
Ở TRONG SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI

 Cảm ơn anh, Anh Neville, xin Chúa ban phước cho anh thật
dồi dào.

Và xin chào, các bạn. Thật là đặc ân lớn được trở lại đây trong
tòa nhà nầy tối nay lần nữa, và cảm nhận sự Hiện diện không
bao giờ sai của Chúa chúng ta, như Ngài đã ban lời hứa. Và bây
giờ, tôi rất biết ơn, vì tôi biết rằng nhiều người trong các bạn đã
ở lại vì Sứ điệp ngắn ngủi này tối nay. Và nhiều người trong các
bạn phải lái xe rất xa tối nay, để trở về nhà. Như tôi biết, một số
người phải trả phòng ở nhà nghỉ của mình. Và chúng tôi sẽ cố
gắng không giữ các bạn lâu, vì thế đó là lý do chúng ta đến sớm
để chúng ta có thể ra về sớm.

2 Và bây giờ chúng ta sẽ, ngay khi tôi có thể, tôi sẽ thông báo
khi nào chúng ta sẽ có thể bắt đầu, tôi có vài cú điện thoại chiều
nay, biết khi nào chúng ta sẽ bắt đầu những sách này, hay những
chương này. Và tôi suy nghĩ, nếu ý Chúa, tôi muốn thực hiện, lần
tới để chúng ta bắt đầu, về Bảy Ấn của Khải huyền, và bảy ấn tự
nhiên. Và, rồi nếu chúng ta làm đúng giờ, nắm bắt bảy ấn ở phần
sau của Sách, đấy. Vậy thì, phần đó có lẽmấtmột ít thời gian. Xem
đấy, có bảy ấn mà được mở ra; có bảy tai vạ, bảy tiếng kèn, tất
cả những số bảy đó; và những ấn chúng ta có thể nắm bắt trước
tiên. Nhưng rồi ở phía sau của quyển Sách được đóng bằng bảy
ấn. Đa-ni-ên đã nghe những tiếng, những tiếng sấm vang rền, và
bị cấm ghi lại điều đó. Giăng đã bị cấm chép nó. Nhưng nó được
đóng ấn ở phía sau của Sách, đó là, sau tất cả những điều mầu
nhiệm của Sách đã được chép ra và bày tỏ. Các bạn để ý Đa-ni-
ên đã nói ở đó, “Những sự mầu nhiệm trong thời đại của những
tiếng này, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ vào
lúc đó.” Đấy, “sự mầu nhiệm,” Đức Chúa Trời là ai, cách mà Ngài
đã trở nên xác thịt như thế nào, tất cả những điều này sẽ được
mở ra ra vào lúc đó. Và rồi—rồi chúng ta sẵn sàng cho Bảy Ấn
trên phía sau của Sách, điều đó thậm chí không được bày tỏ cho
con người, thậm chí không được chép trong Kinh Thánh, nhưng
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chúng sẽ phải phù hợp thật chính xác với phần còn lại của Kinh
Thánh, và tôi nghĩ đó sẽ làmột việc lớn.

3 Vì thế bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đi nhanh để qua phần này.
Cảm ơn mỗi một người trong các bạn vì sự tử tế của các bạn và
sự hiện diện của các bạn, và—và tất cả những điều các bạn đã
làm, chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ tôi—tôi tin
rằng chúng tôi sẽ không giữ các bạn quá lâu tối nay, bởi vì các
bạn quá kiên nhẫn để ngồi, để đứng. Vợ tôi nói ở phía sau đó,
cô ấy nói chuyện về tối hôm qua, cô ấy nói, “Em đã thấy những
phụ nữ mà thậm chí to chắc nịch, đứng ở đó, và quần áo của họ
ướt sũng, đứng đó, cứ chụp lấy mọi Lời.” Đó là lý do tôi thích ở
lại dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh, hầu cho khi các bạn đi
ra các bạn sẽ nói với mọi người Lẽ thật chân thật, đấy, và hoàn
toàn không nói điều gì ngoài Lẽ thật. Và rồi họ có thể dựa trên
điều Đó và nó sẽ ổn thỏa.

4 Bây giờ tôi muốn xin lỗi các bạn trong giây lát. Sáng nay tôi
đã nghỉ sớm một chút. Và các băng ghi âm bị tắt vào lúc đó, và
tôi—tôi chỉ nói trong khi máy ghi âm chạy khi băng ghi âm bật
lên. Tôi muốn kết thúc Sự Đếm Ngược, năm phút cho điều đó,
trước khi tôi rời khỏi. Tôi đã quên và đi ra, tôi thật sự bị lôi cuốn
đi sáng nay cho đến nỗi tôi cứ nói ra ngoài đề tài mà không nói
một lời nào về điều đó. Nhưng, tôi hầu như đã để lại cho các bạn,
“Sự đếm ngược là gì?” Hiểu không? Tôi biết chúng ta ở trong sự
đếm ngược, nhưng sự đếm ngược là gì? Hiểu không? Nếu các
bạn không biết sự đếm ngược là gì, thì các bạn sẽ có phần nào bị
nhầm lẫn. Và vì thế tôi—tôi muốn—nói lên điều đó, đúng, và cố
gắng trong cùng tiếng nói mà tôi đã thực hiện xong cuốn băng
nầy bây giờ, vì vậy cuốn băng Sự Đếm Ngược, đã hết. Bây giờ
xin tất cả các bạn tha thứ cho tôi một lát, và tôi muốn hoàn tất
cuốn băng đó. Mời các bạn nghe phần kết thúc cuốn băng đó chỉ
trong chốc lát, rồi chúng ta sẽ bắt đầu phần khác được không?
[Hội chúng nói “A-men.”—Bt.] Và bây giờ—bây giờ những người
thực hiện băng ghi âm, xin các anh em, lắp vào cuốn băng của
anh em bây giờ.

[Băng trống. Anh Branham giải thích trong các đoạn 4-5 mà
anh ấy lắp phần bỏ sót này vào trong bài giảng buổi sáng của anh
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ấy có tựa đề SựĐếmNgược, như các đoạn 106-111—Bt.]

5 Chỉ đến từ những nơi khác nhau, và chúng ta đã có một thì
giờ tuyệt vời trong ba sứ điệp vừa rồi, nói về đề tài của—của
những sự dạy dỗ khác nhau và đại loại như vậy mà chúng ta đã
đưa ra. Tôi chỉ nhớ vào lúc này tôi được chừa một khoảng nhỏ
trong chỗ đó, cho các bạn những người nghe trên băng ghi âm,
để thay đổi trên những cuốn băng ghi âm của các bạn. Tôi sẽ nói
các bạn khi nào sẵn sàng để mở. Được rồi. Bây giờ, tôi phải theo
dõi việc này. Nó có vẻ như một đám hình thức tạo nên, nhưng
những chàng trai họ phải có được băng ghi âm ấy. Và họ không
thể làm cho nó lộn xộn lên hết; nếu họ làm thế, mọi người bên
ngoài đó sẽ không hiểu nó. Vì thế chúng ta phải nắmbắt nó trong
cách này. Và nếu người nào đó sẽ chỉ bước ra khỏi phòng, và báo
hiệu cho tôi ở đó, Junior, khi họ sẵn sàng để thay đổi các băng
ghi âm. Cảm ơn anh em rất nhiều, các anh em, tôi nói lại, vì lòng
tốt của tất cả các anh em vàmọi việc. Đúng thế, bây giờ chúng ta
sẵn sàng, anh em có thể bật chúng lên.

6 Xin Chúa ban phước cho các bạn. Chúng ta vui sướng được
ở đây trong đền tạm này lần nữa tối nay. Nơi chứa nhiều người
đứng chung quanh lần nữa tối nay, với ba ngày của…hoặc ba lần
nhóm lại. Tôi muốn rằng nếu bất kỳ ai nghe băng này, rằng họ sẽ
thích trở lại và mua băng ghi âm của tối hôm qua. Học hỏi nó ở
nhà bạn. Đó là giai—giai đoạn hiện tại của chức vụ mà Chúa đã
ban cho tôi. Đặc biệt tôi muốn dành cho những mục sư truyền
đạo nghe băng đó trước khi tôi thăm viếng các hội thánh của họ
và đến thăm nhà họ. Bây giờ tôi muốn dành cho họ hiểu—hiểu
được điều đó. Vậy thì, sáng nay chúng ta đã nói về đề tài Sự Đếm
Ngược, Hội thánh sẵn sàng để ra đi.

7 Và bây giờ tối nay, ý Chúa, chúng ta sẽ nói về đề tài Ở Trong
Sự Hiện Diện Của Ngài. Và, ồ, chúng ta thật cảm ơn Đức Chúa
Trời về đặc ân mà chúng ta có thể đến trong sự Hiện diện của
Ngài biết bao. Nhưng, trước tiên, tôi muốn tất cả các bạn lật ra
Kinh Thánh của mình với tôi trong tiên tri Ê-sai, chương thứ 6
của tiên tri Ê-sai. Tất cả chúng ta đều biết rằng Ê-sai là tiên tri
lớn, và một trong những tiên tri lớn của thời đại ông. Ông đã kết
thúc cuộc đời ông là bị cưa thành từng mảnh nhỏ bằng những
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cái cưa, vì lời làm chứng, như một người tử đạo với quyền năng
của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong Sách Ê-sai, chương thứ 6,
tôi bắt đầu đọc, ở câu thứ 5. “Bấy giờ tôi nói, ‘Khốn nạn cho tôi!’
Vì…” Có lẽ tôi bắt đầu với câu 1. Tha lỗi cho tôi một lát. Chúng ta
hãy bắt đầu câu 1 và đọc xuống cho đến khoảng câu thứ 8.

Về nămmà vuaÔ-xia băng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi,
cao và tôn quý, và vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ.

Các sê-ra-phim đứng hầu bên trên Ngài: mỗi sê-ra-phim
có sáu cánh; với hai cái che mặt, và với hai cái che chân,
và hai cái dùng để bay.

Vàmỗi sê-ra-phim cùng nhau, kêu lên rằng, Thánh thay,
thánh thay, thánh thay, là CHÚA Đức Chúa Trời vạn quân:
và khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài.

Vànhân tiếng kêu đó của người, các nền ngạch cửa rúng
động và đền đầy những khói.

Bấy giờ tôi nói, Khốn nạn cho tôi! vì xong đời tôi rồi;
bởi vì tôi là người có môi dơ dáy, và tôi ở giữa…một dân
có môi dơ dáy: bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là CHÚA vạn
quân.

Bây giờ một trong những sê-ra-phim bay đến tôi, tay
cầm than lửa đỏ, mà đã dùng kềm gắp nơi bàn thờ:

Và người để trên miệng ta, mà nói rằng, Nầy, cái nầy
đã chạm đến môi ngươi; và lỗi ngươi được bỏ rồi, và tội
ngươi được tha rồi.

Đoạn tôi nghe tiếng Chúa, phán rằng, Ta sẽ sai ai đi, và
ai sẽ đi cho chúng ta? Bấy giờ tôi thưa rằng, Có tôi đây;
xin hãy sai tôi.

8 Cầu xin Chúa ban phước cho Lời Ngài. Tôi nghĩ đó là đoạn
Kinh Thánh gây ấn tượng nhất. Chúng ta thấy rằng, trong sự
Hiện diện của Đức Chúa Trời, con người nhận biết chínhmình là
những tội nhân. Có lẽ chúng ta cảm thấy tốt đẹp khi chúng ta ra
những nơi khác nhau, và cảm thấy rằng chúng ta là người khá
tốt đẹp, nhưng khi chúng ta từng đến trong sựHiện diện của Đức
Chúa Trời, thì chúng ta thấymình nhỏ bé làm sao.
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9 Cách đây không lâu đứng với một—một trong những người
bạn của tôi mà tôi có đặc ân dẫn dắt đến với Đấng Christ, Bert
Call, ở trên New Hampshire, một người cộng sự săn bắn, chúng
tôi đang đứng bên Thác Cold Brook ở trên Adirondack, và nó là
một thác lớn khổng lồ như vậy. Năm ngoái tôi đưa gia đình tôi
đến đó để nhìn xem nó. Đi lại con đường, các bạn phải đi bộ trở
lại để đến với nó. Và khi chúng tôi nhìn thấy nước màu xanh
lá cây đổ xuống với lực mạnh mẽ ra từ núi như thế, và phun
xuống trên những tảng đá, Bert đã đứng đó và nhìn tôi, và anh
nói, “Này, Billy, nó làm cho con người cảm thấy quá nhỏ bé,” anh
ấy đo khoảng một phần tư in-sơ trên các ngón tay mình. Và tôi
nói, “Đúng vậy, Bert à.” Bấy giờ, đó là tất cả điều anh biết về đi
vào trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, để thấy sự sáng tạo
của Ngài.

