học thuyết, và đưa việc thờ hình tượng
trở lại, và ngày nay nó là một hình thức của Cơ-đốc giáo. Hiểu
không? Thấy đó, thật rất tối tăm. Và bây giờ nó tiếp tục di chuyển
xuống,mỗi ngày;mỗi thời đại hội thánh sau này đi đến cùngmột
chỗ giống nhau đến đỉnh điểm lớn, đến khi tình trạng hâm hẩm
đến, Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê hâm hẩm. Ồ, chúng ta đang
sống trongmột thời thật kinh khủng.
61 Hãy lắng nghe. Tôi muốn thú nhận ngay tại đây, trước khi
tôi đi xa hơn. Tôi là một thầy giảng điển hình thuở xưa đang ước
mong thấy lại những ngày xưa cũ. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều
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sự mạo danh này, Hollywood làm hào nhoáng Phúc âm, cho đến
nỗi tôi phát ốm và mệt mỏi vì điều đó. Vâng, thưa quý vị. Tôi
muốn thấy lại kiểu cũ. Tôi e rằng chúng ta đang làm cho Cơ-đốc
giáo trở nên quá đẹp đẽ đối với mọi người; đó là một đường lối
nguy hiểm.
62 Bấy giờ, Giô-sa-phát đi xuống, suy nghĩ, “Ồ, thế đấy, đại
vương này của Y-sơ-ra-ên, ta sẽ chỉ…Ồ, chúng ta sẽ…Nó sẽ ổn
thôi.” Và ngay giữa tất cả sự hào nhoáng này, ông đã làm gì?
Ông đã lập một liên minh, đi lên và chiến đấu với kẻ thù, dựa
trên những điểm tương đồng, bởi vì họ đã nói, “Cả hai chúng ta
đều là những người giống nhau.” Nhưng họ không phải vậy. Một
nhóm người thì đầy dẫy Thánh Linh, nhóm kia thì hâm hẩm. Họ
không phải là những người giống nhau. Không, thưa quý vị. Quý
vị không thể có…
63 Bóng tối không thể thông đồng cùng ánh sáng. Đêm—đêm
không thể tồn tại trong sự hiện diện của ánh mặt trời. Và thời
gian nguy hiểm nhất, là ở giữa hai thời điểm đó. Ngay khi mặt
trời đang lặn xuống hay mọc lên, là thời giờ nguy hiểm nhất ở
đó. Không có đủ tầm nhìn để nhìn rõ ràng; đèn trên ô tô của anh
em sẽ không hiển thị tốt và rõ ràng. Tốt hơn là ở trong bóng tối
hoặc sự sáng. Chúa Jêsus phán, “Ước gì ngươi nóng hay lạnh thì
hơn, đừng hâmhẩm.” Thực sự, đó là ranh giới nguy hiểm.
64 Và rồi Giô-sa-phát, khi ông đi xuống, và rồi đồng minh lớn
nầy đã được lập nên, mà không làm vui lòng Đức Chúa Trời. Và
để ý, ngay trong thời gian nầy, mọi sự phấn khích bây giờ, “Ta
được ơn với vua nầy. Và, ồ, ta—ta—ta có tình thân hữu với người
lân bang nầy. Ta có…”
65 Đấy, hãy cẩn thận, điều đó, thưa hội thánh. Hiểu không? Đó
là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối xung quanh đền tạm này ở
đây, và khắp nơi khác. Hiểu không? Hãy cẩn thận về những gì
anh em đang lẫn lộn. Hiểu không? Hãy ra khỏi ngay, hoặc là vì
Đấng Christ hoặc là chống nghịchNgài. Hiểu không?
66 Vậy thì, con người nầy đã lập liênminh, và ông nghĩ mình đã
làm điều gì đó vĩ đại. Tuy nhiên, khi ông nói, “Không phải bây
giờ, trước khi chúng ta có thể đi lên, chúng ta nên cầu vấn Chúa
về điều này?” Bấy giờ, Giô-sa-phát đã có đủ niềm tin còn lại trong
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ông, trong lỗi lầm của ông, mà ông đã đi xuống đó với vua nầy,
nhưng ông còn lại đủ niềm tin để suy nghĩ, “Ồ, ít nhất chúng ta
cũng nên cầu vấn Chúa.”
67 Bấy giờ, A-háp định đi ngay ra ngoài mà không nói một
lời; chỉ theo cách làm việc máy móc, vật lý, con người của
riêng ông ta.
68 Tôi chỉ tự hỏi ngay ở đây, thưa hội thánh, nếu như điều đó đã
chưa xảy ra, rất nhiều lần, chúng ta đã phạmnhững sai lầm. Hãy
hình dung điều đó, và nói, “Thế đấy, nó nên là theo cách nầy,” và
chúng ta sắp đặt nó như thế.
69 Tôi nghĩ đó là nơi có nhiều sự truyền bá Phúc âm của người
Mỹ ngày nay, mà chúng ta đã đặt nó ở dạng của—của, tôi muốn
nói, sự truyền bá phúc âmHollywood, toàn bộ về sự hào nhoáng.
Chúng ta nhận thấy nhà truyền giáo đến bục giảng, hôm nay, và,
chao ôi, ông ta lôi tất cả ra, và kể nhiều chuyện cười trước khi bắt
đầu giảng, và những việc giống như thế, và có thái độ kỳ quặc
và hành động giống như một tên hề, trên bục giảng. Khi đến lúc
kêu gọi để tin nhận, nhiều người thậm chí không thấy chút chân
thành nào để tin nhận bởi sự kêu gọi. Đúng thế. Đó là lý do thế
giới bắt đầu ở trong tình trạng hâm hẩm ngày nay, mà nó đang
ở trong đó.
70 Tôi tự hỏi, ngày nay. Điều đó thật đúng, ngày nay, tôi…Hội
thánh, chúng ta đã cố gắng gởi các con của chúng ta đến trường,
để học tâm lý học, và đại loại như vậy, để biết cách sắp xếp một
chương trình, lên bục giảng và sắp xếp…Sứ điệp thì quá lôi cuốn,
đến nỗi nó sẽ bắt lấy nhiều người, và thu hút họ phải chú ý. Và
nhiềunhà tâm lý học vĩ đại đi ra nhưnhững thầy giáonhư thế, và
kịch tính hóa và đưa vào rất nhiều thứ. Và tôi chỉ tự hỏi, khi họ…
cái đó…Chúng ta luôn kể về vẻ đẹp và sự hấp dẫn của nhà thờ.
Nhưng chúng ta không có khả năng nói với họ, “Kẻ nào muốn
theo Ta, phải tự bỏ mình đi, vác thập tự giá mình, mà theo Ta.”
Tôi tự hỏi phải chăng chúng ta đã không làm cho vẻ đẹp của nhà
thờ quá đẹp, cho người đó đi vào không.
71 Chẳng hạn, giáo hội Báp-tít ngày nay có một khẩu hiệu,
“Nhiều hơn một triệu vào năm ’44,” nhận vào những thuộc viên
nhiều ngàn, và hàng vạn, những người không cải đạo, chỉ là
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những người bước vào và gia nhập giáo hội. Và việc đưa những
thành viên như vậy vào, là một sự ô nhục đối với Hội thánh của
Chúa Jêsus Christ. Họ vẫn uống. Họ vẫn hút thuốc. Họ vẫn đánh
bạc. Họ vẫn nói dối.

72 Họđếnnhà thờ,mongđợi được giải trí bởimột nhómcác nhà
truyền giáo Hollywood đã đứng lên, khoác lên mình rất nhiều
vẻ hào nhoáng, và rất nhiều nhạc cụ lớn được đặt lên lên xuống
xuống trên bục giảng.

73 Khi mà, họ nên có một sự kêu gọi tin nhận khuôn mẫu xưa,
Đức Chúa Trời trước tiên, kêu khóc, ngay ở đó; nơi đàn ông và
phụ nữ không đến để quyến rũ, hoặc chạy lên và hành động như
một chú hề, nhưng để hạ mình trước bàn thờ và nhận biết rằng
sự chết của Chúa Jêsus Christ ở đó, đã chết cho họ, hầu cho họ
trở lại chân thành với Đức Chúa Trời.

74 Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang không sống trong thời đại
đó không, khi chúng ta tiếp nhận những nhà truyền bá phúc âm
tuyệt vời, giống như nhiều người đang đi qua các xứ ngày nay,
những nhà truyền bá phúc âm nổi tiếng đã học môn tâm lý và
thu hút dân chúng đến nhà thờ. Nhưng sau khi anh em một lần
đưa họ vào nhà thờ, thì anh em sẽ làm gì với họ? Điều gì—điều
gì sẽ xảy ra sau khi họ vào nhà thờ? Chỉ gia nhập giáo hội, và
trở về với tội lỗi như cũ và những ham muốn giống như khi họ
đi vào nhà thờ. Họ trở về cũng cách ấy. Và đó là lý do, ngày nay,
thế gian nhìn vào, nói, “Thế đấy, nếu người kia có niềm tin, nếu
người nầy có tôn giáo…”

75 Tôi e rằng chúng ta đã làm cho nó quá dễ dàng. Đó là, tôi
yêu…Tôi nghĩ, sự vui mừng, chắc chắn vậy, tôi tin rằng tất cả
niềmvui đều nằm trong Chúa Jêsus Christ. Đúng thế. Tôi tin rằng
đó là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng hãy nhớ, thưa anh em, đó
là con đường của sự thống khổ và đau khổ và thập tự giá. Anh
em cũng phải nhận thức điều đó. Đúng thế. Tôi tự hỏi liệu chúng
ta đã vẽ nó quá êmđẹpmột chút—một chút chăng.

76 Giống như, tôi đang nhìn, và vợ tôi đặt…Tôi bắt đầu, và cô ấy
đã cài một bông hồng lên áo khoác của tôi sáng nay. Cô ấy nói,
“Anh nênmặc nó. Mẹ anh đang sống.”
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Và tôi đã nói, “Ôi, em yêu, anh không biết.”

77 Ngày của Mẹ thật tuyệt vời, nhưng điều đó giống như thế
gian, họ đã thương mại hóa điều đó, chỉ đơn thuần để bán hoa
và những thứ như thế. Ồ, đó là điều làm mất uy tín đối với mẹ.
Tại sao, mẹ tôi là mẹ tôi mọi ngày trong năm, vâng, thưa quý vị,
không chỉ một ngày.

Tôi sẽ nói, “Anh yêumẹ của anh không?”

78 “Tôi đã gửi cho bà ấy một bó hoa vào Ngày của Mẹ vừa rồi.”
Ồ, thưa anh em, bànên làmẹmỗi ngày.Nhưngđó là thươngmại.

79 Bông hoa đó thì đẹp. Tôi yêumột bông hoa xinh đẹp. Tôi nghĩ
về điều đó giốngnhư tôi làm…Bônghoa đẹp làm sao. Nónở rộ. Và
nó tỏa hương thơm. Và khách đi qua ngửi nó. Thú vật đi ngang
qua, ngửi nó. Nhưng, bây giờ nhìn xem, nó đẹp đẽ. Giống như
Hội thánh của Đức Chúa Jêsus Christ, Nó là điều vinh hiển nhất;
Sự chữa lành Thiêng liêng, và những quyền năng, cùng nhiều
dấu kỳ, và phép lạ, và sự tự do khỏi tội lỗi. Nó là nơi đẹp đẽ.
Nhưng, hãy nhìn xem, nếu bông hồng đó…Chúng ta sẽ phải đến,
thưaHội thánh, giống như tất cả thiên nhiên.

80 Bông hồng đó, rất đẹp, mọi con bò trong đất nước sẽ liếm
vào nó nếu nó có thể. Nhưng thiên nhiên đã sắm sẵn những
chiếc lưỡi lê nhỏ, một ngọn giáo nhỏ nhô ra ngoài đó, gọi là
những chiếc gai, và chúng bỏ đi. Gai đó bảo vệ cho nó. Điều đó
chính xác.

81 Và tôi nghĩ, ngày nay, nếu chúng ta không có Lời của Đức
Chúa Trời, sắc hơn gươmhai lưỡi, xung quanh vẻ đẹp của quyền
năng thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ để chomọi con
bò trong nước liếm vào Nó và gặm Nó. Nó sẽ gặm Điều đó. Nó sẽ
làmột của nợ đối với Hội thánh. Đúng thế.