10 Tôi tự hỏi người mà đã viết bài Lớn Bấy Duy Ngài, nếu người
ấy không nhìn lên bầu trời vào một đêm và ngắm nhìn các ngôi
sao, chúngở xa thếnào! Cáchđây vài tháng, AnhFred, AnhWood
và tôi, đang đứng với AnhMcAnally từ trong đồng vắng Arizona,
chúng tôi đang đo, cố thử, một ngôi sao, nó thật gần với ngôi sao
khác làm sao. Và với mỗi cái cách nhau với hàng triệu và hàng tỉ
dặm, chúng không phải trông giống như cách nhau phần tư in-
sơ. Rồi chúng tôi bắt đầu nghĩ, dựa trên bằng chứng khoa học về
điều đó, những ngôi sao kia có thể cách xa nhau hơn từ chúng ta
đến chúng. Thấy nó thế nào không?

11 Thế thì chúng ta nhận ra mình bé nhỏ làm sao khi chúng ta
nhận biết Ngài vĩ đại biết bao, và thật gần gũi biết bao chúng ta
đến trong sự Hiện diện của Ngài. Bằng cách này hay cách khác,
nó luôn luôn đưa đến một tác động lớn trên dân sự để vào sự
Hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi đã nhìn thấy thì giờ ấy trong
chức vụ của tôi khi các bạn muốn nhìn thấy sự Hiện diện của
Đức Chúa Trời đi vào nơi như thế để nó đem một người đến và
thật sự bày tỏ sự sống cho họ, và gọi ra những tội lỗi họ về tất cả
những loại hành động vô đạo đức, và nó đemđếnmột sự im lặng
thánh khiết như vậy giữa dân sự cho đến nỗi họ bỏ hàng người
xin cầu nguyện trước khi họ đi lên để được cầu nguyện cho, và
chạy đến bàn thờ và trở nên sống đúng đắn với Đức Chúa Trời
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trước khi họ đến trong sựHiện diện của Ngài. Thấy đó, có điều gì
đó về việc đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, nó khiến
các sự việc xảy ra. Tôi đã nhìn thấy nhiều người nằm trên võng
và những cái cáng.

12 Buổi tối hôm đó ở dưới Mê-xi-cô, khi đứa bé đã chết đó nằm
dưới mền, người mẹ nhỏ bé Tây Ban Nha đó đã mang đến, hay
đúng hơn là, người mẹ nhỏ bé Mê-xi-cô đã mang đến. Khi họ
thấy, nhiều ngàn người ấy đã nhìn thấy, có lẽ nămmươi hay bảy
mươi lăm ngàn người ở một sự nhóm lại, thấy đứa trẻ đã chết
đó sống lại, những người phụ nữ ngất xỉu, mọi người đưa tay lên
và la ré. Tại sao? Họ nhận biết rằng con người không có thể làm
được điều đó, rằng họ đang ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa
Trời ToànNăng. Và điều đó khiến sự việc xảy ra.

13 Tôi được đặc ân nghe những người tin kính nói. Người ta nói
rằng đã có lần Charles Finney, anh bạn nhỏ bé, chưa bao giờ cân
nặng quámột trămmười pao [50 kg], nhưng anh cómột cách nói
chuyện thuhútmạnhmẽnhưvậyđếnnỗi…Một ngày kia anh thử
độ vang của giọng nói trong một tòa nhà. Họ không có hệ thống
truyền thanh P.A lúc đó. Và có một người đang sửa chữa, ở trên
ban công, hay trên nơi nào trên mái nhà của nơi đó, và anh ta
nghe một người đến, vì thế anh không biết họ là ai, anh chỉ giữ
yên lặng. Và Ông Finney đang thử độ vang. Sau khi dành nhiều
thời gian cầu nguyện cho buổi nhóm phục hưng đómà ông sẽ tổ
chức, ông đã thử giọng của mình để biết nó thế nào. Ông nhanh
chóng bước lên tòa giảng, và nói, “Hãy ăn năn, nếu không thì hư
mất!” Và ông nói với giọng tác động mạnh—mạnh mẽ, sau khi
được ở dưới sự xức dầu của Đức Chúa Trời, cho đến nỗi anh kia
rơi khỏi chóp của ban công, xuống nền nhà, hay là, rơi khỏi nóc
tòa nhà, xuống trên nền nhà.

14 Ông đã giảng Phúc âm trong cách giống như vậy cho đến nỗi
ông đứng ở Boston, Massachusetts, trong một cửa sổ nhô ra, bởi
vì không có nhà thờ nào có thể chứa đám đông của ông. Và ông
đứng đó với năng lực mạnh mẽ như vậy, và đã giảng địa ngục
như một nơi khủng khiếp, đến nỗi người công nhân với những
cái giỏ dưới cánh tay của họ, ngã té trên đường và la ré kêu xin
sự thương xót. Trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời! Những
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thầy giảng vĩ đại mà có năng lực, bởi Lời của Đức Chúa Trời, để
mang sự Hiện diện của Đức Chúa Trời đến với khán thính giả.
Không đời nào mà con người từng quá chai đá trong tấm lòng
của họ đến nỗi họ có thể không bao giờ nhận biết sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời. Không đời nào!

15 Khi con người đầu tiên, ngay khi người ấy đã phạm tội và
làm điều gì đó sai trái, và khi Đức Chúa Trời đến trong sự hiện
diện của người ấy, hay là, người ấy đến ở trong sự Hiện diện của
Đức Chúa Trời, “A-đam,” ông không thể đứng trong sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời. Ông chạy trốn và tự ẩn mình trong bụi cây
và cố che phủ chính mình bằng lá vả, bởi vì ông đã biết mình
đang đứng trong sự Hiện diện của Giê-hô-va, Đấng Tạo Hóa. Đó
là phản ứng của người đầu tiên, sau khi người đã phạm tội và cố
gắng đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời với tội lỗi trên
linh hồn người. Ông không thể ẩn giấu, bởi vì tuy nhiên ông là
người yếu đuối. Tội lỗi đã không nắm giữ giống như nó đã đâm
rễ trong tấm lòng của người ta ngày nay, nhưng ông ý thức rõ
rằng ông đang đứng trước mặt Đấng Tạo Hóa của mình. Bấy giờ,
ông tự giấu mình trong những bụi cây và không muốn bước ra,
và không thể bước ra cho đến khi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn
cho ông.

16 Chúng ta có thể đi trở lại, và xem trong Sáng thế ký chương
17 và câu 3, khi tổ phụ lớn đó, Áp-ra-ham, khi ông đến trong sự
Hiện diện của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán với ông
(trong chương 17) trong Danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, Áp-ra-
ham sấp mặt xuống. Tổ phụ vĩ đại đó, đầy tớ của Đức Chúa Trời,
không thể đứng trong sựHiện diện củaĐức Chúa Trời, dù đã hầu
việc Ngài hai mươi lăm năm, đức tin trọn vẹn. Nhưng khi Đức
Chúa Trời đến trướcmặt ông, tổ phụ đã sấpmặt xuống bởi vì ông
không thể đứng trong sựHiện diện củaĐức Chúa Trời.

17 Trong Xuất Ê-díp-tô ký 3, chúng ta thấy rằng Môi-se, đầy tớ
vĩ đại và tiên tri của Đức Chúa Trời, khi ông ở phía sau đồng
vắng, con người đó là người thánh. Ông đã được sanh ra vì một
mục đích. Ông được sanh ra từ trong tử cung mẹ ông để là một
tiên tri. Ông đã cố gắng để có được học vấn và làm mọi thứ ông
có thể để giải phóng dân tộc mình, bởi vì ông hiểu rằng ông là
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người giải cứu dân tộc mình, tuy nhiên vào lúc đó ông đã hiểu
biết điều đó bởi quan điểm thần học. Ông đã được huấn luyện.
Ông là học giả nổi tiếng. Ông có thể dạy sự thông thái Ê-díp-tô,
mà họ là người thông minh nhất thế giới. Ông đã biết mọi thứ
rất tường tận. Ông đã biết Kinh Thánh từ A đến Z. Ông đã biết
những lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ông đã biết những lời
đó từmột quan điểm tri thức. Và ông làmột—một nhà quân sự vĩ
đại. Nhưngmột ngày kia ở phía sau đồng vắng, khi ông bước vào
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, ông đã cởi đôi giày của mình ra
và sấp—sấp mình xuống tới chân, biết rằng nơi ông đứng là đất
thánh. Ông không thể đứng nỗi trên đôi chânmình khi ông bước
vào sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, ông sấp mặt xuống giống
như Áp-ra-ham đã làm. Ông không thể đứng trong sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời.

18 Trong Xuất Ê-díp-tô ký 19:19, khi dân được tuyển chọn của
Đức Chúa Trời từ thời của Áp-ra-ham trở lại, từ Áp-ra-ham sanh
Y-sác, Y-sác sanh Gia-cốp, từ Gia-cốp sanh những tổ phụ, và từ
nhiều năm này đến nhiều năm khác đã gia tăng những người
thánh, những người vĩ đại, một dân tuyển, một chủng tộc được
lựa chọn, một dân thánh, được thánh hóa, và đã hầu việc Đức
Chúa Trời suốt cuộc đời họ. Và ngày kia Đức Chúa Trời phán,
“Hãy nhómhiệp Y-sơ-ra-ên lại đây, Ta sẽ phán với họ.”

19 Nhưng khi Đức Chúa Trời giáng xuống trên đỉnh Núi Si-nai,
và cả núi đầy lửa, và khói đang bay từ núi giống như lò lửa, và
Tiếng của Đức Chúa Trời gầm vang. Y-sơ-ra-ên sấp mặt và nói,
“Hãy để Môi-se nói, và đừng để Đức Chúa Trời nói, kẻo e chúng
tôi chết mất.” Con người, trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời,
nhận biết mình là người tội lỗi! Tuy nhiên họ đã, mỗi người, đã
chịu phép cắt bì theo Luật pháp. Họ đã thực hiện những điều răn
và mọi thứ, nhưng khi Đức Chúa Trời phán và họ di chuyển vào
trong sự Hiện diện của Ngài, họ nhận biết rằng họ bị ở ngoài, họ
đã—họ đã không đúng, có điều gì đó mà thiếu sót, bởi vì họ ở
trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Vâng. Và họ nói, “Hãy để
Môi-se nói, và đừng để Đức Chúa Trời nói, vì nếu Đức Chúa Trời
nói tất cả chúng tôi sẽ chết. Hãy đểMôi-se nói với chúng tôi.”
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20 Điều đó đã có trong Lu-ca 5:8, rằng khi Phi-e-rơ…ồ, khi ông
là một người ngang bướng vô cùng, và một người có ảnh hưởng
lớn, năng lực lớnmà chúng ta biết. Ông giống nhưmột người thô
bạo, một người đánh cá nổi tiếng. Nhưng khi ông thấy phép lạ
của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi một Người bình thường,
trông giống như, mà ông nhận biết vào lúc đó rằng điều đó phải
có nhiều hơn một người đã quăng hết cá trong lưới của họ vào
chỗ ông thả lưới, với tất cả học vấn của ông, sự hiểu biết của ông
về nghề đánh cá, đã đánh cá suốt đêm và thậm chí không bắt
được lấy một con. Nhưng ông nghe Người nào đó nói, “Hãy thả
lưới ngươi.”

21 Và khi ông bắt đầu kéo lưới, ông có một lượng cá lớn, và ông
nhận biết rằngmình làmột người tội lỗi. Và ông nói, “Xin ra khỏi
tôi, Ôi Chúa, vì tôi là người có tội.” Ai đã nói điều đó? Thánh Phi-
e-rơ, trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, đã cầu xin Chúa ra
khỏi sự hiện diện của mình, vì ông tự nhận biết mình là một
tội nhân.

22 Áp-ra-ham tự nhận biết mình “sai.” A-đam nhận biết chính
mình “sai,” mà đã là con của Đức Chúa Trời, tự nhận biết mình
“sai.” Môi-se tự nhận biết mình “sai.” Y-sơ-ra-ên, như một hội
thánh và một dân tộc, nhận biết chính họ “sai.” “Xin ra khỏi tôi,
vì tôi là người có tội.” Ông không cố gắng nói, “Này, tôi là thánh
và đángnhậnđược điềunày.” Ôngnói, “Tôi là người tội lỗi.”

23 Một lần nọ một người tự cho là mình sùng đạo, với tất cả lý
thuyết mà ông có thể học dưới một giáo sư lớn gọi là Ga-ma-li-
ên, tên ông là Sau-lơ ở thành Tạt-sơ, mà chúng ta biết là Phao-
lô, một người sùng đạo hết sức. Ông đã biết tất cả bên trong và
bên ngoài tôn giáo họ. Ông là một người Pha-ri-si thuộc dòng
dõi Pha-ri-si, và một người Hê-bơ-rơ thuộc dòng Hê-bơ-rơ. Ông
là một người nổi tiếng, một học giả, thông minh, sắc sảo, học
thức, tuyên bố ông đã biết Đức Chúa Trời từ khi còn bé. Nhưng
một ngày kia trên đường đi đến Đa-mách, Trụ Lửa đó chiếu sáng
trên ông và ông ngã xuống trên chân mình…từ chân mình, trên
mặt đất, trong bụi đất, và nói, “Lạy Chúa, Ngài muốn con sẽ làm
gì?” Tất cả những sự huấn luyện vĩ đại của ông, tất cả sự huấn
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luyện thần học vĩ đại của ông, tất cả kiến thức của ông không có
ýnghĩa gì khi ông đứng trong sựHiệndiện củaĐứcChúaTrời.
24 Tôi muốn dừng tại đây một phút và nói điều giống như vậy.
Có lẽ các bạn có bằng Tiến sĩ Thần đạo, Tiến sĩ Triết học, hay bất
cứ điều gì các bạn có thể có, các bạn có thể đi nhà thờ từ khi còn
nhỏ, các bạn có thể đã làm tất cả những hoạt động tôn giáo ở đó,
nhưng một lần trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời các bạn sẽ
cảm thấy quá nhỏ bé và không đáng gì cả.
25 Phao-lô nhận thấy mình đã sai lầm, và ông ngã xuống đất,
dưới một sự tác động và Quyền năng. Khi ông nhìn lên và đã
thấy chính Đức Chúa Trời mà ông đã rao giảng, và…chống lại, và
nghĩ ông đã biết, và thấy rằng ông đã sai lầm, ông té ngã, xuống
đất, bởi vì ông ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông đã
thấy Trụ Lửa đó.
26 Còn Thánh Giăng lớn trong Khải huyền1:7 thì thế nào, khi
ông được bày tỏ khải tượng, và đã nhìn xem, và nghe Tiếng phán
với ông. Và ông quay lại nhìn để thấy Tiếng ấy, và ông thấy bảy
chơn đèn vàng. Và Đấng đứng ở giữa bảy chơn đèn vàng, với tóc
trắng giống như lông chiên, mắt như ngọn lửa, chân như đồng
sáng, Đấng được thắt đai bằng vàng ngang trên ngực, và Đấng
được gọi là Lời của Đức Chúa Trời. Và khi Thánh Giăng vĩ đại
đã bước đi với Đấng Christ, dựa trên ngực Ngài, khi ông đã làm
xong tất cả những điều này! Như tôi đã nói sáng nay, chức vụ của
Phao-lô vượt trội hơn hẳn bất cứ người nào khác trong số họ. Ở
đây, sau khi Giăng đã bước đi cùng Chúa Jêsus, đã trò chuyện với
Ngài, đã ngủ với Ngài, ăn với Ngài, nhưng khi ông nhìn thấy Ngài
đứng đó, trạng thái sự vinh hiển đó, ông nói ông cảm thấy giống
nhưngười chết ở chânNgài. A-men.Hãy suynghĩ về điều đó!
27 Chúng ta có thể đến với hội thánh và nói chuyện và ngợi
khenĐứcChúaTrời, và vân vân, nhưng, ồ, hỡi anh em, khi chúng
ta nhìn thấy Ngài đến, điều gì đó sẽ khác hẳn trong tấm lòng
chúng ta! Chúng ta có thể nghĩ mình làm nhiệm vụ tôn giáo của
mình bằng cách đi nhà thờ và dâng phầnmười củamình. Chúng
ta có thể nghĩ rằng chúng ta giữ luật pháp của giáo hội và học
thuộc tất cả những tín điều, nhưng một khi chúng ta nhìn thấy
Ngài, toànbộ sự việc bị thay đổimọi cách. Vâng, chắc chắnvậy.
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28 Thánh Giăng, một con người vĩ đại này, một người vĩ đại
giống như thế, Kinh Thánh nói trong Khải huyền 1:7, rằng “ông
cảm thấy mình như thể một người chết.” Sau ba năm rưỡi trong
mối thông công với Đấng Christ, là một trong những trước giả
của các Thư tín, đã viết sau Ngài, ăn với Ngài cùng bàn, ngủ với
Ngài cùng một giường, và được thông công với Ngài bất cứ nơi
nàoNgài đi, nhưng khi ông quay lại thấyNgài, ông không còn sức
sống trong ông nữa. Ông cảm thấy mình giống như một người
chết nằm trên sàn nhà, hay trênmặt đất. Đúng thế.
29 Chúng ta thấy Ê-sai, trong Ê-sai 6:5, như chúng ta vừa đọc,
vị tiên tri quyền năng vĩ đại này, ông là một trong những vị tiên
tri lớn nhất trong Kinh Thánh. Có sáu mươi sáu Sách trong Kinh
Thánh; có sáu mươi sáu chương trong sách Ê-sai. Ê-sai bắt đầu ở
Sáng thế ký, ở giữa sách Ê-sai ông đem vào trong Tân Ước, ở cuối
sách Ê-sai ông đem vào Thiên hi niên; thật chính xác Sáng thế
ký, Tân Ước, và Khải huyền. Hoàn hảo! Ê-sai là một trong những
tiên tri lớn. Nhưngmột ngày kia ông đã nương dựa vào cánh tay
của Ô-xia vị vua lớn, Ô-xia bị cất khỏi ông, và ông thất vọng. Ông
là một người khá tốt, ông là một người rất công bình, nếu như vị
vua công bình đó (vua tốt) nhận biết ông như làmột người thánh
và đã giữ ông trong đền thờ củamình.
30 Ê-sai thấy những khải tượng. Ông là một nhà tiên tri. Ê-sai
đã giảng Lời. Ông là một nhà truyền đạo. Ê-sai là một người
thánh. Nhưng một ngày kia, đang đứng trong đền thờ, ông rơi
vào trong tình trạng hôn mê và ông đã nhìn thấy sự Vinh hiển
của Đức Chúa Trời. Ông nhìn thấy những Thiên sứ có đôi cánh
bao phủ trênmặt Họ, đôi cánh che chânHọ, đôi cánh để bay, kêu
lên, “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa Đức Chúa Trời
Toàn Năng!”
31 Tiên tri đó đã nhận biết mình không là gì cả. Ông nói, “Khốn
nạn cho tôi, vì tôi là người có môi dơ dáy.” Một tiên tri, một tiên
tri đầy quyềnnăng trongKinhThánh,một tronghọ. “Tôi là người
cómôi dơ dáy, và tôi ở giữamột dânmà cómôi dơ dáy. Khốn nạn
cho tôi, bởi vì tôi nhìn thấy sựVinhhiển củaĐức ChúaTrời.”
32 Và ông nói, khi Thiên sứ đó kêu lên, “những cây cột trong đền
thờ rung chuyển qua lại.” Hỡi anh em, điều đó sẽ làm cho anh
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em…Không chỉ những cây cột trong đền thờ đang rung chuyển,
nhưng mà cả trời và đất sẽ rung chuyển khi Ngài đến lại. Những
đồi núi sẽ bỏ chạy, và biển sẽ lui xa, và la lớn, “Hãy giấu chúng
tôi khỏi mặt Ngài là đấng ngự trên Ngôi.” Đó sẽ là thì giờ kinh
khủng. Hỡi bạn tội nhân, tôi nói với các bạn, tốt hơn bạn hãy
kiểm soát điều đó. Đúng thế.

33 Bấy giờ, Ê-sai nói, “Khốn nạn cho tôi, tôi là người có môi dơ
dáy, và tôi ở giữa những người dơ dáy. Và tôi thì, những người
này có môi dơ dáy.”

34 Bây giờ hãy nhớ, nếu những người thánh như thế nhận biết
chính họ là “những tội nhân” trong sự Hiện diện của Đức Chúa
Trời, thì tội nhân và người không tin kính sẽ làm gì vào Ngày
đó? Những người ngồi trong những buổi nhóm sẽ làm gì? Những
người mà đã nhìn thấy Quyền năng của Đức Chúa Trời, đã nghe
sự đếm ngược dựa trên Lời, đã nhìn thấy Đức Chúa Trời bày tỏ
chính Ngài, và (vượt ra ngoài giới hạn của bóng dáng nghi ngờ)
mọi lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, mà vẫn muốn cố gắng để
làm điều đó với nước Thiên đàng mà không có được tái sanh và
nhận lãnhĐứcThánhLinh sao?KinhThánhnói, “Nếumột người
công bình khó được cứu rỗi, thì người có tội và người không tin
kính sẽ xuất hiện ở đâu?” Loại vị trí gì chúng ta sẽ đứng nếu
chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài ra ngay
trướcmặt chúng ta, và nhìn thấy sự Vinh hiển củaĐức Chúa Trời
giống như người kia đã thấy, và hầu như những người đó khóc
òa, những tiên tri và những nhà hiền triết mà dựa trên Lời? Nếu
họ khóc, và ngã xuống dưới chân, và la lớn, “Tôi là người có môi
dơ dáy, không thanh sạch,” thì người không muốn xưng nhận
tội lỗi mình sẽ là gì? Điều gì sẽ dành cho thiếu niên không xưng
nhận tội lỗi của cậu ấy hay cô ấy? Điều gì sẽ dành cho người cứng
lòng mà nghĩ mình biết nhiều về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời
hơn là Đức Chúa Trời chính Ngài đã tạo nên? Điều gì sẽ xảy ra
cho người mà đã dành suốt cả cuộc đời mình cố gắng để bác bỏ
KinhThánh?Gãđó sẽ xuất hiện ở đâu?Hãynghĩ về điều đó!

35 Đây là sự truyền bá Phúc âm. Đây là thời gian để thức tỉnh
mọi người. Đây là lúc mà Đức Chúa Trời đã phán sẽ đến một
thời kia, Ngài đã làm rúng động Núi Si-nai một lần nhưng mà



Ở TRONG SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI 13

còn đến sự rúng động lần nữa, rằng Ngài “sẽ không chỉ làm rúng
động Núi Si-nai, nhưng Ngài sẽ làm rúng độngmọi thứmà có thể
chuyển động.” Nhưng các bạn có để ý phần còn lại của lời Kinh
Thánh không? “Nhưng chúng ta nhận lãnh một Vương quốc mà
không thể chuyển dời!” Halêlugia! Mọi thứ mà có thể bị rung
chuyển sẽ bị rung chuyển. Các từng trời sẽ rúng động. Trái đất sẽ
rúng động. “Trời và đất sẽ qua đi, nhưng Lời đó sẽ chẳng bao giờ
qua đi. Vì Ta sẽ xây dựngHội thánh Ta trên đá này, và các cửa âm
phủ sẽ chẳng bao giờ thắng được Nó.” Mọi thứ có thể rúng động
sẽ bị rúng động. Nhưng chúng ta nhận lãnh một Vương quốc là
Lời của Chính Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Lời Ngài. Ngài
không làm rúng động chính Ngài. A-men! Ồ, chao ôi! “Nhưng
chúng ta nhận lấy một Vương quốc không thể nào dời chuyển,”
nó không thể rúng động, Phao-lô trước giảHê-bơ-rơ đã nói.