82 Tôi nghĩ, ngày nay, những gì chúng ta cần là có nhiều hơn
nhữngmục sư điển hình thuở xưa, được Chúa kêu gọi, thô thiển,
có thể không được học hành nhiều, nhưng sẽ đưa dân sự xuống
ở bàn thờ, và thống hối ở đó. Không phải với một sự vui vẻ và
cười đùa, và nhai kẹo cao su, và ghi tên của họ trên một tờ giấy;
nhưng, thưa anh em, một sự than khóc xưa và làm chết đi, cho
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đến khi các ông các bà ăn năn hoàn toàn về tội lỗi mình mà đến
gần Đức Chúa Trời. A-men.
83 Tôi nói với anh em, chúng ta đã có, “Hãy giơ tay lên, những ai
muốn tin nhận Đấng Christ,” tất cả giống như thế. Điều đó được
lắm, thưa anh em, nhưng điều đó không—điều đó không trục
xuất tội lỗi.
84 Anh em phải ăn năn trước tiên, bắt đầu đúng đắn, hãy hạ
mình xuống ở đó kêu khóc thật sự. Tôi có thể nhớ những lần
khi những người khuôn mẫu xưa đi xuống qua những lối đi, và
đi lên đi xuống những con đường, kêu khóc, và nói chuyện với
hàng xóm của họ. Đó là những Cơ-đốc nhân của ngày đó; nói với
họ về những việc của Chúa.
85 Còn, ngày nay, chúng ta ghi tên vào sổ giáo hội, và đi ra rồi ở
nhà, và không bao giờ nói một lời về Điều đó. Không quan tâm.
“Miễn là chúng ta thuộc về giáo hội, mọi chuyện đều ổn.” Tôi
chắc chắn rằng chúng ta đã sai ở đó, thưa dân sự. Hãy soát xét
lại. Vì, điều đó sẽ không đứng nỗi trong sự phán xét. Không, thưa
quý vị. Nó sẽ không.
86 Không gì hơn, “Kẻ nào theo Ta, hãy tự bỏ mình đi, vác thập
tự giá mình, và chết hằng ngày.” Ở lại chết, ở đó trên thập tự giá.
Đúng thế. Thống khổ! “Conđường, tôi sẽ nhận lấy conđường đó,”
anh emhát, “với số ít bị khinh thường của Chúa.”
87 Tôi nghĩ hôm nay, thật là thời kỳ kinh khủng mà chúng ta
đang sống! Mà, sự truyền giáo, họ đưa nó vào trong những ánh
sáng lớn rực rỡ tuyệt vời, và họ cố gắng…Khi anh em thấy nhà
truyền giáo đến thị trấn, anh em tự hỏi. Tôi, các buổi nhóm của
tôi cũng đã phạm tội giống như vậy. Đúng thế. Tôi tự hỏi ai đó
sẽ đến thị trấn, một lúc nào đó, nhà truyền giáo hay Chúa Jêsus
Christ? Tại sao, họ đã có…
88 Tôi đã đếnmột nơi ở đây, cáchđây không lâu, nơimàmột nhà
truyền giáo nào đó được cho là sẽ đến. Và Danh Chúa Jêsus…Thế
nào, họ có bức hình nhà truyền giảng phúc âm, “người của thời
đại,” người đó với điều này, và người đó với điều kia.
89 Tôi đôi khi tôi nghĩ về chức vụ củamình, và thấy nhiều người
đến. Và tôi sẽ đi vàomột phòng trong khách sạn, thưa, “Lạy Chúa,
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ai—ai là người dân sự đang đến để thấy, con hay Ngài?” Hiểu
không? “Nếu họ đang đến để thấy con, thì họ sẽ còn hư mất;
nhưng, Đức Chúa Trời Ôi, xin hãy xé nát con, đem con đi. Con
muốn đại diện cho Ngài, Đấng mà ngày nào đó chúng con sẽ
đứng trước, với đôi tay run rẩy và thân thể run rẩy, yếu ớt, nhìn
vào Ngài. Biết rằng linh hồn con tùy thuộc quyết định của Ngài.”
Chúng ta hãy tôn cao Đấng Christ.

90 Ngày nay, anh em nói, “Ồ, tôi thuộc về Báp-tít. Tôi là tín đồ
Giám Lý. Tôi thuộc về đền tạm. Tôi làm điều nầy.” Ồ, điều đó
chẳng có liên quan gì với nó; chẳngmột thứ gì. Đôi khi tôi tự hỏi.

91 Cách đây không lâu ở đây, tôi thấy treo một—một tấm áp
phích quảng cáo, một chiến dịch nào đó sắp đến thành phố. Và
chữ của người đó, tên của người đó chạy những chữ cái lớn xung
quanh, giống như thế. Và ở dưới cùng, trong một góc nhỏ, nói,
“Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không
hề thay đổi,” phía dưới góc. Hiểu không?

92 Họ lấy tất cả sự thiêng liêng từ Đấng Christ, và đặt nó vào
một người nào đó, hoặc một giáo hội nào đó, hoặc một tổ chức
nào đó. Thưa anh em, tôi nói với anh em, anh em có thể đến gần
với sự hào nhoáng, làm trò hề Hollywood, như thế, trong một…
bởi giáo hội. Nhưng, trong Sự Hiện Diện của Chúa Jêsus Christ,
Ngài là Đấng đáng được tôn vinh. Đúng thế. Vậy thì, đó là sự thật,
anh chị em thânmến của tôi.

93 Đừng cảm thấy giận dữ vì tôi. Anh chị em chỉ nên nhớ rằng
tôi đang giảng cho anh chị em. Tôimuốn giảng như thể đây là bài
giảng cuối cùng tôi từng được giảng trong đời. Tôi muốn giảng,
mọi bài giảng tôi giảng, như thể tôi là một người sắp chết đang
giảng cho những người sắp chết. Và, tôi là; ánh sáng của tôi đang
tắt dần, mỗi ngày; của anh em cũng vậy. Và chúng ta là những
người phàm sắp chết. Và chúng ta phải đối diện với Đức Chúa
Trời hằng sống, ngày nào đó trong những ngày này, và tốt hơn là
chúng ta ở trong sự chân thành sâu sắc về điều nầy.

94 Chỉ trong sự hào nhoáng, và tiếp tục, và gia nhập giáo hội, và
đi đây đi đó, hành động theo cách này và cách kia.
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95 Tốt hơn chúng ta nên có những buổi nhóm cầu nguyện
khuôn mẫu xưa trong nhà chúng ta, và kêu khóc với Đức Chúa
Trời ngày đêm. Giờ đã gần rồi, “giờ đau đớn, thì giờ bất an.” Kinh
Thánhnói, “một ngày tối tăm.” Và chúng ta đang sống trongđó.

96 Con người vĩ đại nầy đã đi xuống đó dưới sự tác động của
sự phấn khích như thế nào. Ông đã tự gia nhập với những người
hâmhẩm, vớimột đường lối giới hạn, và nghĩ ông đang làm điều
gì đó vĩ đại, mặc dù Đức Chúa Trời đang ban phước cho ông. Và
không nhận ra rằng ngay lúc đó ông đang mang hết thảy nhóm
người nầy vào với mình. Nhóm gì? “Nhóm nhỏ của chúng ta,
của—của người Giu-đa của chúng ta ở đây, sẽ xuống và tự gia
nhập với những nhóm người Y-sơ-ra-ên vĩ đại. Chúng ta sẽ là
một dân hùngmạnh biết bao.”

97 Thế đấy. Và đó chính là thủ đoạn lừa dối mà ma quỷ đang
sử dụng ngay bây giờ, để đưa vào kẻ chống nghịch Đấng Christ;
thật chắc chắn đúng như tôi đang quan sát vấn đề nầy. “Chúng
ta sẽ liên hiệp những lực lượng của chúng ta với nhau.” Chúng
ta không thể làm điều đó. Nếu hai người không đồng ý với nhau,
thì há cùng đi chung được sao?

98 Nước Hoa Kỳ nầy có cùng kinh nghiệm đó, hoàn toàn giống
nhau và cùng sai lầm giống như vậy, khi nó kết hiệp với nước
Nga nơi xa kia. Vào lúc họ gần như sẵn sàng có chiến tranh, và
chúng ta tự trói buộcmình với nước Nga. Và bây giờ anh em thấy
chúng ta đã có được điều gì, phải không? Họ đã có những máy
bay của chúng ta và tất cả bí mật của chúng ta, và bom nguyên
tử của chúng ta và mọi thứ nằm ở nơi đó, để thổi ngược nó lại
vào chúng ta. Việc thuộc linh cũng diễn ra tương tự.

99 Rồi chúng ta tìm thấy, sau khi Giô-sa-phát đã có đồng minh
nầy, và họ đã cầu vấn. Bây giờ hãy xem, xem thế giới bên ngoài,
ông ấy nói, “Dĩ nhiên rồi, chúng tôi có nhiều tiên tri ở dưới đây.
Chúng tôi có thần học viện đầy ắp họ.”

100 Họ đi xuống và kiếm những con người đã được huấn luyện,
đã biết tâm lý học, biết tất cả mọi điều về nó. Nói, “Hãy đi lên, và
chúng tôi đang kêu cầu và hỏi ý kiến Chúa.”
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101 Hết thảy họ, dĩ nhiên, trong tâm trí xác thịt vênh váo tự đắc
của họ, đến gần đó và nói, “Bây giờ, hãy nhìn xem, chúng ta…
Vua cứ lên đi. Chúa ở cùng vua, và Chúa sẽ ban cho vua mảnh
đất ở trên đó. Đất đó, nó sẽ thuộc về vua. Vua sẽ đánh lui dân
Sy-ri mọi đường. Vua sẽ làm điều đó.” Một trong số họ thậm chí
còn tự làm chomìnhmột cặp sừng sắt lớn, và bắt đầu chạy xung
quanh như thế này, nói, “Đây là điều sẽ xảy ra, các ngươi sẽ đuổi
quân Sy-ri đi.”

102 Nhưng, Giô-sa-phát, cònmột chút thuộc linhhơn, đưa ra kiến
nghị trước trò hề đó. Đúng thế.

103 Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho chúng con một số Giô-sa-phát
nữa, đau ốm và mệt mỏi về Hollywood này làm trò cười ở đây.
Đúng thế, đang mang vào, giả vờ là cái gì đó mà họ không phải;
dựng nên, làm cho lớn chuyện, đang đưa vào. Và rồi khi họ đi
vào, anh em có gì khi họ vào? Giống như mời một người, “hãy
đến bơi trong sa mạc”. Không gì ngoài bãi cát trên đầu anh em,
gây những nỗi buồn sau nầy.

104 Bây giờ hãyđể ý, anh emcó thể đưahọ vàođiều gì?Một người
phụ nữ nào đó nói với tôi ngày nọ, “Một người đàn ông nói, ‘Tôi
sẽ đi nhà thờ, nhưng tôi—tôi sẽ nhậnđược gì khi đi nhà thờ?’ Nói,
‘Tất cả những gì họ làm là tổ chức một số bữa ăn tối, và họ…về
điều này, điều kia, và điều nọ.’” Và người phụ nữ nói, “Tôi không
nói nên lời, vì tôi không biết ở đâu sai ông ấy đến.” Thế đấy. Nói,
“Tôimong ướcmình có thể tìmmột nhà thờ cũ ở đó người ta thật
sự hát những bài thánh ca cổ và sống tin kính.”

105 Trẻ em bị đói, chúng sẽ ăn đồ từ trong thùng rác. Điều đó tùy
thuộcHội thánh củaĐức Chúa Trời hằng sống nuôi dưỡng chúng
bằngLời hằng sốngđích thật của…củaĐứcChúaTrời thế nào.

106 Ở đó, trong tất cả sự hào nhoáng và những thứ đó, Giô-sa-
phát nói, “Còn người nào nữa không?”

107 “Người nàonữa à?”A-hápnói. “Ồ, ngài cần gì người nàonữa?
Chúng tôi đã có bốn trăm người tốt nhất, được chọn lựa, có học
thức, đượcnuôi ăn tốt nhất, -mặc đẹpnhất ở đất nước, đang đứng
ở đây. Mỗi người trong số họ đều đồngmột lòng, vàmột ý, vàmột
tiếng, nói, ‘Hãy đi! Đức Chúa Trời ở cùng vua.’”
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108 Tôi tự hỏi liệu điều tương tự đã xảy ra với nước Hoa Kỳ
không. Tôi tự hỏi Hội thánh của Đức Chúa Trời đã xảy ra việc
tương tự như vậy không. Tôi tự hỏi. “Ồ,” nói, “nhìn này, họ đang
thành công.Họđang cónhữngbuổi nhóm lớn, tuyệt vời. Họđang
mang hàng nghìn người vào cùng một lúc.” Nhưng tôi tự hỏi chỉ
cómột người nữa không. Tôi tự hỏi có điều gì khác hẳnkhông.
109 Chúng ta thấy, chúng ta có ba mươi ngàn người trở lại đạo
trong sáu tuần, và sáu tuần sau chúng ta không có lấymột người.
Có điều gì đó không ổn ở đâu đó. Đúng thế. Và đó là tất cả sự hào
nhoáng, đang đưa vào. Thế giới, qua truyền hình, qua đài phát
thanh, qua các phim ảnh, và những cửa hàng ở đó, đã làm băng
hoại quốc gia này với chuyện nhảm nhí của Hollywood. Đúng
thế. Mọi thứ muốn ở trong sự hào nhoáng lớn. Đó chẳng phải là
sự thật sao? Anh em biết đó là sự thật. Chúng ta không còn niềm
tin kiểu cũmà chúng ta đã từng có từ nhiều năm trước. Đó là bởi
vì nó đã bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ đi đến với điều đó, chỉ trong giây
lát, anh em sẽ thấy.
110 Ồ, tôi phải nói, thật là một bức tranh đẹp, hay một bức tranh
khuấy động. Và ở đây Giô-sa-phát nầy đã đến lúc, nói, “Được, hãy
cho tôi gặp hết thảy họ. Họ là, mọi người, đã có những bằng cấp,”
và bất kể nó là gì đi nữa. “Tất cả họ đều là những nhà tiên tri hoặc
nhữngmục sư tuyệt vời. Họ xuất thân từ các trường đại học lớn.
Và họ có tất cả điều này. Họ xuất thân từ trường học lớn của tiên
tri, và mọi thứ. Tất cả đều đồng một lòng. Điều đó đúng. Nhưng
còn cómột người nào nữa không?”
111 “Ồ, ông cần gìmột người nữa, trong khi bốn trămngười đang
nói đồng ý ở đây cùngmột lúc?”
112 Nhưng con người đó, tận trong đáy lòng ông, đã có Đức Chúa
Trời. Và ông biết rằng điều đó có điều gì sai trật. Đúng thế, thưa
quý vị. Ông biết có điều gì thối nát. Tại sao? Xin để tôi đưa cho
anh em…Lời Kinh Thánh không trích dẫn điều đó, nhưng ở đây
là những gì tôi nhận được. Tôi biết rằng—rằng Giô-sa-phát đã
biết rằng kẻ giả hình đó ở dưới đó, A-háp, ông đã không sống
đúng với Đức Chúa Trời. Và Ê-li đã nói tiên tri Lời Đức Chúa Trời
đối với ông. Và làm sao Đức Chúa Trời có thể ban phước cho
những gì Ngài đã nguyền rủa? A-men.
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113 Hôm nay tôi cũng nói như vậy, thưa các bạn. Và Hội thánh
của Đức Chúa Trời hằng sống, mà đang đứng về phía Đức Chúa
Trời, sẽ nói giống như vậy. Anh em không thể trộn dầu và nước
với nhau và gọi nó là sự cứu rỗi. Anh em không thể. Hãy phân
rẽ chính mình ra, thưa anh em. Điều gì đó phải xảy ra. Nếu có
hi vọng nào còn sót lại, chúng ta phải làm điều gì đó, và hãy làm
nhanh lên; vì, giờ của sự Cất lên đã gần rồi.