36 Một người như vậy và một con người như vậy, một thời gian
như vậy và cách mà họ cảm thấy! Chúng ta cũng, chính chúng
ta, chúng ta đã nhìn thấy sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời giống
như những người này đã thấy. Chắc chắn vậy. Chúng ta đã nhìn
thấy Nó. Chúng ta đã nhìn thấy sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời
giống như Áp-ra-ham đã nhìn thấy Nó. Chúng ta đã nhìn thấy
sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời giống như Môi-se nhìn thấy Nó,
cùng một Trụ Lửa, cùng Quyền năng của Đức Chúa Trời, cùng
Đấng Christ không-…bày tỏ chính Ngài, tỏ cho thấy chính Ngài,
gìn giữ Lời Ngài trong ngày cuối cùng. Thế thì làm thế nào chúng
ta có thể đến gần, và bước đi và quá xemnhẹNó? Làm sao chúng
ta có thể bước đi quanh quẩn và giữ những tín điều và giáo phái
của chúng ta, mà không nắm lấy Lời của Đức Chúa Trời? Điều
gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong Ngày đó? Nó sẽ xảy ra như thế
nào với chúng ta, khi chúng ta nhìn thấy sự Vinh hiển của Đức
Chúa Trời?

37 Một số người sẽ xa lánh và họ làm trò cười về Điều đó, một
số người sẽ cười vào Nó, một số người sẽ gọi Nó là cuồng tín, một
số người gọi Nó là thần giao cách cảm, một số người khác gọi Nó
là quỷ Bê-ên-xê-bun, một số người gọi Nó là điều này hay điều
nọ. Như châm ngôn xưa có nói, “Kẻ ngu dại sẽ bước đi bằng đôi
giầy có đóng đinh đầu to nơi mà các Thiên sứ sợ giẫm lên.” Đúng
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thế. “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, ‘Không có Đức Chúa Trời.’”
Khi người ấy nhìn thấy Đức Chúa Trời được hiển lộ rất hoàn hảo
bởi Chính Lời của Ngài (không bởi một tín điều; nhưng bởi Lời
Ngài), và rồi bước ngay qua Nó và làm trò cười về Nó, người ấy là
một kẻ ngu dại. Bởi vì, chính Đức Chúa Trời là Lời, và Đức Chúa
Trời làm cho chính Ngài rõ ràng với người ấy, và người ấy là một
“kẻ ngu dại,” Kinh Thánh đã nói. Điều gì sẽ xảy đến cho người ấy
khi phải đứng trong nơi đó? Sẽ là—sẽ là kinh khiếp cho người ấy
trong Ngày đó, người không tin kính.

38 Dầu vậy, không có sự sợ hãi nào, cho những kẻ có tội ăn năn.
Ồ, không. Một kẻ có tội mà sẽ ăn năn, người ấy biết rằng có Của
Lễ bằng huyết đang chờ đợi, để đứng vào chỗ của người ấy. Đó
là điều ban cho tôi sự an ủi. Tôi đã nhìn thấy sự Vinh hiển của
Đức Chúa Trời. Tôi đã cảm biết quyền năng Ngài. Tôi biết sự rờ
chạm của tay Ngài. Tôi biết sự rờ chạm của hình phạt nặng nề
của Ngài. Tôi biết Ngài là Đức Chúa Trời. Và tôi biết tôi bị giết,
nhưng có một Đấng đứng ở đó thay cho tôi. A-men. Có một Đấng
Người mà đứng ở đó và nói, “Cha ơi, xin đặt tất cả những điều
xấu xa của người ấy trên Con, bởi vì người ấy đã ủng hộ Con dưới
thế gian.” Halêlugia! Sau đó tôi bước đi đến Ngôi của Đức Chúa
Trời, cách liều lĩnh, trong lòng tôi có ân điển, biết rằng không
phải bởi những việc lành, nhưng bởi sự thương xót Ngài mà tôi
được cứu. Không phải những gì tôi có thể làm, những gì tôi có
thể gia nhập, điều tôi có thể nói; nhưng ấy là bởi ân điển Ngài
mà Ngài đã cứu tôi.

39 Không lạ gì nhà thơ đã nắm được điều đó, la lớn, “Ân điển
lạ lùng, nghe thật dịu êm, đã cứu kẻ khốn khổ như tôi. Từng bị
hưmất, nhưng bây giờ tôi được tìm thấy; từng bị mù, nhưng bây
giờ tôi thấy.”

40 Làm sao tôi có thể lên Thiên đàng? Làm sao anh em có thể
đi lên Thiên đàng? Chúng ta không thể làm điều đó, chúng ta,
và không có cách nào để chúng ta làm điều đó. Nhưng có một
Đấng làm đường đi. Và Ngài là Đường Đi. Và chúng ta tiếp nhận
Ngài thế nào? Bởi một Thánh Linh, Thánh Linh Ngài, chúng ta
được báp-têm vào trong cùng một Thân thể mà sẽ được cất lên
giốngmột quỹ đạo. Chúng ta sẽ đi ra khỏi trái đất như những phi
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hành gia của thời sau rốt này trong đức tin của Đức Chúa Trời.
A-men. Chắc chắn vậy. Những kẻ có tội đã ăn năn không phải lo
lắng, Người nào đó thì ở đó trong chỗ của họ.

41 Ồ, thế thì sau khi chúng ta đã đến trong sự Hiện diện của
Ngài bấy giờ, và chúng ta biết mình đã ở trong sự Hiện diện của
Ngài, chúng ta đã thấyNgài làmnhững việc Ngài đã làm khi Ngài
còn ở trên đất. Làm sao các bạn biết…Làm sao các bạn biết gốc
nho mà các bạn đang nhìn? Bởi vì trái nó sinh ra. Làm sao các
bạn biết hội thánh mình sẽ thế nào? Bởi trái nó sinh ra. Chúa
Jêsus phán, “Ai tin Ta, thì cũng sẽ làm những công việc Ta làm.
Những dấu hiệu nầy sẽ theo những ngườimà tin.”

42 Vì vậy, chúng ta thấy Ngài chẳng bao giờ định trước cho
chúng ta lập nên những giáo phái. Ngài không hề ra lệnh cho
chúng ta để đi làm những tín điều. Nhưng Ngài cảnh cáo chúng
ta chống lại việc như thế. “Vì bất cứ ai sẽ bớt đi bất cứ điều gì
khỏi Nó hay thêm bất cứ điều gì vào Nó, thì sẽ bị cất đi, phần của
họ, trong Sách Sự Sống.” Hiểu không?

43 Vì thế, chúng ta không được phép làm điều gì ngoài việc ở
lại với Lời đó. Và nếu một người được Đức Chúa Trời sai đi, thì
người ấy sẽ ở lại với Lời, bởi vì Đức Chúa Trời chỉ có thể sai đi
bởi Lời Ngài. Hiểu không? Đấy, Ngài phải tuân theo Lời Ngài. Thế
thì khi chúng ta đến trong sự Hiện diện của Ngài, khi con người
từng đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, người ấy được
thay đổi mãi mãi, nếu có sự thay đổi nào cho người ấy. Bây giờ,
có những người có thể bước đi trong sự Hiện diện của Đức Chúa
Trời và không chú ý đến Nó. Người ấy không được định trước
với Sự Sống. Nhưng nếu người ấy được định trước bởi Đức Chúa
Trời, ngay khi sự tiếp xúc lay động đầu tiên, người ấy biết nó.
Điều đó bắt lửa.

44 Hãy nhìn người đàn bà tà dâm đó ở Sa-ma-ri ngày ấy, người
đàn bà đó. Bà ta xấu cả thể chất lẫn tâm hồn. Chúng ta biết điều
đó. Nhưng ngay khi bà nhìn thấy dấu hiệu đó được làm, về Đấng
Mê-si, bà nói, “Chúng tôi biết Đấng Mê-si sẽ đến để làm điều này.
Người phải là tiên tri của Ngài.”

Ngài phán, “Ta là ĐấngMê-simà đã được nói đến.”
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45 Bà ta nhận biết điều đó. Bà không hề hỏi thêm một câu nào
nữa. Bà ta bắt đầu nhanh chóng ngay với trách nhiệm, biết rằng
nếu bà đã tìm thấy điều đó và đến trong sự Hiện diện của Đức
Chúa Trời, thì bà chịu trách nhiệm nói cho mọi người biết về
điều đó. Halêlugia! Đúng. Bất cứ ai vào trong sự Hiện diện của
Đức Chúa Trời đều chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời,
từ phút đó trở đi, để nói cho mọi người khác. Hãy nhìn xem Áp-
ra-ham, nhìn xemMôi-se, nhìn xem Phi-e-rơ, nhìn xem Phao-lô.
Giây phút họ đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, nhận
biết chính mình là “những tội nhân,” và được đóng ấn lời chứng
với cuộc đời họ. Hãy nhìn xem người đàn bà ấy, bà ta không thể
đợi lâu hơn nữa, bà đã chạy vào thành và nói với nhiều người,
“Hãy đến, xem Người đã bảo tôi những điều mà tôi đã làm. Đây
chẳng phải là Đấng Mê-si sao?” Họ không thể chối bỏ Điều đó,
vì Điều đó là lời Kinh Thánh. Chắc chắn vậy. Vâng, họ phải làm
điều đó, một người, khi chúng ta có trách nhiệm về việc nói cho
người khác như Môi-se đã làm, như Phi-e-rơ đã làm, như Phao-
lô đã làm. Sau những điều này, các bạn đã nhìn thấy Nó và đến
trong sự Hiện diện của Ngài, các bạn chịu trách nhiệmmang Sứ
điệp đến cho người khác. Các bạn thật sự không thể ngồi im với
Nó. Các bạn phảimangNó đến với người khác.

46 Tôi nhớ một người chị lớn tuổi thường ở đây, là mẹ của Anh
Graham Snelling, chị thường ngồi bên phải đây trong nhà thờ,
và chị hát, “Tôi vừa mới vượt qua! Tôi đang chạy, chạy, chạy, và
tôi vừa mới vượt qua và tôi không thể ngồi xuống.” Chị đã thật
sự tìm thấy điều gì đó. Tôi đã đi qua một nhà thờ nhỏ của người
da màu ở trên đây tại Louisville, và tất cả họ đang đứng, đang
hát, “Tôi đang chạy lên Đường cái của Vua, thật sự đã tìm thấy
Nó, và đã lên Đường cái đó!”

47 Có điều gì đó về nó, khi các bạn tìm thấy Đấng Christ, các
bạn không thể giữ im lặng lâu hơn nữa. Những ngày còn lại của
mình các bạn là một người được biến đổi, vì khi sự sống và Sự
sống đến với nhau, thì nó tạo nênmột Ánh sáng rực rỡ. Đúng. Khi
bóng đèn nối với dây điện, nếu làmột bóng đèn thích hợp, thì nó
phải cho ánh sáng; khi dòng điện và bóng đèn đến với nhau, thì
không có gì ngoài ánh sáng tỏa ra. Nó phải làm điều đó. Và khi
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người nam hay người nữ được định sẵn để có Sự sống Đời đời,
và họ nhìn thấy dòng điện của Đức Chúa Trời bắt lấy bóng đèn
đó, nó sẽ tỏa ánh sáng khắp nơi nó có thể. Các bạn có thể không
có quá mười watt, nhưng các bạn sẽ tỏa ra Ánh sáng mà các bạn
có. Nếu các bạn không phải là một bóng đèn năm trămwatt, hãy
tỏa ra Ánh sáng mười watt. Hãy tỏa Ánh sáng của các bạn! “Sự
sáng các ngươi hãy soi trướcmặt người ta như vậy, đặng họ thấy
những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha ở trên Trời.”
Vâng, thưa quý vị.

48 Khi con người đến trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời,
người ấy tự nhận ra mình “không tốt.” Làm sao một người có
thể đi loanh quanh và khoe khoang mình quan trọng thế nào
và tất cả những gì người ấy đã làm, khi mà người ấy không là
gì cả không? Người ấy không có điều gì để bắt đầu. Một ngày
kia xuống ở Memphis, Tennessee, hay một…Tôi không nghĩ nó
là ở Memphis. Nó là một trong những nơi đó. Tôi đã ở với Anh
Davis và đã có một—một buổi nhóm phục hưng. Nó có lẽ đã ở
Memphis. Và chúng tôi đã, đi đến một đại hí trường, và họ đã ở
trong đó, không phải là đại hí trường, nó hầu như là một phòng
triển lãm nghệ thuật, và họ có những—những bức tượng lớnmà
họ đã có được từ những nơi khác nhau trên trái đất, của những
nơi khác, Héc-quyn và vân vân, và những họa sĩ lớn đã vẽ. Và rồi
họ đã phân tích về một người mà nặng một trăm nămmươi pao
[70 kg]. Các bạn biết gì không, người ấy đáng giá bao nhiêu? Tám
mươi bốn xu. Người đó chỉ có thế thôi. Tám mươi bốn xu là tất
cả—tất cả hóa chất các bạn có thể lấy ra từ người ấy. Người ấy chỉ
đủ nước vôi để quét trắng một ổ gà mái, và người ấy chỉ có đủ,
chỉ một chút can-xi, một chút chất ka-li. Tất cả sẽ bán được tám
mươi bốn xu. Nhưng chúng ta cứ quan tâm về támmươi bốn xu
đó và chăm sóc nó suốt.

49 Có hai chàng trai đang đứng đó, và người này nhìn người kia,
nói, “Jim, chúng ta không đáng giá lắmphải không?”

Người kia nói, “Không, chúng ta không đáng giá, John à.”

50 Tôi nói, “Nhưng đợi một chút, các chàng trai à, các bạn có
linh hồn ở trong đó mà đáng giá mười ngàn lần thế gian, mà đã
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có, có thể được cứu chuộc nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời,
nếu các bạn sẽ cứ cho phép điều đó.”

51 Con người, khi người ấy thấy những điều này, thì người ấy
chịu trách nhiệm để nói cho người khác. Tôi đã thấy điều đó khi
tôi chỉ là một cậu bé. Tôi đã dành cả cuộc đời cho nó. Tôi chỉ tiếc
là tôi cómột cuộc đời, ước gì tôi cómười ngàn cuộc đời. Nếu tôi có
một sựĐời đời, tôi vẫnmuốnnói chomọi người về điều đó, bởi vì
nó là việc vĩ đại nhất tôi từng tìm thấy. Nếu các bạn đọc trong Ê-
xê-chi-ên 33, chương 33 của Ê-xê-chi-ên, có một người canh đêm
ngồi trên tháp canh, và người canh đêm này chịu trách nhiệm
về toàn bộ thành phố. A-men. Vậy thì, hãy tỉnh thức, đánh thức
chính bạn với ý thức tâm linh của các bạn một phút, trong khi
tôi đến với lời Kinh Thánh này. Người canh đêm đó phải là một
người đã được huấn luyện. Ông ta phải biết điều gì mình đang
làm, vì ở bất kỳ khoảng cách nào, ngay khi họ, kẻ thù nổi dậy, ông
ta có thể phát hiện nó. Ông có thể nói đội quân của họ, ông có
thể nói thái độ của họ, ông có thể nói hàng ngũ và tài liệu của họ.
Trong chừng mực đôi mắt con người có thể nhìn thấy, thì ông có
thể nhìn thấy nó. Và ông ngồi ở nơi cao hơn những người còn lại
của họ, vì ông đã được huấn luyện để biết kẻ thù. Và Đức Chúa
Trời yêu cầu cả thành đều ở trong tay ông. “Hỡi người canh, đêm
thể nào?” Halêlugia!

52 Đó là cách của những người lính của Đức Chúa Trời ngày
nay. Họ được huấn luyện với Lời. Khi bất cứ điều gì xảy đến mà
có một sự đánh bóng nhẹ với nó, điều đó có điều gì khác không
phải là lời Kinh Thánh, thì họ cảnh cáo hội chúng của họ. Bất
cứ điều gì không phải Kinh Thánh, bất cứ điều gì mà không—
mà không giống như Đức Chúa Trời, như là ăn bữa khuya, nhảy
đầm, và mọi thứ khác, để trả lương cho các vị mục sư. Những
điều đó là sai lầm. Những trò chơi lừa đảo và đánh bạc trong
các giáo hội, nó thì sai! Và người canh đêm chân thật ở trên bức
tường, người mà đã từng ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa
Trời…Nếu người không ở trên tường thành, nếu người thật sự
được cho là ở trên tường thành, bức tường có thể không cao hơn
phần còn lại của hội chúng. Nhưng nếu người ấy là người canh
đêmđúng đắn, Đức Chúa Trời dấy người ấy lên để đứng trênmột
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cương vị mà những người khác trong hội chúng chẳng bao giờ
có được. Nhưng người ấy phải canh giữ bầy chiên, và Đức Chúa
Trời yêu cầu người làm điều đó! Người của Đức Chúa Trời phải
đứng trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, và biết Đức Chúa
Trời là Đức Chúa Trời, và biết rằng Đức Chúa Trời giữ Lời Ngài,
và xem Đức Chúa Trời thực hiện chính Ngài và làm bổn phận
của Ngài và giữ Lời Ngài, thế thì cho dù bao nhiêu tổ chức hay
giáo phái cố gắng đánh đổ Nó đi nữa, người ấy biết đội ngũ và bí
mật của kẻ thù. A-men. Người ấy biết phải nói gì với hội chúng,
một người canh giữ chân thật.

53 Nếu chúng ta đã xưng nhận đó là Ngài, chúng ta ở trong sự
Hiện diện của Ngài, và chúng ta đã xưng tội mình, chúng được
xóa sạch ra khỏi sách trí nhớNgài. Không ai ngoài Đức Chúa Trời
mới có thể làm được điều đó. Bây giờ, các bạn có thể làm bất cứ
điều gì với tôi, tôi sẽ tha thứ cho các bạn, nhưng tôi sẽ nhớ điều
đó. Nếu tôi làm điều gì đó với các bạn, các bạn có thể tha thứ cho
tôi, nhưng các bạn sẽ nhớ điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời có thể
tha thứ và quên điều đó đi. Suy nghĩ về điều đó, “thậm chí không
nhớ nó!” A-men. Điều đó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Khi nó
không được nhớ nữa, không gì có thể làm được điều đó ngoài
Đức Chúa Trời. Không gì ngoài Đức Chúa Trời có thể làm điều
đó. Ngài phán Ngài sẽ xóa sạch khỏi quyển sách ký ức của Ngài.
Tôi không thể làm điều đó, các bạn không thể làm điều đó, bởi
vì chúng ta chỉ có những giác quan giới hạn nhỏ bé này. Nhưng
Ngài là vôhạn, Đức ChúaTrời, Ngài có thể quênhoàn toànnhững
việc đã từng được làm. A-men.

54 Một phụ nữ trẻ đến từ một hội thánh vùng quê, và cha cô ấy
là một nhà truyền giảng cổ hủ, hay la lớn, hay một thành viên
của giáo hội. Và vì vậy cô chuyển vào thành phố, và cô giao du
với những phụ nữ ở đó, và bắt đầu hành động giống như họ, và
ăn mặc hợp thời. Và một ngày kia cô hầu như xấu hổ vì ba và
mẹ của mình đến, hay cha cô, đúng hơn là, mẹ cô đã chết. Vì thế
ông cụ, việc duy nhất ông sẽ làm, thức dậy mỗi buổi sáng, ăn
điểm tâm và lấy quyển Kinh Thánh và đọc Nó, và khóc lóc và
cầu nguyện và la lớn suốt cả ngày, và chạy lên chạy xuống căn
phòng, và cô ấy hơi ngượng ngùng về điều đó. Vì vậy nên—nên
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khi suốt cả đêm, nếu ông cầm quyển Kinh Thánh, bắt đầu đọc
Nó, ông ngồi dậy ra khỏi giường, và la lên, “Vinh hiển thay Đức
Chúa Trời! Halêlugia! Ồ, vinh hiển thay Đức Chúa Trời!” Cứ dậm
chân và khóc nửa đêm.
55 Vì vậy một ngày kia cô định tiếp đãi những thành viên giáo
hội của cô với buổi tiệc trà nhỏ giống như họ thường có, các bạn
biết, vì vậy cô ấy không biết mình sẽ làm gì với ông bố củamình.
Xét cho cùng, đó cũng là bố của cô. Vì vậy cô ấy quyết định cô sẽ
đem ông lên ở trong cái gác xép, và nói, “Bố ơi, bố khôngmuốn ở
gần chỗ những người phụ nữ này, phải không bố?”

Ông nói, “Không, bố không tin bốmuốn làm thế.”
56 Ông ấy nói, “Ồ, chúng ta sẽ có những phụ nữ giáo hội đến
đây ngày hôm nay, và chúng con sẽ có một buổi nhóm nhỏ, một
buổi nhóm cầu nguyện nhỏ. Vì vậy con—con nói với bố, bố ơi,
tại sao bố không đi lên gác?”

Ông nói, “Bố vừa nghĩ bố sẽ làm điều đó.”
57 Vì thế cô ấy nói, “Hãy đọc quyển sách hay này.” Và cô ấy đưa
cho ông một quyển sách địa lý. Lấy đi quyển Kinh Thánh trong
tay ông để ông giữ im lặng. Vì biết nếu ông đọc Kinh Thánh, ồ,
thì ông sẽ làm ồn rất nhiều ở đó. Vì thế ông đi ngay lên ở trên
họ, các bạn biết, chỗ họ đang có buổi tiệc. Vậy cô ấy đưa cho ông
quyển địa lý, nói, “Đây là cuốn sách hay. Bố nên đọc nó, bố à, bởi
vì nó nói cho bố tất cả sự thật về thế giới.”

Ồ, ông nói, “Bố sẽ rất vui khi đọc sách đó.”
58 Vậy ông nói, “Bây giờ bố đi lên đó và giữ thật yên lặng cho
đến khi những phụ nữ này ra về, và rồi con sẽ…bố xuống trở lại
và rồi bố có thể có thể làm bất cứ điều gì bốmuốn.” Ông đã đồng
ý với điều đó. Vì thế ông lên gác, ngồi trên đó.
59 Và tất cả họ đang có bữa tiệc trà của mình, các bạn biết, nói
chuyện về thế này thế nọ, và các bạn biết nó diễn ra thế nào, tất
cả có thời gian vui vẻ. Và gần như lúc ấy điều gì đó khiến cầu
thang long ra, tất cả tiếng la lớn và nhảy lên, và vữa tường rơi
xuống. Cụ già chạy lên và chạy xuống khắp gác xép thật mạnh
như cụ có thể đi được, nhảy lên và nhảy xuống, và la hét, “Vinh
hiển thay Đức Chúa Trời! Vinh hiển thay Đức Chúa Trời!” Những
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phụ nữ không biết điều gì đã xảy ra trên đó, những gì họ đã có
trên cầu thang. Vì thế ông bước thẳng xuống, nhanh như ông có
thể bước đi.