114 Những sự việc đang chồng chất, mọi thứ, mà hội thánh thì
rất mơ màng. Họ đọc tất cả các loại tạp chí, sách, truyện, và mọi
thứ. Hôm nay tôi có thể đi đến một…Tôi có thể đến nhà thờ, và
tôi có thể nói, “Ồ, bao nhiêu người biết…” Họ biết mọi bài thánh
ca, sau một trong những cuộc phục hưng lớn này. “Vậy thì, bài—
bài thánh ca nào đó nằm ở trang nào?” Họ biết điều đó. Họ biết
đó là ai. Họ biết ai đang tranh cử Tổng thống, và ai đang tranh
cử điều này, và bao nhiêu ngôi sao điện ảnh đã kết hôn, điều này
và điều kia, điều nọ. Nhưng Lời Đức Chúa Trời họ không biết gì
cả. Thế đấy. Vì vậy chúng ta đang cho họ sự hào-…Và, tuy nhiên,
họ tuyên xưng là những Cơ-đốc nhân.

115 Và dân sự chẳng đáng trách. Chính là từ sau bục giảng, nơi nó
đã đến. Một cách chính xác. Đó là từ phía sau bục giảng. Người
ta dạy họ tất cả các loại nhịp điệu, và tất cả các loại nhịp điệu này
và nọ, và các tổ chức, và cách thành lập các nhóm thanh niên,
và mọi thứ như thế. Tôi tự hỏi nó bị trả giá không. Không điều gì
chống lại nó, nhưng tôi đang tự hỏi đó có phải là sự đòi hỏi của
Đức Chúa Trời không.

116 Khi mà, Chúa Jêsus phán, “Nếu một người chẳng nhờ nước
và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào Vương quốc. Người
đó sẽ vì-…sẽ theo Ta, từ bỏ chínhmình, và những vui thú thế gian
của chính mình, mang lấy thập tự giá, và theo Ta.” Thập tự giá
là tượng trưng cho “sự chết, nỗi thống khổ.” “Người đó sẽ là một
Cơ-đốc nhân, hãy để người đó ấy lột bỏ những ý tưởng riêng của
mình. Hãy để người đó vứt bỏ những công việc của xác thịt của
chính mình. Hãy để người ấy lột bỏ mọi việc, từ bỏ chính mình,
và gánh vác thập tự giá thánh hóa, mà theo Ta hằng ngày. Người
đó sẽ theo Ta, hãy để cho người làm điều đó.” Đó là điều Chúa
Jêsus đã phán.
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117 Nhưng, ngày nay, chúng ta nói, “Mọi người đều có một thời
gian tuyệt vời. Mọi người vỗ tay. Mọi người la lớn, ‘Ha-lê-lu-
gia!’ Mọi người hãy làm điều nầy.” Ồ, thật chúng ta lại có một
đám người làm ồn ào thế nào! A-men. Đức Chúa Trời…Chúng
ta có những bài hát mới nầy và hát quá nhanh, đến nỗi giống
như chúng ta sắp chạy qua bức tường với họ, hay điều gì giống
như thế.

118 Khimà, tôi nghĩ, nếunhư chúng ta có thể hát bàiChúaÔi, Cho
Tôi, Càng Gần, sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều cho Hội thánh; những bài
thánh ca cổ xưa.

119 Nhận vào nhiều người ban nhạc khiêu vũ, một chàng trai
nào đó trong dàn nhạc khiêu vũ đang chơi ở trên đây, tối hôm
qua, và tối nay ở đây chơi trong nhà thờ của Đức Chúa Trời hằng
sống? Đó là một điều ghê tởm trước mắt Đức Chúa Trời. Hãy để
người đó được chứng tỏ, trước tiên, và để anh ta sanh ra bông
trái, xứng đáng cho sự ăn năn, để cho thấy rằng anh ta sống đúng
với Đức Chúa Trời.

120 Họ mang cả thế giới nhạc jazz vào ngay bục giảng. Họ mang
những lời rao giảng hào nhoáng, Hollywood, vào ngay trên
bục giảng.

121 Ồ, tôi đã không ở trong một thành phố đẹp của anh em, ở
Louisiville, Kentucky, cách đây vài tuần sao? Lòng tôi tan vỡ, khi
tất cả họ đang ngồi ở đó, muốn nhìn thấy những phép lạ của
Đức Chúa Trời; nhưng ngay khi anh em rao giảng Phúc Âm, họ
được no đủ, trong giây lát, và họ quay lưng và bước ra khỏi tòa
nhà. Chắc chắn. Họ không muốn Nó. Tấm lòng của họ cứng cỏi.
Bước ra khỏi; và nhiều người trong số họ, những người theo đạo
Tin Lành, cũng vậy, đi các nhà thờ Tin Lành. Nhưng họ đã được
lấp đầy…tràn ngập sự hào nhoáng và mọi thứ tương tự như vậy,
của chuyện vớ vẩn và học thuyết giáo hội, cho đến nỗi họ không
biết gì về ThánhLinh củaĐức Chúa Trời hằng sống. “Cómột hình
thức tin kính, và chối bỏ Quyền phép của nó.”

Thật là một thời đại kinh khủngmà chúng ta đang sống. Hãy
xem nó chất đống ở đâu.
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122 Giô-sa-phát nói, “Tôi biết, A-háp à. Có bốn trăm thầy giảng.
Hết thảy họ là những người trông rất tốt đẹp, mọi người ăn mặc
bảnh bao và chải chuốt gọn gàng, cùng mọi thứ, họ có thể có bất
cứ thứ gì khác hơn nữa. Họ có thể có bằng Tiến sĩ Thần đạo. Họ
có tất cả các loại bằng cấp. Họ có thể biết lời Kinh Thánh, từ A
đến Z. Nhưng ngài còn có một người nào nữa, ở đâu đó không?
Há chẳng có thêmmột người nữa, ở nơi nào đó sao?”

123 Ông đáp, “Có, còn một người nữa, nhưng ta ghét người ấy.”
Thế đấy. Thế đấy. “Ta ghét người ấy.” Nên nhớ, A-háp là một
người sùng đạo, và đây là những giáo sư sùng đạo, nhưng họ
ghét con người có Lẽ thật nầy. Nói, “Ta ghét người.” Nói, “Ông ta
luônnói ra những điều chống lại ta.” Làm saongười có thể không
nói điều đó, khi Lời Đức Chúa Trời đã kết tội ông ta?

124 Làm sao anh chị em vẫn kìm giữ nếu anh em là một người
nam, hay người nữ của Đức Chúa Trời, và biết và nhìn thấy tội
lỗi và sự việc, chất đống và tác hại nghiêm trọng, và mọi thứ
như thế; và nhìn thấy linh hồn con người đi xuống địa ngục;
hàng triệu một ngày; mà đứng yên? Anh chị em không thể làm
điều đó.

Ngày nọ có người nói với tôi, nói, “Anh nghĩ anh có thể ngăn
cản điều đó à?”

125 Tôi nói, “Không. Tôi không thể ngăn cản nó, bởi vì Đức Chúa
Trời đã phán. Nhưng một ngày, ở Vành móng ngựa Phán xét, họ
sẽ kéo ramột bứcmàn lớn, ánh sáng lóe trênmáy quay phim nơi
xa kia, và sẽ phát ra đoạn băng ghi âm đó. Và tôi sẽ đứng và lắng
nghe nó; tôi muốn nghe giọng nói của mình cảnh báo chống lại
nó. Đức Chúa Trời sẽ phán xét tôi khi tiếng của tôi chống lại điều
đó.” Vâng, thưa quý vị. Khi chúng ta thấy đời sống nầy, thế hệ nầy,
được tái hiện nơi xa kia ở sự phán xét. Chắc chắn vậy. Chúng ta
đang sống trongmột thời kỳ khủng khiếp. Và nó đấy.

Chúng ta thấy người…người nói, “Còn có người nào nữa
không?”

126 Ông ấy nói, “Có, nhưng ta ghét người, vì người luôn nói tiên
tri điều dữ chống lại ta.”
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127 Làm sao ông có thể tránh rao giảng những điều khó nghe
kia, khi ông thấy nó đang diễn ra? Thấy A-háp đang sống và làm
giốngnhư thế, vàmangdân sựđến chỗ giốngnhưhọhiện có.
128 Làm sao một người nam của Đức Chúa Trời, hay người nữ
của Đức Chúa Trời, có thể kìm chế không la lớn lên và quở
trách tội lỗi từ mọi phía? Khi mà, họ thấy những thầy giảng hâm
hẩm nầy, và những người hào nhoáng, và những nhà giáo dục
nầy, và đại loại như thế, đi ra ngoài để cho dân sự đi xuống
địa ngục, nhiều triệu người, bằng sự lừa dối; rất nhiều…ngay
cả những người thánh khiết. Tôi không đang nói quá nhiều về
những người Giám Lý và Báp-tít, cùng những người giống như
thế; họ cũng có điều đó. Nhưng nó nằm ngay ở trong hàng ngũ
chính anh em.
129 Chao ôi, đến với bục giảng, giống mọi thứ khác ngoài những
Cơ-đốc nhân, đang sống giống như mọi thứ khác, trên khắp các
quốc gia và mọi thứ, rồi họ gọi nó là “tôn giáo.” Đó là một tôn
giáo, nhưng còn lâumới có sự cứu rỗi của Chúa. Đúng thế. Họ chỉ
đưa dân sự đến chỗ mà đó chỉ một đám lớn người gây rối loạn.
Rồi ngay khi đám gây rối loạn nhỏ chấm dứt, thì, điều trước tiên
anh em biết đấy, anh em không thể tìm thấy một người trong số
họ; nhà thờ thì vắng tanh. Thưa anh em, nếumột người yêumến
Đức Chúa Trời, người đó sẽ lấp đầy chỗ ngồi củamình trong nhà
thờ,mọi lúc. Người đó không thể tránh xa nó. Đúng thế.
130 Bây giờ chú ý, chỉ một vài phút. Tôi sẽ cố gắng nhanh lên, đi
thẳng vào vấn đề bây giờ, vì thời gian của tôi sắp hết.

Để ý, sau đóngười nói, “Nhưng cóngười nàonữakhông?”
131 Ông ta nói, “Có, nhưng tôi ghét người. Người luôn luôn nói
tiên tri chống lại tôi. Người nói nhữngđiều dữ chống lại tôi.”

“Được rồi,” nói, “hãy đi kiếm người.”

Ông ta nói, “Tên người ấy làMi-chê.”
132 Nhưng con người nầy có đủ sự tin kính để biết những kẻ này
thì không đúng.
133 Và bất cứ ai đã từng được đụng chạm, bởi Thánh Linh của
Đức Chúa Trời, chỉ một chút thôi, đều biết rằng những điều nầy,
những gì được gọi là Cơ-đốc giáo ngày nay, thì không đúng. “Anh
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em không thể yêu thế gian, hay các việc ở thế gian. Nếu anh em
yêu thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời chẳng ở
trong anh em.” Kinh Thánh đã nói vậy.

Bây giờ hãy xem.Ôngnói, “Hãyđi kiếmngười.” Vàhọđãđi.

134 Và sau đó ông sai một sứ giả già nhỏ bé đi, một chấp sự của
hội thánh, có lẽ, haymột người nào đó, đi qua đó và nói, “Bây giờ
hãy xem, Mi-chê, chúng tôi sẽ đưa ông qua đây đến trước A-háp
và Giô-sa-phát. Bấy giờ, cả hai người đang ngồi ngoài đó, và họ
là những người vĩ đại lúc bấy giờ. Họ là những giáo sư và những
học giả. Và họ đã có những tấm bằng, và vân vân. Mỗi người của
thần học viện chúng tôi, mỗi một người của giáo hội chúng tôi
ở đây, thì hoàn toàn đồng ý rằng đây là ý Chúa. Vậy thì, ông hãy
nói giống như họ nói, và, tôi sẽ nói cho ông biết, ông sẽ mặc đẹp
hơn và lái một chiếc xe Cadillac. Tôi nói cho ông biết, ông sẽ là
một người vĩ đại nếu ông làm điều đó. Vâng, thưa ông. Ông sẽ
thịnh vượng.”