Cô ấynói, “Bố ơi, conđưa chobốquyểnđịa lý để đọc rồimà.”
60 Ông nói, “Vâng, bố biết điều đó. Con biết không,” nói, “bố
đang đọc trong cuốn địa lý này ở đây chỗmà có những nơi trong
biển mà không có đáy trong nó.” Và nói, “Bố đọc kỹ ở đây trong
Kinh Thánh ngày hôm qua, Ngài phán Ngài đặt các tội lỗi của
bố trong ‘biển quên lãng.’ Vinh hiển thay Đức Chúa Trời!…?…”
Nói, “Chúng vẫn còn đang diễn ra. Chúng không có sự kết thúc,
chúng cứ còn tiếp tục.” Đúng thế. Và ông la lớn về việc đó. Ồ, điều
đó đúng.
61 Đức Chúa Trời đặt các tội lỗi chúng ta trong biển quên lãng,
xóa sạch chúng, và chúng thì như thể chúng đã không bao giờ
xảy ra. Ồ, chao ôi! Rồi khi chúng ta đứng trước ân điển Đức Chúa
Trời, qua Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta, tinh sạch và thánh
khiết, đúng như Ngài là thánh, bởi vì Ngài không nhìn thấy tôi
khi tôi đến ở đó, Ngài thấy Con của Chính Ngài. Cách duy nhất
Ngài có thể nhìn thấy…không thể nhìn thấy tôi, bởi vì tôi ở trong
Con Ngài. Và Ngài chỉ nhìn thấy Con Ngài. Điều đó chẳng kỳ diệu
sao? Chúng ta không phải nghĩ về các tội lỗi nữa, tất cả được xóa
hết, nó ở dưới Huyết. Vâng, thưa quý vị. Đừng lo lắng về điều đó
nữa, nó được xóa sạch, và xóa khỏi trong trí nhớ Đức Chúa Trời.
Ngài thậm chí không nhớ nó nữa.
62 Ê-sai, tiên tri quyền năng đó, khi ông xưng các tội lỗi mình,
ông nói, “Khốn nạn cho tôi, vì tôi là người có môi dơ dáy.” Một
đấng tiên tri! “Tôi là người cómôi dơ dáy, và hội chúng của tôi dơ
dáy.” Hiểu không? “Dân sự mà tôi giảng, họ ô uế. Tôi thì ô uế. Và
khốn nạn cho tôi. Nhưng ở đây một nhóm Thiên sứ giáng xuống
từ sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời, bay lượn trong—trong đám
mây, và tôi nhìn lên đó và nhìn thấy đoàn người của Ngài đầy
dẫy cả Trời. Và tôi nhìn xem những Thiên sứ nầy mà chẳng bao
giờ biết tội lỗi là gì. Họ thậm chí chẳng bao giờ biết tội lỗi là gì, và
ở đó, trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, họ có hai cánh che
mặt, họ có hai cánh che chân, và họ đang bay với hai cánh, và
họ kêu cả ngày lẫn đêm, ‘Thánh thay, thánh thay, thánh thay là
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Chúa là Đức Chúa Trời.’” Chao ôi. Điều đó có thể làm cho các bạn
cảm thấy hầu như bất khiết, phải không? Vậy thì, ông đã làm gì?
Ông nói, “Khốn nạn cho tôi.”
63 Và khi ông xưng tội lỗimình và nói “khốn nạn cho tôi,” Thiên
sứ đã đi qua và lấy cái kẹp, gắp than đỏmà tượng trưng cho Đức
Thánh Linh và Lửa, và đến trên và đặt nó trên môi miệng của
đấng tiên tri, và nói, “Ta đã làm cho ngươi được sạch.” Lúc đó đôi
cánh của họ giống như đôi cánh quạt, bay khỏi bứcmàn của thời
gian, và ôngngheĐứcChúaTrời phán, “Ai sẽ đi cho chúng ta?”
64 Nhưng sau khi ông thấy rằng đó là cách thoát khỏi tội lỗi,
Đức Chúa Trời muốn người nào đó đi cho Ngài, và ông thưa, “Có
tôi đây, xin hãy sai tôi.” Ông đã ở trong sự Hiện diện của Đức
Chúa Trời, và đã xưng tội lỗi mình, và tội ông đã được sạch, và
sẵn sàng cho sự hầu việc. A-men.
65 Như nhà thơ đã nắm bắt điều đó, đã nói, “Hàng triệu kẻ tội
lỗi và xấu hổ đang hấp hối giờ này, lắng nghe tiếng họ kêu khóc
cay đắng buồn rầu. Anh emơi, vộimau, vộimau chạy đi cứu giúp
ngay;maumau đáp, ‘Thưa Chủ, có chính tôi đây.’”
66 Khi tôi nghĩ về châu Phi, Ấn Độ, và khắp thế giới, hàng triệu
người ngoại đạo đang kêu la và khóc than xin sự thương xót, và
ai sẽ đi? Đừng mang họ đến với một bài tiểu luận, nhưng mang
họ đến Chúa Jêsus Christ. Người nào đó ở trong sự Hiện diện của
Ngài, giốngMôi-se, ngườimà có thể đi xuống đó và tỏ cho họ thấy
sự giải cứu thật. Không phải làm cho họ gia nhập vào giáo hội,
hay bắt tay và có một tín điều, nhưng đem đến sự giải cứu đến
cho linh hồn họ; người tin kính tốt nào đó. Vâng, Ê-sai đã xưng
tội lỗi mình và đã được tẩy sạch.
67 Sau khi Gia-cốp đã vật lộn suốt đêm, xưng tội lỗi của mình,
các bạn nhớ ông ở nơi nào không? Nơi đó gọi là Peniel, P-e-n-i-t-
e-l, Peniel. Từ ngữ Peniel, trong tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là “gương
mặt của Đức Chúa Trời Toàn Năng.” Gia-cốp, là một người thủ
đoạn đã chạy trốn tất cả…tên ông là Gia-cốp, mà nghĩa là “người
chiếm chỗ,” đó là người lừa dối, đã chạy trốn suốt cả đời ông,
trốn khỏi Đức Chúa Trời, nhưng một khi ông ở trong sự Hiện
diện của Đức Chúa Trời ở Peniel, trước mặt Đức Chúa Trời, ông
đã nắm giữ Đức Chúa Trời và không muốn để Ngài đi. Đức Chúa
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Trời ôi, chúng con cần nhiều Gia-cốp. Ông đứng vững trước mặt
Đức Chúa Trời, ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, ông đã ở
lại cho đến lúc mặt trời mọc. Đức Chúa Trời phán, “Hãy để Ta đi,
bởi vì mặt trời đang mọc.” Và ông đã ở lại trước mặt Đức Chúa
Trời cho đến khimặt trờimọc lên, nhưng ông đã được xưng công
bình và được cứu rỗi. Ừm.

68 Ồ, thật đó là một việc lớn lao, bây giờ, để biết rằng ông đã
vật lộn. Đó là, ông đã nhìn thấy những dấu hiệu của Đức Chúa
Trời, ông đã có những giấc mơ về Đức Chúa Trời, nhưng đây là
một lần ông đã ở trước mặt Đức Chúa Trời, ở trong sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ điều đó, hỡi các bạn. Bây giờ,
khi chúng ta nhanh lên. Ở trong sựHiện diện của Đức Chúa Trời,
con người được thay đổi. Gia-cốp đã được thay đổi. Bây giờ ông
đã có thể bước đi với Đức Chúa Trời. Vâng, ông là con người khác
hơn những gì ông đã có khi ông đi lên nơi đó. Cuộc chiến bây giờ
đã chấm dứt. Vâng, thưa quý vị. Và ông bèn lập một bàn thờ. Các
bạn biết, trước đây ông đã không lập bàn thờ. Nhưng, tôi nói với
các bạn, khi các bạn đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời,
các bạn muốn lập một bàn thờ ở nơi nào đó. Các bạn muốn tìm
nơi nào đó để các bạn có thể cầu nguyện. Ông đã lậpmột bàn thờ.
Ông được rửa sạch, và Đức Chúa Trời đã thắng.

69 Và Gia-cốp đã được đổi tên từ Gia-cốp, “người chiếm chỗ,”
thành Y-sơ-ra-ên, “một hoàng tử, có quyền năng với Đức Chúa
Trời.” Đó là điều đã xảy đến cho Gia-cốp. Người chiếm chỗ, người
lừa đảo, người không công bình, người không thánh sạch, người
lừa gạt, đã lừa dối anh trai mình, đánh cắp quyền trưởng nam,
như đã có, từ anh trai mình, lấy nó bằng một phương cách nhỏ
mọn dơ bẩn, một người lừa dối như thế. Ông đã lừa dối ông gia
mình. Đặt những cây gậy bạch dương và làm những con vật đẻ
có vết lốm đốm, khi những con bò có chửa đến đó, nhìn vào nó,
và con chiên…sẽ nhìn thấy cây gậy có vết đốm và làm cho súc
vật có vết đốm, để sinh ra chúng có những đốm. Kẻ lừa dối, lừa
dối chính ông gia mình. Lừa dối mẹ mình, lừa dối cha mình, lừa
dối anh mình, nhưng một khi ông lâm vào trong…Ông là một
người thủ đoạn. Ông đã chạy trốn mọi nơi ông đi, luôn luôn ở
trong sự chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời, ông chạy trốn anh trai
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mình. Nhưng khi ông đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời,
ông nhận biết mình là một tội nhân. Ông đã làm gì? Ông đã làm
gì? Ông đã nhìn thấy cơ hội của mình. Ông đã gặp điều gì đó mà
trước đây ông không hề nghĩ đến, và ông ở lại đó cho đến khimọi
tội lỗi được xóa sạch. Ồ, chao ôi! Đức Chúa Trời đem ông vào ở
trong Chính sự Hiện diện của Ngài.
70 Đức Chúa Trời tìm cách để đưa con người vào sự Hiện diện
của họ, rồi họ đưa ra quyết định của họ. Một số người trong họ
trốn khỏi Ngài, một số người chạy đến với Ngài. Nếu họ được
định trước để có Sự sống, họ tin Nó, họ bám giữ trên Nó. Nếu họ
không giữ, họ cố gắng ra khỏi và nói, “Không có gì với Nó cả.”
Hiểu không? Và đó là kẻ mà bị hư mất. “Người nào xưng tội lỗi
mình, thì sẽ được tha thứ. Nếu anh em giấu tội lỗi mình, thì anh
em sẽ không thịnh vượng.” Không.
71 Vì vậy Gia-cốp khi ông, các bạn biết, ngày hôm sau ông gặp
anhmình là Ê-sau. Ông đã không cần sự giúp đỡ từ anhmình lúc
đó nữa. Ông không cần đội quân của ông ấy. Ông bận rộn lập các
bàn thờ. Ông không sợ Ê-sau nữa.
72 Thi thiên 16:8, Đa-vít nói, “Tôi đã để Chúa ở trước mặt tôi.”
Đó là một việc tốt để làm. Thi thiên 16:8, “Tôi đã để Chúa ở trước
mặt tôi.” Vì thế, ông không thể bị bối rối về điều đó. Ông muốn
được ý thức về sựHiện diện của Ngài, vì thế Đa-vít nói, “Tôi hằng
để Chúa ở trướcmặt tôi. Bây giờ tôi, Đa-vít, hằng để Chúa ở trước
mặt tôi, luôn ý thức—ý thức về sự Hiện diện của Đức Chúa Trời.”
Đó chẳng phải là bài học bổ ích cho tất cả chúng ta buổi tối nay
sao? Đặt Chúa ở trước mặt chúng ta để chúng ta sẽ ý thức về sự
Hiện diện của Ngài. Hãy đặt Ngài trước tiên. Tại sao? Đặt Ngài
trước tiên, trước các bạn. Tại sao? Lúc đó các bạn sẽ không phạm
tội khi các bạn đang nhận biết rằng các bạn thường xuyên ở
trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi các bạn nhận biết
Đức Chúa Trời ở chung quanh, các bạn xem xét lại những gì
mình nói.
73 Một người đàn ông, khi người ấy nghĩ Đức Chúa Trời đã đi
khỏi, anh ta sẽ chửi rủa, anh ta sẽ ham muốn đàn bà, anh ta sẽ
làm…anh ta sẽ trộm cắp, lừa đảo, nói dối. Anh ta sẽ làm bất cứ
điều gì khi anh ta nghĩ Đức Chúa Trời không thấy anh ta. Nhưng
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mang anh ta vào trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, anh ta
sẽ ngừng việc ấy ngay bây giờ. Hiểu không? Và Đa-vít nói, “Tôi
hằng để Chúa ở trước mặt tôi.” Đó là một việc tốt. Không lạ gì
Đức Chúa Trời phán ông là một người theo lòng của Chính Ngài.
Con người sẽ làm mọi thứ khi anh ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời
không ở gần. Nhưng khi anh ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời ở
gần, các bạn đã bao giờ chú ý đến một tội nhân chưa? Hãy để
một người tin kính bước đến, anh ta sẽ từ bỏ sự chửi rủa của
mình, nếu anh ta có chút sự kính trọng nào. Hiểu không? Anh ta
sẽ không nói những chuyện đùa cợt xấu xa mà anh ta muốn kể.
Hiểu không? Đấy, anh ta sẽ từ bỏ điều đó, bởi vì anh ta biết rằng
mình ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa
Trời ở trong đền tạm của dân sựNgài. Hiểu không?

74 Sau khi Đa-vít làm điều này, ông nói, “Lòng tôi sẽ mừng rỡ.”
Tôi mong các bạn sẽ đọc nó, Thi thiên 16. “Lòng tôi sẽ mừng rỡ,
và xác thịt tôi sẽ nghỉ yên trong hi vọng.” Tại sao? Lòng tôi sẽ
mừng rỡ bởi vì tôi đã có Đức Chúa Trời ở trước mặt tôi mọi lúc.
“Và xác thịt tôi sẽ được yên nghỉ trong hy vọng; nếu tôi chết,
tôi sẽ được sống lại. Vì Ngài sẽ chẳng để cho Đấng Thánh của
Ngài thấy sự hư nát, Ngài cũng sẽ không bỏ linh hồnNgười trong
âm phủ.” Hiểu không? Khi Đa-vít để Đức Chúa Trời ở trước mặt
mình, và đã ý thức rằng ông liên tục ở trong sự Hiện diện của
Đức Chúa Trời. “Trước hết các ngươi hãy tìm kiếm Vương quốc
Đức Chúa Trời.”