135 Mi-chê đáp rằng, “Nguyện Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống,
hễ sự gì Đức Chúa Trời ta sẽ phán dặn thì ta sẽ nói cho.” A-men.
Vâng. Ồ, đó là một con người theo lòng tôi. “Tôi có thể phải ăn
bánh uống nước,” mà ông đã chịu, “vì làm điều đó.” Ông có thể
bị tát vào má nầy và má kia, hoặc bất cứ điều gì nữa, nhưng ông
đã nói Lẽ thật và ủng hộ nó. Đức Chúa Trời xác nhận nó là Lẽ
thật. Ông không được nhiều người ưa thích, nhưng ông biết Đức
Chúa Trời.

136 Họ đã đưa cụ Mi-chê nhỏ bé qua đó. Ông ta nói, “Được rồi,
hỡi Mi-chê, ngươi nói gì về điều đó?”

137 Người đáp, “Hãy đi lên. Hãy đi lên.” Nói, “Hãy đi lên, trong
bình an. Cứ đi lên, sẽ được thắng, đó là những gì tôi muốn vua
làm.Nhưng tôi thấy cả Y-sơ-ra-ênnhư chiên, tản lạc, trên các núi,
không có người chăn. Chính là điều đó,” ông nói.

138 Và khi ông nói như thế; và A-háp quay lại nói với Giô-sa-phát,
nói, “Tôi há chẳng nói với ngài sao? Kẻ cuồng tín thánh đó…”
hoặc, điều gì, tôi xin lỗi, hoặc, bất cứ cái gì; kẻ đó nói, “Đó…Tôi
há chẳng có nói với ngài sao? Người đó sẽ chỉ nói tiên tri điều
dữ—điều dữ chống lại tôi. Tôi có thể nói với vua điều gì? ‘Ông
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ta chỉ kết án giáo hội chúng ta, và lên án những mục sư truyền
đạo chúng ta, và kết tội đường lối tôn giáo của chúng ta.’ Tôi há
chẳng nói với vua sao? Người đó sẽ nói thế. Tôi biết ông ta. Tôi
biết cha ông ấy trước khi biết ông ấy.” A-men. “Tôi đã biết cha
ông ta trước rồi.” Ừ-m, đúng, thưa quý vị, một người chân thật
củaĐức Chúa Trời. Nói, “Tôi biết ông ta sẽ nói điều đó.”

139 Và vì vậy người đã nói, “Đúng,” nói, “tôi đã thấy cả Y-sơ-ra-
ên như chiên, tản lạc, trên núi, không có người chăn.” Và sau đó
ông ta nói, “Tôi-…”

140 Và lúc đómột trong những người đó có những sừng lớn, định
đẩy ra. Một thầy giảng bước ra và kéo Mi-chê lại gần, và vả vào
miệng người thật mạnh hết sức, nói, “Thần của Đức Chúa Trời
đã đi đường nào khi Nó ra khỏi ta? Nếu ngươi biết.”

141 Nói, người nói, “Hãy đợi cho đến khi ngươi đang ngồi trong
tù ở trên đây, và ngươi sẽ biết Nó đi đườngnào.” Đúng thế.

142 Hãy đợi cho đến khi nước Nga đang ngồi ở ngoài đây, nắm
quyền trên hết thảy các nước và những việc như thế, và đất nước
nầy, bởi sự sa sút của nó, rồi anh em sẽ thấy điều gì đúng và sai.
Đúng thế. Anh em sẽ thấy tôn giáo hâm hẩm của anh em sẽ có
hiệu quả, hay không.

143 Hãy để dân tộc này bật khóc, chứ không phải đến với tiếng
cười và diễn kịch. Hãy để dân tộc này quỳ gối, ăn năn. Đó là
những gì chúng ta cần. Không phải là một cuộc phục hưng để có
được rất nhiều người trong nhà thờ. Chúng ta cần phải đóng cửa
mọi cơ sở bán rượu lậu, ngừng hút thuốc lá, phá bỏ các nhàmáy.
Bắt đầu một chiến dịch Đức Thánh Linh, kiểu cũ, thực sự; nơi
đàn ông và phụ nữ, ngày và đêm, nằm gục mặt, kêu khóc. Tôi sẽ
nói với anh chị em, nó sẽ là nơi trú ẩn lớn nhất mà dân tộc nầy
từng có. Điều đó đúng.

144 Hãy để Đền tạm Branham thoát khỏi sự ngu dại của nó. Hãy
để nó trở lại đây trên bàn thờ và trở nên đúng đắn với Đức Chúa
Trời. Làm hòa với những người hàng xóm, và đại loại như thế,
và trở nên đúng đắn với Đức Chúa Trời. Anh em sẽ không có bất
cứ sự ồn ào nào và tình trạng đó nữa; nó sẽ là một điểm thu hút
của thế giới. Đúng thế. Vậy thì, đó là sự thật.
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145 Lúc ấy ông ta nói, “Thần Đức Chúa Trời đã đi đường nào ra
khỏi ta?”
146 Và Mi-chê đáp, “Tôi thấy Đức Chúa Trời, và đạo binh của
Ngài, hội đồng củaNgài, đang ngồi trong sựVinh hiển.”
147 Anh em biết đấy, thỉnh thoảng, Đức Chúa Trời có một hội
nghị ở trên Đó. Ngài, Ngài đang nghị bàn với các Hữu thể Thiên
sứ của Ngài—của Ngài và thỉnh thoảng, tổ chức một—một hội
nghị, ở trên Thiên đàng.
148 Và người nói, “Tôi đã thấy Ngài ngự trên Ngai, và tất cả mọi
người đang đứng chầu bên hữu và bên tả của Ngài.” Và nói, “Họ
đang bàn luận, ‘Chúng ta ai sẽ đi xuống và dụ A-háp, để người
đi ra khỏi đó và làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-li? Đức Chúa
Trời đã phán vậy, điều gì sẽ xảy ra, vì vậy chúng ta sẽ thấy ai có
thể đi xuống.’
149 “Và một linh nói dối đi lên từ bên dưới,” dĩ nhiên, ra từ địa
ngục, “đến trướcmặt Đức Chúa Trời và thưa, ‘Tôi sẽ đi xuống, và
tôi sẽ đi vào trong những thầy giảng kia và khiến hết thảy đều
nói tiên tri dối.’” Ồ, điều đó thật sự có ấn tượng với họ. Điều đó
thật khiến họ cảm thấy kỳ lạ, khi, “Họ nói, ‘Tôi sẽ đi xuống và
khiến những thầy giảng kia, mỗi người của họ, đều nói một lời
tiên tri dối gạt.’” Và linh đó đi xuống và đi vào trong những thầy
giảng kia, và họ bắt đầu nói lời tiên tri dối trá.
150 Và, anh em ơi, cũng Đức Chúa Trời đó cai trị trên Ngai giống
như vậy ngày nay. Và cùngmột linh nói dối đó đã làm điều tương
tự ngày nay, nói tiên tri dối.
151 Họ cứ nói, “Hòa bình, hòa bình, hòa bình,” sau Chiến tranh
Thế giới thứ Nhất.
152 Cho phép tôi chỉ cho anh em thấy nó đến từ đâu. Trong Thế
Chiến thứ Nhất, khi nước Pháp, đằng xa kia, quay bỏ Đức Chúa
Trời, trongnhữngnămChínmươi Vàng son củahọ, và bắt đầu…
153 Bây giờ tôi sẽ nói một chút về đạo đức, vì vậy tất cả các bạn
chỉ cần ngồi yên lặng trong vài phút.
154 Hãy nhìn xem, ở đằng kia, thuở ban đầu, ở Pháp, nơi bắt đầu
sự tồi tệ và ô uế đầu tiên. Nếu từng có một nhà ổ chuột trên thế
giới, thì đó là Paris, nước Pháp. Và tôi đã đi hầu hết các nơi của
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nó, và đó là nơi tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Và Luân-đôn, nước
Anh thì không giống như mong đợi. Và nước Hoa Kỳ sắp đứng
ngang hàng với nó. Đúng thế. Họ đấy.

155 Mỗi khi đạo đức của phụ nữ sa sút, các bạn phá vỡ xương
sống của đất nước.

156 Anh em đi qua đây, vào trong những đất nước của chính họ,
và nói anh em là nhà truyền giáo, họ không thích…Nói, “Anh
định bảo chúng tôi làm gì, cách hát những bài bậy bạ về những
bà vợ chúng tôi, hay về các cô gái của chúng tôi? Anh định nói
cho chúng tôi cách li dị vợ chúng tôi à? Dạy chúng tôi cách uống
rượu uýt-xki và hành động theo cách chúng tôi à?” Đó là điều
chúng ta có.

157 Chúng ta tự xưng mình là dân tộc tin kính, dân tộc Cơ-đốc
giáo. Ồ, họ “những người ngoại giáo” ở Châu Phi có thể dạy cho
chúng ta đạo đức, cách sống như thế nào. Nơi thối nát nhất, ở
Hoa Kỳ, hay, gần như, trên thế giới, là đất nước này, nó đã có
như thế nào. Tôi là một người Mỹ, chắc chắn vậy. Nhưng, thưa
anh em, tôi không thể nín lặng, khi đứng trước A-háp hay Giô-sa-
phát…Và tôi phải nói những gì Đức Chúa Trời nói là Lẽ thật. Đó
là những gì hội thánh cần phải đại diện, ngày nay. Nếu đó là giữa
quốc gia và Chúa, thì đó là Chúa, luôn luôn. Vâng, thưaquý vị.

158 Hãy để ý, ở nước Pháp, họ bắt đầu tất cả sự thối nát của họ,
và tiếp tục cách họ đã sống ở đó. Và rồi Đức Chúa Trời đã gửi
nước Đức đến cho họ, để đánh đập họ một chút. Sau đó chúng
ta đi qua đó để cứu nơi ẩn náu của họ. Và ngay sau khi chúng ta
đã làm điều đó, và chiến thắng trong cuộc chiến, đưa quân Đức
trở lại, có hòa bình với nước Pháp, họ đã quay lại với Đức Chúa
Trời không? Không, thưa quý vị. Phụ nữ, rượu, sự đồi bại, tội lỗi
và sự bẩn thỉu đến tậnmang.

159 Sau đó họ đã làm gì? Điều gì đã xảy ra? Đây là nơi nó bắt
đầu. Ma quỷ thiết lập đại bản doanh của hắn ở đó. Đó là nơi
hắn bắt đầu, ngay tại đó, để phá hoại đạo đức thế giới, từ Paris,
nước Pháp.

160 Thế thì, nếu anh em để ý, hắn không thể đi vào ở đây qua
chức vụ, vì vậy điều hắn đã làm là tiến vào Hollywood ở ngoài
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này. Hắn đã thiết lập Holl-…Hắn đặt trụ sở chính của hắn ở đây
tại Hollywood. Ma quỷ đã đổ bộ trở lại đây, vài năm trước, mười
lăm hay hai mươi năm trước, với đội quân lớn của hắn, và đã đi,
đánh vào Hollywood, California. Và hắn đã xâm lược Hoa Kỳ với
quyền lực ma quỷ của hắn. Đúng. Tất cả thời trang của chúng ta
đều đến từ Paris. Họ đưa nó vàoHollywood, lênmàn ảnh. Những
cô cậu trẻ tuổi nầy, và các thứ, đi ra ở đây, họ xem những vở kịch
của chúng trên màn hình.
161 Những thiếu niên xinh tốt, những người bạn trẻ tốt đẹp,
không có gì chống lại họ. Xin Chúa ban phước cho những tâm
hồn nhỏ bé của họ. Tim tôi đổmáu vì họ.
162 Và ngay tại đây trong thành phố, tôi đã nói chuyện với…
một trong…con trai của tôi, ngày nọ. Cậu ấy nói, “Bố ơi, có một
số chàng trai xung quanh đó, trong thị trấn, mà có Đức Thánh
Linh không,” và vân vân. Anh em tự hỏi tại sao tôi lại đi đến
Denver, Colorado, hoặc một nơi nào đó như thế chăng? Đưa các
con tôi đến một nơi nào đó nơi có nhiều người kêu cầu Chúa; đó
là những gì chúng ta cần, thưa anh em.
163 Đất nước này, dân tộc này, thành phố này, nơi này, đã trở nên
đồi bại quá cho đến nỗi thật đáng thương. Nếu tôi chỉ có thể diễn
tả ngay bây giờ những gì tôi biết chắc chắn về lẽ thật ngay ở đây,
nó thậm chí sẽ không được phô bày ra trướcmột cử tọa có nhiều
thành phần. Hoặc, ngay ở đây trong chính thành phố này ngay
tại đây; không chỉ ở đây, nhưng những nơi khác, ở mọi nơi, nó
đã bắt đầu trở nên đơn giản…
164 Bởi vì sao? Dân chúng…Hãy xem, thưa các bạn, nó đã bắt
đầu rất xảo quyệt. Nó đã đi vào quá dễ dàng, cho đến khi nó bóp
chết anh chị em. Ma quỷ thường ở trong những mẫu thời trang.
Hắn không thể lỗi thời, nhưng hắn không phá sản, tôi sẽ nói với
các bạn điều đó. Hắn vẫn đang hoạt động.
165 Hãy nhìn xem, hôm nay. Như tôi đã nói cách đây một lát,
về một quý cô, một cô gái nhỏ với một bông hồng. Chẳng hạn,
hoa hồng, nó rất đẹp; nó ở đó để ngắm nhìn, điều đó đúng. Và
đó cũng giống như hội thánh, nó ở đó để được nhìn xem. Giống
như một phụ nữ nhỏ xinh đẹp, cô ấy ở đó để được ngắm nhìn.
Đúng thế. Nhưng nếu cô ấy…Cô ấy tốt đẹp, đó là, cô ấy đối với
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chồng cô ấy, cô ấy—cô ấy được lắm. Nhưng nếu cô ấy không có
thanh gươm đạo đức ló ra ở đó để bảo vệ cô ấy, thì cô trở thành
một món nợ đối với xã hội và loài người; trở nên thấp kém và
tai tiếng và thối nát cho đến nỗi lũ chó không thèm nhìn cô ấy.
Đúng thế.
166 Và việc đó cũng tương tự như vậy với Hội thánh của Đức
Chúa Trời hằng sống. Họ ra khỏi đây và cố gắng ăn mặc quyến
rũ và sửa soạn bản thân, và hành động như…Họ lột quần áo phụ
nữ của họ ở đây, ngay…vàmọi người không nhận ra rằng những
con quỷ này đang xâm chiếmnhà củamình.
167 Ngay trong hàng xóm của tôi ngày nọ,một quý cômà tôi nghĩ
là một người đàn bà đẹp…Và cô ấy đã kết hôn, có một con. Và
người phụ nữ nhỏ bé nầy đi ra đó. Một-…người đàn ông xuống
đường để làm công việc nào đó, và người phụ nữ nhỏ bé này ra
ngoài đó với bộ quần áonhỏ xíu trênngười, thật kinh khủng.
168 Đây là bài diễn thuyếtNgàyMẹkinh khủng. Nhưng, thưa anh
em của tôi, cho phép tôi nói với anh em đôi điều. Người mẹ, hãy
trở lại là người mẹ lần nữa!
169 Thậm chí với đứa con trai nhỏ bé đang thăm hàng xóm
chúng tôi, đi vào và nói với chúng tôi về điều đó, “Nhìn ra ngoài
đó kìa.”