75 Bây giờ hãy lắng nghe, thưa hội thánh, tôi yêu mến anh chị
em. Và tôi muốn anh chị em lắng nghe tôi giờ này. Như Anh
McCullough thường nói, “Tôi sẽ nói điều gì đó.” Luôn luôn để
Chúa trước mặt các bạn, và các bạn đừng làm gì để các bạn sẽ
không ở trong sựHiện diện của Ngài, bởi vì Ngài đang chăm xem
các bạn. Hiểu không? Chúa đóng trại chung quanh những ai mà
kính sợ Ngài. Ngài không…Ngài thật sự ở lại thật gần bên các
bạn. Và Ngài biết mọi công việc các bạn đang làm, và các bạn
phải nhận biết điều đó. Khi các bạn bắt đầu nói dối, đừng làm
điều đó, hãy nhớ, Đức Chúa Trời đang lắng nghe các bạn. Nếu
các bạn bắt đầu lừa dối việc nhỏ nào, các bạn đừng làm điều đó,
Đức Chúa Trời nhìn xem các bạn. Nếu các bạn bắt đầu lấy Danh
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Ngài làm chơi, đừng làm điều đó, Đức Chúa Trời đang lắng nghe
các bạn. Bắt đầu hút thuốc, Ngài đang nhìn các bạn. Hiểu không?
Của ngài…Chúng ta thường hát bài, “Suốt dọc đường đến nơi ở
thật sự của linh hồn, có một con mắt đang dõi theo bạn; mỗi
bước chân mà bạn đi, con mắt vĩ đại này luôn tỉnh thức, có một
con mắt đang dõi theo bạn.” Hãy nhớ rằng, hãy làm giống như
Đa-vít, để Chúa luôn ở trước mặt các bạn. Rồi tấm lòng các bạn
sẽ vui mừng và xác thịt các bạn sẽ được yên nghỉ trong hi vọng,
vì Ngài đã hứa điều đó. Vâng, thưa quý vị. Ông biết rằng ông sẽ
sống lại vì Đức Chúa Trời đã hứa điều đó. Đúng vậy.

76 Khi chúng ta đến trong sự Hiện diện của Ngài, chúng ta được
thay đổi, chẳng bao giờ giống nhau. Hãy nhìn xuyên suốt mọi
thời đại, của mỗi bước đi của đời sống, ở con người. Hãy nhìn
xem Áp-ra-ham. Các bạn nói, “Ồ, cuộc đời được thay đổi thì chỉ
dành cho những mục sư truyền đạo.” Ồ, không. Cuộc đời được
thay đổi thì dành chomọi người. Hiểu không?

77 Lúc bấy giờ, Áp-ra-ham làmột nông dân, nhưng khi ông nghe
Tiếng của Đức Chúa Trời phán với ông, và đã nhìn thấy khải
tượng đó, ông là một người được thay đổi từ lúc đó trở đi. Ông
đã tự phân rẽ ra khỏi bà con của mình, khỏi tất cả người thân
quen của mình, và đi như một người hành hương và một người
lạ, trong một xứ xa lạ, phần còn lại của cuộc đời ông, cư ngụ ở
trong trại, bởi vì ông xưng nhận cách rõ ràng rằng ông đang tìm
kiếm một thành mà Người Xây và Người Làm Nên là Đức Chúa
Trời. Ông biết có một Đức Chúa Trời, và có một thành ở nơi nào
đó mà Người Xây Dựng của Nó và Người Làm Nên là Đức Chúa
Trời. Đó là những gì Hê-bơ-rơ 11 nói cho chúng ta biết, rằng ông
đang tìm kiếm một thành phố mà Người Xây Dựng của Nó và
Người Làm Nên là Đức Chúa Trời. Ông là người được thay đổi,
tuy nhiên ông không có gì cả chỉ là một nông dân. Nhưng ông
nhìn thấy khải tượng và đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa
Trời, và kể từ đó ông làmột người được thay đổi.

78 Môi-se, ông làmột người chăn chiên, nhưng ông làmột người
được thay đổi khi ông đến trong sựHiện diện của Đức Chúa Trời.
Ông là người hèn nhát, ông đang chạy trốn Pha-ra-ôn, với cả đội
quân ở phía sau ông. Nhưng với một cây gậy ở trong tay mình,
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ông đã trở lại và chiếm cả đất nước. Hiểu không? Tại sao? Ông
đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông là một người
được thay đổi, một người chăn chiên.
79 Phi-e-rơ, một người đánh cá, không biết gì về đánh cá…hay
không biết gì về Đức Chúa Trời, điều duy nhất ông có thể biết là
cách bắt cá. Nhưng khi ông đến trong sựHiện diện của Đức Chúa
Trời, và thấy Đấng Tạo Dựng vĩ đại Đấng mà có thể tạo nên cá,
khi Ngài đã phán với ông hãy thả lưới xuống để kéo. Đã không có
một con cá nào ở đó, ông cứ kéo lưới lên. Nhưng ông nói, “Theo
Lời Ngài, Chúa ôi. Con tin rằngNgài là ConĐức Chúa Trời, và nếu
Ngài để…nếu con thả lưới xuống, Ngài đã phán bảo con làm điều
đó; theo Lời Ngài, bởi vì Ngài và Lời Ngài thì giống nhau, con thả
lưới xuống.” Và khi ông bắt đầu kéo lưới, ông nói, “Chúa ôi, hãy
rời xa con, con là người có tội.” Đấy, một người đánh cá, sau khi
Phi-e-rơ đã gặp Đấng Christ ông không bao giờ giống như trước
nữa. Ông, sau đó, rất chân thật với Đức Chúa Trời, ông được giao
cho các chìa khóa Vương quốc. Vâng, thưa quý vị.
80 Phao-lô, một người tự xưng là người Pha-ri-si, được học tập
và huấn luyện trong tất cả tôn giáo của…mà đã có trong thế gian
vào thời đó, một trong những học giả nổi tiếng nhất trong xứ.
Nhưng một ngày kia khi ông đến trước Trụ Lửa đó, Đức Chúa
Trời mà ông đã từng bắt bớ, một cách ngu dốt. Ông là một người
Pha-ri-si, ông đã không tin Đức Chúa Trời là một Người. Ông đã
biết Đức Chúa Trời là Trụ Lửa, Nó đã dẫn dân Ngài ra khỏi Ê-díp-
tô, Nó đã ở với họ suốt dọc đường. Nhưng khi ông nhìn thấy Trụ
Lửa này, ông ngã té sấpmặt xuống. Và ông nghemột Tiếng phán,
“Hỡi Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”

Ông nói, “Lạy Chúa, Ngài là Ai?”
81 Ngài phán, “Ta là Jêsus.” Ngài là một con người, mà đã phán,
“Ngươi đã nhận báp-têm thế nào?” Ông đã ở trong sự Hiện diện
của Đức Chúa Trời. Kể từ đó ông là một người được thay đổi, ông
đã được ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Nó thay đổi
một con người.
82 Charles G. Finney, là một luật sư, một luật sư người
Philadelphia vĩ đại, nhưng khi ông đến trong sự Hiện diện của
Đức Chúa Trời ông đã bỏ việc nghiên cứu luật của mình và
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trở nên một thầy giảng mạnh mẽ nhất chưa từng có của đất
nước này.

[Băng trống—Bt.]…là một thầy giảng, bởi vì một ngày kia
ông đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông đã từng,
nghĩ, ông muốn nghiên cứu chức vụ. Các bạn biết quyển sách
của ông. Tôi có quyển tiểu sử của ông. Ông ra ngoài cầu nguyện.
Ông nghĩ mình là một thầy giảng. Ông có ước muốn, rằng ông
muốn giảng đạo, và ông đã có cho mình vài bài giảng ông đã cố
gắng giảng. Một ngày kia ông đi ra, ngoài văn phòng của mình,
để cầu nguyện, đi vào những khu rừng. Ông quỳ xuống phía sau
một cây cổ thụ bị ngã xuống, nơi ông đã đến mỗi buổi chiều. Rất
ngoan đạo, nhưng ông không tin vào Điều đó.

Có hai người phụ nữ trong nhà thờ, cứ nói, “Ông Finney,
chúng tôi đang cầu nguyện để ông sẽ nhận lãnh Đức
Thánh Linh.”

Ông nói, “Tôi đã có Đức Thánh Linh.” Nói, “Tôi là một
thầy giảng.”
83 Nói, “Ông Finney, ông làmột người vĩ đại, và ôngđã cómột sự
nắm giữ Lời tuyệt vời, nhưng ông cần có Đức Thánh Linh. Chúng
tôi đang cầu nguyện cho ông.” Những phụnữdịu dàng.
84 Vì thế ông tiếp tục, tiếp tục. Vì thế mỗi ngày ông đi ra phía
sau văn phòng mình, ông chủ của ông và tất cả họ làm việc ở
đó, và ông đi khỏi văn phòng luật của mình và đi ra ngoài để
cầu nguyện. Và ngày kia ông đang ở ngoài đó cầu nguyện và ông
nghe tiếng một bụi cây gãy. Ông nghĩ ông chủ của mình đang
đến, tìm kiếm ông. Ông nhảy lên thật nhanh. Ông đang nói, “Lạy
Chúa là Đức Chúa Trời, con tin Ngài.” Và bụi cây nào đó bị gãy,
ông bèn, “Ừm! Ừm! Ừm!” đứng lên và nói, nhìn chung quanh,
thấy đó là bụi cây bị gãy. Và chính lúc đó ông đến trong sự Hiện
diện củaĐức ChúaTrời. Ôngnhậnbiết rằng bụi cây đã gãy vìmột
mục đích. Ông đứng đó, nước mắt chảy xuống đôi má. Ông nói,
“Có lẽ những người đàn bà đó đúng. Tôi xấu hổ vì người nào đó
nhìn thấy tôi đang nói chuyện với Đức Chúa Trời của tôi, nhưng
tôi nghĩ thật được tôn trọng vì người nào đó nhìn thấy tôi nói
chuyện với ông chủ tôi. Thật Chúa của tôi là lớn hơn rất nhiều
so với ông chủ của tôi!” Nói, “Chúa ôi, xin tha thứ con và đổ đầy
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con bằng Đức Thánh Linh,” bắt đầu gào thét và la lớn. Ông đã
ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông chạy thật nhanh
xuống văn phòng mình. Ông bắt đầu la ré rất mạnh ông phải đi
ra phía sau cửa, nói, “Chúa ôi, con sẽmang sự nhục nhã đến trên
Ngài. Xin giấu con lại đây cho đến khi con vượt qua tình trạng
này.” Tại sao? Ông đã đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời.
Ông đã là người được thay đổi. Những bài giảngmà ông đã dùng
để giảng, ông đã giảng chomọi người những bài giảng giống như
vậy và những linh hồn đã đến với bàn thờ. Đấy, ông đã ở trong
sự Hiện diện của Đức Chúa Trời.

85 Moody,một thợ sửa giày già, hầu như không biết những kiến
thức cơ bản ABC của mình. Đúng thế. Ngữ pháp của ông rất tệ.
Một ngày kia người nào đó nói với ông, “Ông Moody, ngữ pháp
của ông tệ kinh khủng.”

Ông nói, “Nhưng tôi đang chinh phục những linh hồn với
nó.” Vì vậy…

86 Một ngày kia tờ báo, biên tập viên đi đến để viết báo. Ông
ta đi đến để xem làm sao con người này có thể nắm giữ những
đám đông người dưới bất cứ điều kiện nào, một lão già, đầu hói,
và mọi thứ, và có bộ râu dài xuống, hầu như bụng phệ, và ông
là một người trông dễ sợ để nhìn. Do đó bài báo này viết tường
tận về ông, nói, “Tôi không nhìn thấy trong Dwight Moody điều
gì để cho bất cứ ai trên thế giới muốn nhìn.” Nói, “Ông ta xấu xí,
giọng nói khò khè, ông ta có bộ râu dài xuống tới thắt lưng, ông
ta có cái đầu hói giống như trái bí.” Và nói, “Làm sao trên thế
gian người nào từng đi đến sẽ thấy được điều gì đáng quan tâm
trong Moody?”