Tôi nói, “À, không có gì hết.”
170 Người phụ nữ là một người phụ nữ tốt đẹp. Tôi không nói cô
ấy là đồi bại. Nhưng, vấn đề là, có một linh xấu, ô uế trên cô ấy,
khiến cô ấy làmđiều đó, và cô ấy không biết điều đó.
171 Tại sao mà một người mẹ, hoặc bất kỳ ai đó muốn khoác lên
mình quần áo nhỏ bẩn thỉu đó, và nằm dài ngoài đó trước mặt
đàn ông? Chị em xinh đẹp, thưa chị em. Mẹ xinh đẹp, thưa mẹ.
Tôi cảm ơn Chúa vì các chị các mẹ. Nhưng, chị em đẹp, mà nếu
chị em không có Đức Thánh Linh ở đó để bảo vệ những đạo đức
kia, chị em thà trở nên xấu xí như vậy không ai thèm nhìnmình,
mà được lên Thiên đàng. Đúng thế. Điều đó đúng. Hãy xem chị
em những gì đang làm; những đạo đức kia.
172 Bây giờ, nó là gì, ma quỷ đã đến và nó đã nói với mọi người
những điều này. Nó đã đi vào trong những thầy giảng; nó đang



SỰ XÂM CHIẾM HOA KỲ 31

làm theomẫuHollywood. Những cô gái và những quí bà trẻ tuổi,
họ rập khuôn theo Hollywood. Điều tốt nhất của những sự việc
mà họ có trong đất nước ngày nay, điều đạo đức nhấtmà anh em
có thể nghe, là nói về; tất cả buổi nói chuyện trên ra-đi-ô.

173 Một phụ nữ lớn tuổi nào đó như Cô Kay Starr, không có điều
gì chống lại cô ấy; nhưng để thấy một phụ nữ lớn tuổi, và hết
thảy, với quần áo của cô ấy tất cả chật ních, giống như cô ấy bị
đổ trong một bao bột. Tôi không nói điều đó để đùa, vì tôi đang
nói chống lại những điều đó. Nhưng một người phụ nữ hành
động như thế, và đứng lên và là tấm gương cho những phụ nữ
trẻ Hoa Kỳ, đó là một của nợ đối với quốc gia của chúng ta. Đó
là ma quỷ.

174 Những người như Arthur Godfrey và họ chạy quanh đây,
đang làm những việc mà họ làm, và những người đàn ông được
chú ý nhất trong nước như vậy, và, ồ, đó làmột sự ô nhục.

175 Ha-lê-lu-gia! Nói vậy vì tôi cảm thấy Đức Thánh Linh đang
ở đây. Sự xâm chiếm đang diễn ra, thực sự càn quét từ nhà nầy
sang nhà kia, từ nơi nầy đến nơi khác, từ nhà thờ nầy đến nhà
thờ khác, từ người nầy đến người khác.

176 Hỡi con cái, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, hãy đứng dậy với
tư thế đạo đức vững bền của sự phục hưng và Đức Chúa Jêsus
Christ, và nói, “Tôi sẽ nhận lấy con đường với số ít bị khinh
thường của Chúa.” Vâng, thưa quý vị. “Tôi sẽ là một người mẹ
thực sự.” “Tôi sẽ làmột người cha thực sự.”

Khi cả thế gian, và tất cả chung quanh, tất cả
xung quanh linh hồn tôi đều tiêu tan,

Ngài là mọi hi vọng và sự che chở của tôi.

Nương trênĐấng Christ, tôi đứng, như TảngĐá
khối;

Các chỗ đứng khác là cát lún thôi,
Mọi mảnh đất kia…

177 Điều gì đã gây ra tất cả thứ này? Điều gì đã khiến các mục sư
hành động như thế này? Điều gì đã khiến những thầy giảng nói
tiên tri lời nói dối này với dân sự?
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178 Tại sao nó đã, cách đây nhiều năm, những người Giám Lý
các anh…Khi cụ John Smith được đưa lên bục giảng của mình,
để giảng Tin Lành, và ông đã giảngmột bài giảng ngắn trong bốn
giờ. Và ông nói, “Vấn đề rắc rối của nó là, mà làm tim tôi đang
tan vỡ.” Ông nói, “Đó là những con gái Giám Lý thậm chí còn đeo
nhẫn trên ngón tay họ.”

179 Và, ngày hôm nay, họ mặc quần đùi và quần áo không đứng
đắn. Và họ sẽ hoàn toàn khỏa thân, trong năm năm nữa, nếu
điều gì đó không được thực hiện. Điều gì đã xảy ra với những
thầy giảng Giám Lý các anh, Cambellite các anh, Báp-tít các anh?
Vâng, thưa quy vị. Chính là ma quỉ, đã ném quyền lực của nó
xuống, và nó đã có những đứa con của nó ở đây.

180 Và chị em không nhận biết điều đó, chị em hút thuốc, phụ
nữ các chị, đang làm theo cách ngoài đó, và uống rượu và hành
động kỳ quặc theo cách chị em đang làm. Chị em không nhận
biết rằng mình đang đầu độc hệ thống của mình, và hủy hoại
cả những thế hệ sẽ theo sau các chị em, nếu có chuyện như vậy.
Thêm támmươi lăm phần trăm cơ hội mắc bệnh ung thư do hút
thuốc lá, và chị em cố tình di chuyển ngay vào chúng. Và các giáo
hội tán thành điều đó.

181 Trong một nhà thờ Báp-tít lớn, ngay tại đây, mới đây…Tôi
đang đánh vào Báp-tít. Tôi có quyền với điều đó; họ hầu như dựa
về phía mà tôi xuất thân. Nhưng khi họ phải cho tạm nghỉ giữa
buổi nhóm Trường Chúa nhật và buổi nhóm giảng dạy, để mục
sư và tất cả mọi người có thể đi ra ngoài và hút thuốc, và đường
phố xếp hàng với những người đàn ông và phụ nữ hút thuốc lá.
Ma quỷ đã làm điều đó. Đúng thế.

182 Sau đó, ở đây trong thành phố của chính chúng ta, một trong
nhữngmục sư truyền đạo nổi tiếng nhất của chúng ta, ngay dưới
New Albany đây, tại sân chơi này, một trong những mục sư nổi
tiếng của thành phố của chúng ta đang chỉ đạomột chương trình
khiêu vũ bốn cặp hình vuông, mang các ông và các bà lên trên
các bục.

183 Không quan tâm thế gian nói gì, tôi không quan tâm anh em
cố gắng thuyết phục điều đó như thế nào; thưa anh em, không có
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người đàn ông cường tráng nào kéo vợ của người khác đến gần,
màvẫn cảm thấy thảnnhiênnhưvậy. Anh embiết đó là sự thật.
184 Họ đã bắt phụ nữ của chúng ta, và lột quần áo của họ; trong
những văn phòng, và trong những xe tắc-xi đang chạy, và đi lên
đi xuống phố. Nơi mà, họ nên ở nhà, sau việc bếp núc, nấu ăn,
và chuẩn bị những bữa ăn tối.
185 Đó là gì? Đó làma quỷ. Sự xâm chiếmđang diễn ra. Tôi không
nói gì về cá nhân này hay cá nhân kia. Tôi đang nói rằng chính
những tà linh đang chiếm hữumọi người, khiến họ phải lao vào
đó. Sự xâm chiếm Hoa Kỳ.
186 Sự đánh đổ hội thánh. Hội thánh bị ma quỷ đánh đổ. Đằng
sau kia…
187 Họ chọn cho con trai mình bây giờ, khi người đó đến một
thần học viện, điều trước tiên anh ta phải học là lấy cho được
những tấm bằng. Anh ta phải nhận được bằng tâm lý học. Anh
ta phải nhận được bằng thần học. Anh ta phải dạy dỗ, có được tất
cả các thứ đã thấm nhuần vào trong người. Nếu anh ta không có
đượcmột nền giáo dục thật sự tốt, nếu anh ta không thôngminh
và lanh lợi hết sức, thì họ sẽ loại anh ta ra; anh ấy không thể đủ
điều kiện. Anh ấy phải làm gì? Đi ra đây và trình bày một bài
nói chuyện chính trị nhỏ, như nó đã từng xảy ra, một cuộc nói
chuyện chính trị giáo hội, với một nhóm người, một nhóm đàn
ông và đàn bà sắp chết.
188 ÔiĐức Chúa Trời, xin ban xuống cho chúng conmột số người
khuônmẫuxưanào đó, nhữngngười thô lỗ không biết chữAđến
B, mà biết quyền năng phục sanh của Đức Chúa Jêsus Christ, sẽ
giảng sự ăn năn, và đưa các ông các bà đến với bàn thờ, để yêu
Đức Chúa Jêsus. [Băng trống—Bt.]
189 Nó là một sự ô nhục. Hắn đã xâm chiếm những thần học
viện. Hắn đã xâm chiếm những giáo hội. Hắn đã lột trần những
người nữ của chúng ta. Hắn đã làm cho những người đàn ông
của chúng ta lâm vào chỗ mà anh em không thể nói với họ điều
gì. Và quý ông quý bà, tôi nghĩ…
190 Anh em nói, “Ồ, phụ nữ đấy.” Vâng, và đàn ông các anh mà
sẽ cho phép vợ mình làm điều đó, cho thấy anh em đã được tạo
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ra từ điều gì. Điều đó hoàn toàn chính xác. Tất nhiên. Nó là một
sự ô nhục. Thật đáng thương.
191 Và rồi đến thầy giảng. Thầy giảng đứng trên bục giảng, ngày
nay, của một bục giảng hiện đại. đứng trên đó, với dân sự trước
mặt mình, và giảng vềmọi điều cũ kỹ tầm thường trong thế gian
bên cạnh sự ăn năn và tội lỗi, và thập tự giá khổ hạnh của Đấng
Christ. Vâng.
192 Khi anh em nêu những sự kiện đó; nhiều người sẽ đến nghe
anh em, trong buổi nhóm truyền bá phúc âm. Anh em đang cố
gắng đi đến vấn đề và rao giảng Tin Lành, và khiếnmọi người ăn
năn và làm cho họ đúng. Họ sẽ đi lên và đi ra ngoài, họ, “Không
cần phải nghe Điều đó.” Không, họ không. Nhưng, thưa các anh
em, họ sẽ phải ăn năn hoặc hưmất.
193 Ma quỷ! Anh em đi đến trường; nó đã xâm chiếm trường
học. Hãy nhìn chung quanh, khắp đất nước ngày nay. Hãy nhìn
ở đây, hỡi dân sự anh chị em, anh em những người Tin Lành.
Hãy nhìn, có bốn trường Công giáo to lớn và những thứ khác,
đã được xây lên ngày nay. Tại sao thế? Anh em đang hạ những
thanh chắn xuống.
194 Không có gì chống lại Công giáo, mặc dù tôi không tin vào
nó. Tôi là một người theo đạo Tin Lành nghiêm túc. Điều đó
hoàn toàn đúng. Có thể chứng minh họ không…Anh em không
thể tranh luận với họ. Họ nói, “Chúng tôi không quan tâm đến
những gì KinhThánhnói. Chúng tôi biết những gì giáo hội nói.”
195 Đức Chúa Trời ở trong Lời của Ngài. Đây là nơi Đức Chúa
Trời đang ở.
196 Nhưng một số người Công giáo, gắn chặt vào giáo hội của
họ, sẽ làm anh em hổ thẹn về chính mình, như là một người Tin
Lành. Nếu anh em chỉ gắn bó với Kinh Thánh, như họ gắn bó
với giáo hội của họ. Đúng. Nhưng, họ sai lầm. Tôi có thể nói điều
đó dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời Toàn năng, rằng, họ sai.
Hoàn toàn sai.
197 Và anh em Tin Lành sai, theo cách anh em đang làm, bởi vì
anh em thực sự biết tốt hơn, và anh em làm điều đó. Điều đó
khiến anh em trở thành một kẻ đạo đức giả. Chắc chắn, nó là sự
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xâm chiếm; những giáo hội đang hạ thanh chắn xuống. Và bây
giờ thay vì…

198 Giáo hội, đang cố làm cho nhà thờ đẹp đẽ, xây dựngmột nhà
thờ to lớn hơn, đặt những tháp chuông trên nó, những cây đàn
ống lớn vĩ đại, và có đượcmọi thứ cố gắng theo khuônmẫu giống
như nhà thờ Công giáo. Anh em không cần rập khuôn theo giáo
hội Công giáo, nếu nó bị kết tội để đi đến chỗ hủy diệt. Vì, đó là
CHÚA PHÁNNHƯVẬY, nó phải đi đến chỗ bị hủy diệt. Và anh em
đang chạy theo nó, anh em đang đi với nó.

199 Nhưng những gì chúng ta cần ngày nay, không phải là một
nhà thờ lớn, một ngọn tháp lớn, mà là một bàn thờ kiểu xưa, nơi
các tội lỗi bị thiêu rụi, dưới những lời cầu nguyện thánh hiến từ
những người nam và người nữ yêu mến Đức Chúa Jêsus Christ.
Anh em biết điều đó. Đó là những gì chúng ta cần. Hãy nghe tôi,
thưa các bạn. Hãy nghe tôi. Đó là tình yêu thương.

200 Thời gian của tôi không còn nữa. Tôi chỉ muốn nán lại ở điều
đó, nơi mà, chỉ, tôi sẽ nói lại điều đó, chỉ sau lát nữa, sự xâm
chiếm đó, nơi mà nó đi đến. Nó đã xâm chiếm. Nó xâm chiếm
các nước chúng ta. Nó xâm chiếmHoa Kỳ.

201 Bây giờ hãy nhớ rằng, tôi chưa bao giờ bỏ phiếu trong cuộc
đời mình; xem, bây giờ, đó không có gì để khoe khoang; đó là
quyền khai sinh người Mỹ của tôi nếu tôi muốn làm điều đó.
Nhưng tôi nghĩ quá nhiều về bạn bè của mình, để đưa họ vào
đó. Để ý, tôi đã thấy họ đi vào như những người đàn ông tốt đẹp,
trở ra nhưnhững kẻ lừa đảo, và tôi khôngmuốnđiều đó.

202 Tôi có một điều. Tôi đang xây dựng ở đây một nền tảng cho
một Người là Ứng viên, và đó là Chúa Jêsus Christ, và chỉ một
mình Ngài. Tôi dâng thời gian của tôi cho Ngài. Đúng thế. Nếu
tôi có thể làm cho hội thánh giải quyết vấn đề, phần còn lại của
thế gian sẽ tự lo liệu. Đúng thế.

203 Nhưng cho phép tôi nói với anh em, khi Ông Roosevelt …
Người đó đã chết. Hãy để ông yên nghỉ; tôi tin là vậy. Tham gia,
và điều hành trong ba hoặc bốn nhiệm kỳ, và đảm nhiệm, chỉ là
một chế độ độc tài sơ bộ. Tôi có thể chứngminh với anh em, điều
đó trong lời Kinh Thánh, mà Điều đó nói nó sẽ xảy ra. Đúng thế.
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Chúng ta không còn hiến pháp nữa. Nó bị vỡ ra từng mảnh. Mọi
thứ đều tan tành. Đảng Cộng hòa cũng tệ như vậy. Đó là kẻ tám
lạng, và người nửa cân.
204 Vì mọi vương quốc sẽ bị đập tan, nhưng Vương quốc của
Chúa Jêsus Christ sẽ đứng và trị vì đời đời. Đúng thế. Dựa trên…
Đa-ni-ên đã thấy HònĐá đục ra từ núi, và tấn công thế giới chính
trị ở đó và nghiền nó thành bột mài như vậy, giống như lúa mì
trên sân đập lúa vào lúc mùa hè. Nhưng Đá đó lớn lên thành
núi lớn trải rộng trải rộng trên trời-…đầy dẫy cả trời và đất.
Chính là nó.
205 Thế giới chính trị đó đã chết. Đất nước chúng ta bị tan vỡ.
Anh em nên nhớ điều đó, mà Anh Branham đã nói rằng, CHÚA
PHÁN NHƯ VẬY. Dân tộc của chúng ta đang bị diệt vong. Nó sẽ
không bao giờ chổi dậy. Nó đã chết, giống như tất cả các nước
còn lại. Đó là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, có vị thế ngày
nay, nhưng chính hạt giống của ma quỷ đã được gieo vào lòng
của dân chúng; nó đi vào Hollywood như thế nào, nó đi ra trong
nhiều người như thế nào, và bắt đầu với điều nầy. Và anh em
không thể nói với họ điều gì.
206 Hãy đưa một Tổng thống lên ở đó sẽ cố đóng cửa việc uống
rượu, bây giờ và cấm bán rượu, hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Ông ta
sẽ bị bắn, trong hai giờ sau khi ông đánh vào nó. Chắc chắn vậy,
ông ta không thể chịu đựng được điều đó; cả thế giới chống lại
ông. Vâng, thưa quý vị. Anh emkhông thể làmđiều đó.
207 Nó đã chết. Nó bị xâm chiếm, và linh của chủ nghĩa cộng sản
đã tiếp quản.
208 Hãy đến trường của chúng ta hôm nay, hãy nhìn những đứa
trẻ đang đi học của chúng ta. Các đứa trẻ của chúng ta đang đi
học, anh em phải biết chuyện gì đang xảy ra. Những cô bé dưới
đây trong trường học, và những điều như thế, ở tuổimười bốn và
mười lăm, mẹ của chúng đưa chúng đi học, suy sụp về phương
diện đạo đức, về tâm thần, những kẻ nghiện thuốc phiện, những
kẻ nghiện ma túy, những kẻ hút thuốc lá, mọi thứ khác như vậy;
ở độ tuổi hơi nhỏ, những đứa trẻ nhỏ như vậy. Thật khó có thể
tìm thấy một người trinh nữ ở giữa chúng như tìm một cây kim
trong một đống cỏ khô, khi họ có những cuộc hẹn hò chăn gối
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với các cậu con trai, và nằm dài trên những bờ sông này và mọi
nơi khác.

209 Và tôi có thể chứng minh điều đó cho anh chị em, thưa các
bạn. Tôi không muốn nói điều đó trên bục giảng trừ phi tôi biết
tôi đang nói về điều gì. Của các trường học ngay tại đây trong các
quận của—của chúng ta, ngay tại đây trong những quận này, về
những cô gái nhỏ đó ănmặc, không biết…nói vớimẹ của họ rằng
họ sẽ đến những nơi khác nhau, và gặp gỡ các chàng trai và thậm
chí làm gáimại dâm trên đường phố Louisville (Đó là gì?), và hát
trong dàn hợp xướng.

210 Bởi vì, họ có một chút Phúc âm xã hội đang đứng đó, nơi
những thầy giảng đứng và nói về những điều tầm thường, và
những câu chuyện lặt vặt trong Kinh Thánh, hoặc những thứ
tương tự, thay vì rao giảng sự ăn năn và đưa người namvà người
nữ đến với bàn thờ.

211 Bố cô ấy đi vào ban đêm và châm điếu xì gà, uốngmột ly bia,
rồi ngồi xuống và uống. Mẹ thì đi ra ngoài, suốt cả ngày, với một
đám phụ nữ trong sòng bài nào đó, xã hội nào đó như thế. Làm
thếnào anh emcó thểmongđợi đứa trẻ là bất cứđiều gì khác?

212 Nhìn xem, anh sống trongmôi trường gì, thì anh là thế đó.

213 Anh emhãy đưamột cô gái nhỏ bé, một cậu bé, đưa chúng ra
đây, để chúng sống với ai đó. Anh em lấy ví dụ một người, tôi có
thể đưa con trai của tôi, để nó đi chơi một ngày với ai đó; để tôi
vào, tôi có thể luôn luôn cho anh em biết cậu ấy đã ở cùng với ai.
Chắc chắnvậy.Hãyquan sát,môi trườngđó, linh đóbắt lấy nó.

214 Anh em đi vào một nhà thờ, nơi tất cả mọi người…anh em đi
vào những nhà thờ có Đức Thánh Linh, hoặc—hoặc các nhà thờ
Ngũ Tuần, họ gọi như vậy. Hãy để mọi người đều…Ồ, họ hành
động và giật đầu tới và lui, mục sư cũng vậy; hãy xem cả nhà thờ
bắt đầu làm giống như vậy. Để những người nam, dân sự, đứng
dậy và—và cứ hành động rất kinh khủng, hay làm điều gì khác;
hãy nhìn toàn bộ làm điều đó. Đi vào một nơi mà ở đó mục sư
thật sự nghi thức và lạnh lùng; hãy xem cả nhóm ấy làm điều đó.
Môi trường đó tác động đến anh em.
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215 Lấy ví dụ một người đàn ông có đạo đức tốt, và để ông ấy
cưới một bà già tầm thường không đáng một xu; chẳng bao lâu
ông ta cũng không đáng một xu. Đó là những gì đã xảy ra với A-
háp. Tương tự, ngược lại, hãy để một người phụ nữ nhỏ bé tử
tế kết hôn với một ông già mà không đáng một xu; điều đầu tiên
anh embiết, cô ấy sẽ làm giống như ông ta.

216 Làm sao tôi có thể đi, sáng nay, và chỉ tay tôi trên những ngôi
nhà đổ nát và những việc như thế, nơi những bà mẹ nhỏ đáng
yêu đi vào với một người cha uống rượu, và những thứ tương
tự như thế, và nghĩ rằng họ có thể làm điều gì đó với ông ấy,
và bây giờ cả mẹ và tất cả họ đang uống rượu và tiếp tục. Đó là
môi trường.

217 Nó là gì? Chính là ma quỷ. Chính ma quỷ, là kẻ xâm chiếm.
Nó di chuyển lẹ làng vào đất nước nầy, giống như sư tử gầm thét.
Nó đã đặt mình xuống đây ở nơi tốt nhất mà họ có, ở Hollywood.
Nó nói, “Ta có thể có được ngành điện ảnh ở đây cho đến khi vô
tuyến truyền hình được thịnh hành, lúc đó ta sẽ có được họ.” Và
nó ngồi xuống ở đó.

218 Và những người đi nhà thờ, thay vì đóng cửa những buổi
trình diễn và không cho con cái đi, họ lại cho chúng mười xu
vào chiều Chúa nhật và đưa chúng đến đó, để họ có thể có một
bữa tiệc xã hội nhỏ, được ở ngoài đó và lái xe đi dạo quanh. Ôi,
thật là một sự ô nhục. Bây giờ họ chỉ bật ti-vi lên và xem tất cả
chuyện bẩn thỉu, thối nát trên thế giới, trên nó. Đúng thế.

219 Tôi không có gì chống lại phim ảnh. Tôi không có gì chống
lại truyền hình. Chính là thứ thối nát mà ở trên đó. Đó là những
gì nó là. Nếu anh em đã giữ nó đạo đức, nó sẽ phải ở lại trong
đạo đức.

220 Anh em không thể bán những đôi giày có nút kiểu xưa ở
thành phố nầy, ngày nay, chút nào. Phụ nữ không thích chúng.
Họmuốn đi những đôi giày đưa những ngón chân ra ngoài. Phần
còn lại của phụ nữ đang làm việc đó. Đúng thế.

221 Khi chị em đi nhà thờ, chị em không thể bán niềm tin lâu đời
của mình, bởi vì, người phụ nữ khác, cô ta không, không, không
muốn làm gì với điều đó. Không, thưa quý vị. “Không cần tôi đi
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xuống đó. Tôi tin thực sự, chỉ thế thôi là đủ rồi.” Ồ, thưa anh em,
maquỷ cũng tin. Đúng. Anh em sẽ ăn nănhoặc hưmất.

222 Bây giờ, xin lỗi; không, tôi không. Không, tôi không. Không,
tôi rút lại điều đó. Tôi yêu dân sự. Nhưng tôi—tôi—tôi—tôi cũng
yêu anh chị em rất nhiều khi thấy anh chị em lao đầu vào như
thế. Ý Chúa, tôi sẽ đưa ra điều nầy saumột chút trong tuần.

223 Bây giờ, với quý mẹ chị là những người mẹ, chỉ một lời với
quý chị trước khi đi. Xin Chúa ban phước cho các chị. Xin các chị
dạy dỗ con cái đúng đắn.

224 Chúng ta sẽ trở lại với sự xâm chiếm nầy; tuy nhiên chúng ta
phải đi vào trong những ngôi nhà, và rất nhiều nơi, các trường
học, và những nơi khác với điều đó. Chúng ta sẽ trở lại với
điều đó.

225 Nhưng, sự xâm chiếmHoa Kỳ,ma quỷ đã chiếm lấy nó. Đừng
sợ nước Nga. Không việc gì đến nước Nga cả. Chúng ta đang tự
làm điều đó, sự thối nát của chính chúng ta ở ngay giữa chúng
ta. Đúng thế.

226 Anh em biết, Hoa Kỳ có nhiều trường hợp ly dị hơn các nước
còn lại trên thế giới không? Nhiều vụ li dị hơn; hãy suy nghĩ về
điều đó. Kinh khủng không? Tìnhmẹ con đã bị tan vỡ. Các bàmẹ
không ở nhà với con cái của họ, như trước đây nữa. Họ phải có
một công việc.

227 Ở đây một ngày nọ, một người đàn ông bán hàng tạp hóa
ở thành phố này, đã nói chuyện với tôi về điều đó. Những phụ
nữ làm việc trong nhà máy công cộng này, những phụ nữ trẻ đã
kết hôn có một bầy con nhỏ. Họ có người trông trẻ chăm sóc em
bé của họ. Họ làm việc ở những nơi công cộng này. Nói, “Có hai
người trong số họ đang đứng đó, khi họ bị cho thôi việc, tại các
công việc công cộng của họ, nói, ‘Đừng lo. Dù sao đi nữa, chúng
ta sẽ làm điều đó.’”

228 Ồ, một thời đại bán dâm như vậy đã tới. Chắc chắn vậy. Ma
quỷ đã bảo họ rằng họ là chủ nhà. Họ sẽ tự kiếm tiền riêng của
họ. Họ sẽ làm những gì họ muốn. Và anh em thử lấy điều đó ra
khỏi họ đi, nếu anh em có thể.
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229 Có một điều duy nhất có thể lấy nó ra khỏi họ, đó là bàn thờ,
trước Chúa Jêsus Christ, một khuônmẫu xưa, niềm tin đầy nước
mắt mà sẽ làm tan vỡ và xé lòng họ ra từng mảnh, và khiến cho
họ thành những gì họ phải trở thành. Đúng thế.

230 Họ có thể nghĩ rằng tôi chỉ là một người hủ lậu. Nhưng ngày
màanh chị em sắp chết, thưa anh, chị emyêudấu của tôi, anh chị
emsẽnhậnbiết rằng tôi đãnói với anh chị emLẽ thật. Đúng thế.

231 Sự xâm chiếm, nó đang diễn ra, thời đại nầy đây. Bây giờ, bây
giờ, vâng, cũng là giờ quyết định, giờ quyết định; không phải đến
với nhà thờ, nhưng giờ quyết định anh chị em sẽ hầu việc Đấng
Christ hay ở lại trong tình trạng hâmhẩm của giáo hội củamình.
Và điều đó đúng.

232 Có rất nhiều thành viên giáo hội. Nếu hết thảy thuộc viên-…
hay những người Mỹ tuyên bốmình là Cơ-đốc nhân, sẽ là những
Cơ-đốc nhân thực sự, những Cơ-đốc nhân được tái sanh, thưa
anh em, chúng ta, gần như sẽ an toàn như anh em sẽ được ở
trên Thiên đàng, cho dù chiến tranh và những sự bất an, vâng,
thưa quý vị, bịnh tật, cùngmọi thứ khác sẽ lìa khỏi xứ.

233 Chẳng dễ chịu sao khi xuống phố và thấy một phụ nữ đi qua
và người đàn ông nói, “Chị khỏe không, chị ơi? Chúc buổi sáng
tốt lành, anh ơi”? Tiếp tục đi xuống, không có…Anh chị emkhông
có một lo lắng nào trên thế giới này. Mọi thứ đều tốt và đẹp đẽ.
Và anh chàng đó đến góc phố; thay vì cố gắng chạy vượt qua anh
em, anh ấy sẽ ngừng lại, nói, “Được rồi, thưa anh. Được rồi, anh
có…Ồ, anh cứ đi trước,” anh em thấy đấy, thật thích hơn…Điều
đó há chẳng tuyệt vời sao? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Chúng
ta sẽ có điều đó, nhưng nó xảy ra vào Thời đại ngàn năm, thưa
anh em. Thời đại thật sự sẽ đến. Đúng thế. Vì thế bây giờ chúng
ta không…

234 Tôi đã chịu đựng trong khu phố của chúng tôi, ở đây ngày
kia; không có gì chống lại khu phố của chúng tôi, nhưng tôi có
thể nhận thấy những đứa con nhỏ của chúng tôi. Vợ tôi đã khóc.
Một bác sĩ nào đó của thị trấn này, cô gái nhỏ của ông ta đang
chơi với cô gái nhỏ của tôi, và chúng yêu mến nhau; cho đến khi
họ phát hiện ra rằng tên nó là Branham, và nó là con củaMục sư
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Branham. Thế là kết thúc điều đó. Cô bé không thể đi với con gái
nhỏ của tôi nữa. “Chao ôi,” tôi nghĩ, “ồ, không sao đâu.”

235 Một số người hàng xóm ở đó chạy qua, nói, “Ồ, điều đó ổn
thôi.” Vì vậy, họ đã đi gặp mục sư của họ. Đừng nói tôi nói khác.
Anh em biết đấy, tôi—tôi có một cách để biết rất nhiều điều, anh
em thấy đấy. Vì vậy họ—họ đến gặp mục sư của họ, và nói, “Ông
biết đấy, có một người sống trong khu phố của chúng tôi, rất
tốt với con cái chúng tôi.” Nói, “Đó là Mục sư Branham. Ông ấy
đưa chúng, chở chúng trong chiếc xe tải nhỏ cũ của ông, và đưa
chúng đi dạo.”

236 Nói, “À, ừ, A-hèm! Chúng tôi không có gì chống lại Mục sư
Branham. Ông ấy tốt lắm, nhưng, anh thấy đấy, ông ấy thật sự
là một hạng người khác với chúng ta.” Vâng. “Chúng tôi, tôi—
tôi muốn rằng anh sẽ không…anh biết đấy, tôi hầu như không
muốn…Anh hãy nói với họ, và thân thiện, nhưng hãy để điều đó
chấm dứt.”

237 Ồ, thưa anh em! Vợ tôi đứng đó, khóc. Tôi nói, “Em yêu,
đó là ranh giới phân rẽ. Nhưng ta và nhà ta, chúng ta sẽ hầu
việc Chúa.”

238 Mặc dầu hết thảy thế gian đưa ra một khoảng cách; nhưng
vẫn còn Chúa Jêsus Christ! Nếu tôi phải bị gọi là người cuồng tín,
nếu tôi phải bị những người bà con của tôi xa-…xa lánh, những
người bạn của tôi và những việc khác giống như thế, tôi vẫn chọn
Chúa Jêsus Christ. Nắm giữ bàn tay không thay đổi của Đức Chúa
Trời. Khi bạn bè thế gian nầy từ bỏ anh em, hãy bám chặt Ngài
hơn nữa. Hãy nắm giữ lấy Ngài.

239 Đức Chúa Trời ôi, xin cho con rao giảng như chưa bao giờ
có trước đây. Xin để con giảng cho những con người sắp chết,
như chính con, là một người sắp chết. Xin để con giảng cho dân
sự như thể con sẽ không bao giờ có bài giảng nào khác để giảng.
Xin để cho con thuyết phục họ đến với bàn thờ, với những gương
mặt đầy nước mắt; đi về nhà và sống như những Cơ-đốc nhân,
và sống trong những người lân cận của họ. Xin dừng lại tất cả
những sự vui đùa và chạy loanh quanh, và nhảy lên nhảy xuống
và có hành động kỳ quặc; và hành động theo cách này, và thổi
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bùng lên ở điều này, và đi theo cách đó. Ồ, đừng làm thế. Đó làma
quỷ.Những linhmaquỷ chúng đến trênnhữngCơ-đốc nhân.

240 Hãy nhớ, những người truyền giáo dưới đó, họ là những nhà
tiên tri. Họ là những nhà tiên tri. Họ là những người tin kính
dâng của lễ. Họ cũng sùng đạo như những giáo sư của thời đại
này, nhưng, thưa anh em, còn lâu họmới biết được lẽ thật.

241 Anh em không biết ma quỷ có vẻ tin kính như thế nào sao?
Ma quỷ thì không làm những điều to lớn vĩ đại, chống nghịch-,
như chủ nghĩa cộng sản, tất cả đều chống lại Cơ-đốc giáo. Điều
đó không phải. Đó là của, ồ, vâng, của ma quỷ, chắc chắn rồi,
nhưng nó không phải là anti-christ. Anti-christ rất sùng đạo, rất
sùng đạo. Đó là một linh sùng đạo đã đóng đinh Chúa Jêsus. Nó
luôn luôn là một thế giới sùng đạo, một dân tộc sùng đạo, những
người đóng đinh. Đó là những người sùng đạo đã chống lại Đấng
Christ thật. Chính các nhà tiên tri sùng đạo đã chống lại Mi-chê.
Chính những người sùng đạo thời nay đang chống lại Sứ điệp
của Đức Chúa Trời.

242 Hãy nhớ rằng, tôi đã cảnh báo anh em. Tôi đã nói với anh
em. Tôi không nói quá nhiều về Công giáo, và Báp-tít và Giám
Lý; Tôi chỉ đang nói về những người thánh thiện, ngay ở dưới
những hàng nầy ở đây. Hãy nhìn xem điều đó ngày nay, cách nó
biểu hiện khắp nơi và đang được kịch hóa như thế nào. Ồ, chao
ôi. Đôi khi, tôimuốnđi vàođiềuđó. Và lòng tôi tannát trong tôi.

243 Đứng lên đó với cây đàn ban-jo cũ, đánh đàn ban-jo cổ đó, và
kéo đi kéo lại bài hát cổ như thế, “Đây có phải là chàng chăn bò
Texas A gì đó không?” Tôi không có gì chống lại người đó; nhưng
điều đó thuộc về thế gian ngoài kia. Đúng thế. Tôi thà đứng, thưa
anh em, thậm chí không với một thứ gì, không, không có gì cả,
nhưng chỉ cần đứng và giơ tay lên và nói, “Jêsus, giữ tôi gần thập
tự.” Vâng, thưa quý vị.

Tôi sẽ mang thập tự giá tận hiến này,
Cho đến khi sự chết giải thoát tôi,
Rồi đi về Nhà đội một vương miện,
Vì có một vương miện dành cho tôi.
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244 Với các bà mẹ trẻ ở đây sáng nay, đó là những bà mẹ thực
sự, và tôi biết có rất nhiều người trong số các chị; Tôi nghĩ, mỗi
người trong số các chị. Xin để tôi nói cho các chị đôi điều. Xin
Chúa ban phước cho chị em. Tôi nghĩ, các chị là Phúc âm thứ
năm. Cho phép tôi nói với các chị những gì bây giờ dành cho con
cái các chị, chỉ một việc nhỏ. Bởi vì, Anh Neville có thể sẽ giảng
về…về mẹ tối nay, hoặc bất cứ ai, một người trong chúng ta rao
giảng, được rồi, về mẹ. Nhưng, hãy nghe, xin để tôi hỏi anh chị
em đôi điều.
245 Hãy nhớ rằng, khiMôi-se còn làmột cậu bé, chínhmột người
mẹ đã dạy dỗ cậu. Chính ngườimẹ tin kính đã đặt béMôi-se ngồi
trên đầu gối bà, và nói, “Môi-se ơi,” đã dạy dỗ ông hết thảy. Ông
là thầy giáo của bà, hay là, đúng hơn, bà là giáo sư của ông, dưới
thời Pha-ra-ôn, và nói, “Bây giờ, những thứ này,” nói, “Môi-se ơi,
một ngày nào đó con sẽ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Con là chàng
trai mà được được kêu gọi. Hãy giữ chính mình con cho trong
sạch khỏi tì vết thế gian, vì con là người được kêu gọi. Con là
người đó.”
246 Không có nơi nào khác chúng ta biết, mà ông đã từng đến bất
kỳ thần học viện nào, bất kỳ giảng dạy nào, ông đã từng có. Ông ở
ngay trong cung điện của Pha-ra-ôn, là người ngoại giáo; nhưng
mẹ ông đã dạy ông. Đó là một bà mẹ đích thực. Bà đã dạy dỗ ông
những giềng mối của Chúa. Bà đã nói ông phải thánh khiết như
thế nào. Bà đã bảo ông làm thế nào và phải sống như thế nào, và
như thế nào, những gì Đức Chúa Trời phải làm, muốn làm gì cho
ông. Và điều đó đã gắn bó vớiMôi-se suốt cuộc đời.
247 Và bất kỳ người mẹ tốt, chân chính, trung tín nào sẽ chăm
sóc những đứa con bé bỏng của mình, thay vì cho chúng đi xem
phim và khiêu vũ, và đại loại như thế, và bà sẽ đặt chúng vào
lòng và dạy chúng về Đức Chúa Jêsus Christ.
248 Ngày nọ ở đây, tôi đang nói chuyện với một bà mẹ qua điện
thoại. Và người mẹ nói, “Ồ, Anh Billy,” bà ấy nói, “con trai tội
nghiệp của tôi đang gặp rắc rối.” Nói, “Ồ, thật nó gặp chuyện
thật phiền phức.”
249 Tôi đã nói, “Vâng, tôi biết về điều đó, chị, yêu dấu ơi.” Và
chị ấy nói, “Nó có thể sai. Tôi không biết.” Nói, “Người nói điều
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này và người nói điều kia. Tôi không biết. Nhưng mà,” nói, “bất
kể nó sai hay đúng, tôi vẫn yêu thương nó.” Thế đấy, “Tôi yêu
thương nó.”
250 Nó nói với mẹ, “Con đã bị lừa dối bởi điều nầy và điều kia.”
Nói, “Mẹ ơi, con tin mẹ là người yêu quí duy nhất mà con có thật
sự; một người phụ nữ đúng với con, và gắn bó với con.” Đó là
tình yêu của mẹ. Đó là một người mẹ thực sự mà sẽ vòng tay
ôm con mình. Bất kể nó đúng hay sai, bà vẫn cứ yêu nó. Và nếu
Đức Chúa Trời…Nếumột bàmẹ có thể nghĩ về conmình như thế,
huống chi Đức Chúa Trời sẽ nghĩ nhiều hơn về con cái Ngài biết
bao. Chị em hiểu không? Chị em ở lại ngay với Ngài. Hành động
đúng đắn.
251 Vàbây giờ chophép tôi nói với anh chị emvềmột bàmẹkhác,
ngay bây giờ, trong Kinh Thánh, trước khi chúng ta kết thúc. Có
một người mẹ tên là Hê-rô-đia. Bà ta đã dạy con gái mình bài
nhảy thiết hài. Bàmuốn cô ấy được ngưỡngmộ. Và cô ấy đã nhảy
múa trước mặt vua, và đòi cái đầu của Giăng Báp-tít. Chúng ta
được cho biết về bảy mươi hậu tự của bà, cô gái này mà đã nhảy
múa trước đây (con gái của Hê-rô-đia), đã nhảy múa trước Hê-
rốt; bảy mươi trong số những người hậu tự của bà, họ đều chết
là gái điếm hoặc bị treo cổ.
252 Một người mẹ đã dạy con những điều thuộc về thế gian;
người mẹ kia đã dạy con mình những điều thuộc về Đức Chúa
Trời.Một người con trở thànhnhà lãnhđạo vàngười chiến thắng
vĩ đại, bất tử giữa loài người ngày nay; còn người kia thì sa đọa
và ở trong địa ngục, vàmất đi ngàn lần ngàn với bà. Hiểu điều tôi
muốnnói không? “Hãydạy cho trẻ thơ conđườngnóphải theo.”
253 Và tôi chắc chắn đồng cảm với các bà mẹ đáng thương các
chị em đang ngồi ở đây với hoa hồng trắng cài trên ngực. Có một
Thiên đàng mà mỗi bà mẹ phải đi đến, ngày nay, nơi mà một bà
mẹ khuônmẫu tốt đẹp đã sống choĐức Chúa Trời, có lẽ đã đi qua
phía bên kia bứcmàn. Bà đang chờđợi các chị đến. Đúng thế.
254 Tôi kính trọng và đề cao các chị em ngồi đó với bông hồng
đỏ trên ngực. Mẹ của bạn, nếu bạn muốn làm bất cứ điều gì cho
bà, hãy làm điều đó ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm. Hãy
đến nhà bà và dâng lời cầu nguyện, và sống cho Đức Chúa Trời.
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Đó là việc phải làm. Và dạy dỗ con cái mình. Và khi con cái đến
gần, chúng sẽ gọi chị em là “được phước,” sau khi các chị đi qua
phía bên kia bức màn. Đó là tinh thần đích thực của tình mẫu
tử, tinh thần chân thật của ngày củamẹ. Ngày củamẹ là ba trăm
sáumươi lăm ngày trong năm.
255 Đây là ngày họ bánhoa và tặng quà, thế giới làmđiều đó. Nếu
thời gian trôi qua, nếu thế giới sẽ đứng vững thêmhaimươi năm
nữa, họ sẽ có những ngày của con trai, những ngày của con gái,
và, và những ngày của anh em họ, và những ngày của chú, và
tất cả những điều như thế, thực sự đủ để đưa thế giới vào sự mê
hoặc thương mại. Đó chỉ là nơi nó sẽ đến, ngay trong địa ngục,
với tốc độ tối đa nó có thể, dẫn đến sự hủy diệt.

Nhưng, anh chị em ơi, xin Chúa ban phước cho anh chị em,
là lời cầu nguyện của tôi. Xin chúng ta cầu nguyện.
256 Kính lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con, khi
chúng con nhìn lại, bằng tâm trí mình, sáng nay, trở lại nơi xa
kia, cách đâymấy ngàn năm, khi Giô-sa-phát đứng ở đó bên cạnh
Vua A-háp. Và một Thánh Linh nhỏ bé sâu thẳm trong lòng ông,
vẫn còn ở lại bên Đức Chúa Trời, mặc dù ông đã phạm sai lầm,
nói với ông, nói, “Điều này sai. Điều này sai. Nó không trong sạch.
Nó không thánh khiết. Nhà tiên tri đã nói những điều này không
thể tiếp tục như thế này.” Và Ngọn Lửa nhỏ bé của Đức Chúa Trời
đã đánh thức ông.
257 Và rồi Ngài đã có người nào đó để trả lời rằng ngọn Lửa nhỏ
đó, là Mi-chê, tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Mặc dù ông có thể
đến gần đó trong bộ đồ rách rưới, mặc dù ông có thể đến gần đó
mà bị khinh thường, và tất cả mọi người nhìn ông như một bầy
chó sói đang nhìn một chiên con. Nhưng ông đã nói lẽ thật, dù
ông bị nhổ vào mặt, dù ông phải bị ném vào ngục và ăn bánhmì
với nước của sự sầu khổ. Nhưng, tuy nhiên, những lời mà ông đã
nói được ứng nghiệm, vì Ngài ở cùng ông.
258 Đức Chúa Trời ôi, xin nhậm lời ngày nay, và chúng con nhìn
vàoKinh Thánhnầy. Chúng con nhìn vào những quyển sách giáo
hội, những điều răn, và vân vân, của những giáo hội, những sách
dạy lễ nghi, thấy cách họ làm điều nầy, điều kia, hay điều nọ thế
nào. Nhưng xin để chúng con nhìn vài Lời chân thật nầy ở đây,
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và thấy Nó nói gì: “Nếu không có sự nên thánh, thì không ai sẽ
thấy được Chúa. Hãy cầu sự bình an cùng tìm theo sự nên thánh,
mà, nếu không nên thánh, thì chẳng ai sẽ thấy Chúa. Kẻ nào yêu
thế gian, hay các thứ thuộc về thế gian, thì tình yêu thương của
Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó.”
259 “Trong ngày sau rốt sẽ có thời kỳ khó khăn. Vì người ta sẽ
đều tư kỷ, kiêu ngạo, khoe khoang.” Ôi, những việc lớn đó, Chúa
ôi, điều đó đang xảy ra. “Nóng giận, kiêu ngạo, những người ưa
thích sự vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa
Trời; dạy dỗ dân sự phép tắc của—của loài người thay vì những
điều răn của Đức Chúa Trời; bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng
chối bỏ quyền phép của Đức Thánh Linh” thay vì làm cho con
người đầy dẫy Thánh Linh, làm cho họ vui mừng, làm cho họ
phải chảy nước mắt, khiến họ đi ra và cầu nguyện cho người
đau, khiến họ nói tiếng lạ và thông giải, khiến họ nói tiên tri.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hằng sống ôi, họ
đã đem Nó ra để vào nhà nghỉ nào đó hay làm điều gì đó giống
như thế, “Có hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền phép của
sự tin kính đó.”
260 Đức Chúa Trời ôi, xin cho hội chúng nhỏ nầy, vào ngày hôm
nay, thức tỉnh nhanh chóng, ngay bây giờ, trước khi thời kỳ cuối
cùng đến, và bắt lấy chúng con trong tình trạng nầy. Xin cho
chúng con sống, làm tươi mới chính chúng con, như Kinh Thánh
đã nói, “Hãy đứng dậy và thức tỉnh. Và cầu xin đường lối cũ, là
đường lối tốt, và khi các ngươi tìm thấy nó, hãy bước đi trong
nó.” Đức Chúa Trời ôi, xin ban ơn để chúng con có thể tìm thấy
đường lối gian khổ cũ, khi chúng con có thể đứng với nhau lần
nữa, nhưhàng trămngười, và nắm tay nhau cùng hát.

Tôi sẽ đi theo con đường với số ít người bị
khinh thường của Chúa.

Tôi đã khởi hành với Chúa Jêsus và tôi đang
vượt qua.

Chúa ôi, xin giúp chúng con sốngnhư thế và làmnhư thế.
261 Xin ban phước cho tất cả những người mẹ thân yêu đang
ngồi đây, Chúa ôi; biết rằng họ là những người mẹ, chính họ, với
hoa hồng trắng được cài trên áo khoác của họ, sáng nay, như sự
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tưởng nhớ về một người mẹ già thân yêu đã qua đời. Ôi Đấng
Chủ Tể của Sự Sống, xin ban phước cho họ, Chúa ôi. Và xin cho
họ cũng được phước, và nguyện sự tưởng nhớ của con cái họ như
là của họ dành cho người mẹ, nếu bà đã qua bên kia bứcmàn để
vào Thiên đàng vinh hiển. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

262 Và buổi sáng nào đó khi sự sống tách ra khỏi huyết mạch
chúng con, và hơi thở chúng con không còn đến với chúng con
nữa, bức màn mở ra ở phía sau; có lẽ, nó sẽ đi xuống tận cuối
sông Giô-đanh, xin giúp chúng con vượt qua. Ôi, đến ngày vinh
hiển đó khi chúng con bước ra trên xa kia, nơi đó sẽ không có…
Không khí sẽ không bị ô nhiễm vì khói thuốc. Sẽ không bao giờ
có người say trên đường phố. Sẽ không hề có một gái điếm. Sẽ
không hề có tội lỗi. Sẽ không hề có điều gì giống như thế. Nhưng,
trong ngày vinh hiển đời đời, chúng con sẽ sống bình an với Đức
Chúa Jêsus Christ của chúng con và con cái chúng con. Và, ồ, thật
là ngày tuyệt vời.

263 Cha Ôi, trong lúc sự tối tăm vĩ đại đang diễn ra, trận chiến,
mà ma quỷ đang xâm chiếm các quốc gia, và đang xâm chiếm
bục giảng, xâm chiếm các nhà thờ, xâm chiếm nhiều dân, xâm
chiếm việc kinh doanh, xâm chiếm các thành phố, và các trường
học và các ngôi nhà; Ôi Chúa, xin giúp chúng con đứng vững,
tuốt gươm nhanh lẹ và chiến đấu cho Đức Chúa Trời, như Môi-
se và những—và những người Lê-vi đã xuống đó nơi tội lỗi đã
vào trong trại. Xin giúp chúng con, Chúa ôi.

264 Xin tha thứ cho chúng con giờ nầy, và ban phước cho chúng
con. Và giữ chúng con khiêmnhường, đập vỡ chúng con ra, Chúa
ôi. Ôi Chúa, Ngài đã phán, “Kẻ nào gieo giống, mà giọt lệ, không
nghi ngờ gì, sẽ trở về cách vui mừng, mang những bó lúa với
người.” Ôi Chúa, xin làm chúng con vỡ ra từng mảnh. Xin hun
đúc chúng con, lần nữa, Chúa ôi. Chúng con đang đi lạc quá xa
con đường đó.

265 Con, chính con, Chúa ôi, con đang đến chỗmà con đang nghĩ
về bao nhiêu người sẽ tham dự buổi nhóm của con. Ôi Chúa, con
cần Ngài tham dự. Lạy Chúa, xin hãy đến! Ôi Đấng Christ, xin
hãy đến Chúa ôi! Xin đập vỡ con; hun đúc con. Ôi Chúa, đừng,
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đừng bao giờ để con nhận những thứ kia vào tâm trí mình. Chúa
ôi, xin giữ chúng tránh xa khỏi con.
266 Lạy Chúa, xin giúp con rao giảng, như con đã nói, cách đây
một lát, giống một người hấp hối đang nói với những người sắp
chết, biết rằng hết thảy chúng con phải đối diện với cõi Đời đời.
Chúng con phải đứng trước mặt Ngài; khi Ngài không ở trong bộ
dạng vui lòng, khi Ngài không có sự thương xót, khi Ngài đang
đứngkhông có sự thương xót; khiNgài đangđứng, giậndữ,mang
sự phán xét đến trên các dân tộc và những người đã chối bỏ và
hất hủi tình yêu của Con Ngài.
267 Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con sự thương xót Ngài ngày
hôm nay, để vào Ngày đó con có thể yên tâm đứng. Có thể phải
khóc lóc bây giờ, nhưng Ngài sẽ lau ráo nó, để vui mừng, vào
lúc đó, khi Ngài phán, “Hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa,
đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi sáng thế.” Chúa ôi, xin ở cùng
chúng con bây giờ, và giúp đỡ chúng con, chúng con cầu nguyện,
nhơn Danh Chúa Jêsus. A-men. 
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