87 Vì vậy người quản lý của Moody đã tình cờ thấy nó, nói,
“Nhìn này, Ông Moody, tôi sẽ đọc điều này cho ông.” Moody
không thể tự đọc điều đó. Vì thế ông ấy nói, “Tôi sẽ đọc bài xã
luận nói về ông.” Và người ấy đã viết nó.

88 Moody chỉ nhún vai của mình, nói, “Chắc chắn không phải,
họ đến để xem Đấng Christ.” Tất cả là như thế. Tại sao? Ông đã ở
trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Từ việc chỉ làm những đế
giày, cho những người mang đã cũ mòn; ông đóng giày cho dân
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chúng bằng Tin lành của sự chuẩn bị. Tại sao? Ông đã ở trong sự
Hiện diện của Đức Chúa Trời. Đúng.

89 Một phụ nữ nhỏ bé lần nọ đến trong sự Hiện diện của Đức
Chúa Trời, như cô ấy đã có thể phạm tội rất nhiều. Trong giây
lát khi cô ta nhận biết mình ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa
Trời, mọi tội lỗi được tha thứ và cô được tinh sạch và trắng như
hoa huệ. Ồ, chao ôi. Thật tôi có thể kêu gọi dân sự ở đây nhiều
hơn nữa, thời gian sẽ không cho phép.

90 Nhưng tôi muốn nói một chút về chính mình. Điều gì có thể
thấp kém hơn tôi? Tôi đã ở đâu? Xuất thân trong gia đình của
những người nghiện rượu, xuất thân từ gia đình của những kẻ
sát nhân, xuất thân từ một gia đình của những người bán rượu
lậu. Và các bạn biết điều đó, mỗi một người trong các bạn biết
điều đó, biết loại tên gì chúng tôi đã có ở đây. Nhiều người đã
không nói với chúng tôi trên đường phố. Tôi đã đi xuống phố,
bắt đầu nói cho người nào đó, không một ai muốn nói chuyện
với tôi trừ phi người nào đó không ở gần. Họ có thể nói chuyện
với tôi, người nào khác đến gần, họ rời khỏi tôi. Và tôi đứng ở đó
và khóc, “Không, điều này không phải vậy, nó không thể là vậy.
Việc này là sai.”

91 Nhưngmột ngày kia tôi đến trong sựHiện diện củaĐức Chúa
Trời. Ngài đã thay đổi tôi và làm tôi trở nên loại người con khác.
Ân điển Ngài đã đem tôi vào trong sự Hiện diện của Ngài. Tôi
không bao giờ muốn lìa bỏ Nó. Tôi đã ở đây đến bây giờ là ba
mươi mấy năm. Tôi không muốn lìa khỏi Nó. Tôi đã có sự bảo
đảm rằng tôi sẽ luôn luôn Ở đó. Thậm chí chính sự chết sẽ chẳng
bao giờ phân rẽ tôi khỏi sự Hiện diện của Ngài. Không. Tôi sẽ ở
với Ngàimãimãi. Khi tôi thấy sựHiện diện củaNgài lần đầu tiên,
tôi đã khóc giống như Ê-sai, “Khốn nạn cho tôi.” Rồi Ngài chạm
vào tôi với ân điển Ngài. Tôi là một người được thay đổi. Một kẻ
nổi loạn trước đây thường đi ra ở đây và hành động kỳ quặc và
mọi thứ, đã được thay đổi, và kể từ đó tôi đã là con của Ngài. Kể
từ đó, tôi mong ước dâng cả cuộc đời tôi cho sự hầu việc Ngài,
ước ao duy nhất tôi cómười ngàn cuộc đời nữa để dâng choNgài.
Con người này đang trở nên già yếu lúc này, năm mươi ba năm
đã trôi qua. Khoảng ba mươi ba năm đã ở, hay ba mươi hai năm
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đã ở trong Phúc âm. Tôi ước mong có một ngàn cuộc đời nữa để
tôi có thể sống. Tại sao? Khi tôi đã từng vào trong sự Hiện diện
của Ngài và nhận biết rằng có một Người nào đó Mà đã yêu tôi
là người không đáng yêu, có Người nào đó đã yêu tôi khi không
một người nào khác yêu tôi, có Người nào đó chăm sóc tôi khi
không người nào chăm sóc tôi. Tôi vòng tay ôm thập tự giá Ngài,
tôi đã ôm lấy nó cho tôi, và sau đó tôi và Ngài trở nên một. Và kể
từ đó tôi đã yêu mến Ngài. Ngài đã làm sạch vết nhơ trong tâm
hồn tôi và tấm lòng tôi bằng Huyết Ngài, bởi sự đụng chạm tôi và
tha thứ tội lỗi tôi, và tôi sung suớng là một trong những con cái
Ngài tối nay. Tôi không bao giờmuốn lìa bỏ nơi Thiêng liêng này,
mặc dù kẻ cám dỗ đã cố gắng thuyết phục tôi; nhưng tôi được an
toàn ở trong lều trại của Đức Chúa Trời, và vui mừng trong tình
yêu và ân điển Ngài, và tôi đang sống trong sự ngợi khen. Chao
ôi! Điều đó làm cho lòng tôi vui mừng.

92 Tôi đang giới thiệuNgài vớimọi ngườimệtmỏi. Tôi đang giới
thiệu Ngài với các bạn mà không có hy vọng. Các bạn chẳng bao
giờ ở trong sựHiện diện củaNgài, việc duynhất các bạnphải làm
là xưng nhận tội lỗi củamình và nhận biết rằngmình thì sai trái,
và Đức Chúa Trời có Thiên sứ đã định trước đó tối nay, được gọi
là Đức Thánh Linh, đấng sẽ cất mọi tội lỗi các bạn đi. Rồi các bạn
sẽ kêu lên, “Chúa ôi, có con đây, xin hãy sai con.” Rồi các bạn sẽ
giơ taymình lên và hát, “Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi, Vì
tội nhân chính Chiên Con chịu hình. Muôn dân, khá dâng Ngài
sự vinh hiển, vì Huyết Ngài đã gội trắng trong tội tình.” Tôi yêu
Ngài. Còn bạn?Hãy sống trong sựHiện diện củaNgài!

93 Tôi đến với bục giảng ở đây sáng nay, cảm thấy rất mệt mỏi
và rất đau ốm vì…Tôi—tôi đã ở dưới Kentucky tuần trước với vài
người bạn cá nhân của tôi đang ngồi đây. Nếu tôi đã ở lại dưới
đó rất lâu, thì họ có thể giết tôi, chắc chắn họ sẽ, với lòng tử tế,
của vài người nấu nướng ngon nhất tôi đã từng biết trong đời. Và
khi tôi ăn no, đã chứa quá tải, “Anh Branham, sao anh không ăn
một ít món này?” Và nó thật quá ngon, tôi cứ cố gắng chọc cho nó
xẹp xuống. Tôi ăn no quá tôi thật sự thậm chí không thể bước đi
được. Tôi—tôi không thể ngủ được, và tôi phải thức dậy và đi bộ
một lát. Và tôi đã không cảm thấy rất dễ chịu khi tôi đến đây sáng
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nay. Nhưngmột khi tôi đến trong sự Hiện diện của Ngài, điều đó
được giải quyết. Điều đó được giải quyết, tất cả biến mất sau đó.
Đúng thế. Ồ, để sống trong sựHiện diện củaNgài!

Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi,
Vì tội nhân chính Chiên Con chịu hình;
Muôn dân khá dâng Ngài sự vinh hiển,
Vì Huyết Ngài đã gội trắng trong tội tình.

Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu.

[AnhBranhambắt đầungânngabàiTônVinhChúaTôi—Bt.]

Vì Ngài đã làm quá nhiều cho tôi.
Ngài đã tha thứ sự vi phạm của tôi,
Và Huyết Ngài đã tẩy sạch tội lỗi tôi.

Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi,
Vì tội nhân chính Chiên Con chịu hình;
Muôn dân khá dâng Ngài sự vinh hiển,
Vì Huyết Ngài đã gội trắng trong tội tình.

[AnhBranhambắt đầungânngabàiTônVinhChúaTôi—Bt.]
94 Bây giờ nếu các bạn ở đây tối nay…Và tôi biết sự Hiện diện
của Ngài thì ở đây. Đang đứng trong đó cách đây một lát, với
một cô bé của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh
vận hành trên tôi khi tôi cầu nguyện cho đứa bé đó. Cha mẹ đã
đi xuống cắm trại từ Hội thánh Anderson của Đức Chúa Trời.
Và người giám sát ở trên đó, biết đứa trẻ ấy, các bác sĩ nói “có
thể…nó phải chết ngay lập tức, vì bệnh bạch cầu.” Bé gái nhỏ,
dễ thương, ở trong giai đoạn cuối bây giờ. Cô bé trở lại đó và
bàn tay bé nhỏ của cô giơ ra với tôi, tất cả đều sưng phồng lên,
với những mũi tiêm và những thứ ở trong nó, và xanh xao. Tôi
đã ngước nhìn cô ấy, tôi thấy một khải tượng. Cha mẹ cô bé vừa
mới đọc sách ở ngoài đó. Họ không biết gì về điều đó. Người tổng
giám sát ở trại đến đó đã bảo họ, nói hãy đem đứa bé xuống đây.
Họmuốn trở lại khi chúng ta cómột buổi nhóm chữa lành. Và tôi
nói, “Hãy đemđứa trẻ đếnbây giờ,” cảmnhậnđược dẫndắt.
95 Khi tôi đang đứng ngay trong đó, Đức Thánh Linh đi trở lại
và làm lộ ra tiền sử bệnh của đứa trẻ. Đã nói về tất cả đã xảy ra
thế nào, những gì họ đã làm. Đã nói về tham vọng của bé gái, là
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muốn trở thành người chơi đàn piano. Và người mẹ đó thật sự
hầu như đã la lớn lên. Và người cha đó nói, “Đó là sự thật của
Đức Chúa Trời.” Ngồi ở ngay đó trong chiếc xe hơi lúc bấy giờ
đang nghe điều đó, không thể vào được, đang ngồi ở ngoài đó
lắng nghe điều đó lúc bấy giờ.

96 Có một bức màn lớn của một cái bóng đến ở trên đứa trẻ.
Và tôi nói, “Ớ Sa-tan, ngươi bị đánh bại rồi.” “Đức Chúa Trời ôi,
Ngài không được con người kính trọng. Và bởi quyền năng sống
lại của Ngài, và như là đầy tớ Ngài, con đuổi con quỷ này ra khỏi
đứa trẻ.” Một Ánh Sáng lớn chiếu trên đầu cô ấy, nó đã ở trên. A-
men. Hả? Chắc chắn, Ngài đáng đượcmọi sự ngợi khen!

97 Ngài biết mọi sự. Ngài biết tấm lòng bạn. Và bạn biết những
gì bạn đang suy nghĩ; Ngài, cũng biết. Nếu có tội lỗi nhỏ nào trên
các bạn tối nay, và các bạn không muốn đi vào sự Hiện diện của
Đức Chúa Trời với điều đó ở trên các bạn, mời các bạn một lần
nữa giơ tay lên và nói, “Anh Branham, xin cầu nguyện cho tôi,
tôi muốn ở trong sựHiện diện của Ngài vào Ngày đó, vô tội.” Đức
Chúa Trời ban phước cho các bạn. Nhiều bàn tay, Đức Chúa Trời
nhìn thấy nó. Trong sự Hiện diện của Ngài. Bây giờ tôi sẽ nói các
bạn điều gì để làm. Bây giờ cứ lắng nghe thật kỹ. Hãy làm giống
như Đa-vít đã làm, để Chúa ở trước mặt mình ngay bây giờ. Để
Chúa ở giữa các bạn và tội lỗi đó, bất kỳ tội lỗi nhỏ gây phiền
toái đó là gì. Nó có thể là nói dối, có thể là trộm cắp, nó có thể là
ý tưởng tội lỗi, nó có thể là tức giận, có thể là uống rượu, có thể là
hút thuốc, có thể là cờ bạc. Tôi không biết là gì. Nó có thể là gian
dâm. Nó có thể là bất cứ điều gì. Tôi không biết nó là gì. Bất kể nó
là gì, hãy đặt Chúa ở trước mặt mình. Và rồi tấm lòng các bạn sẽ
vui vẻ, và xác thịt bạn sẽ nghỉ yên trong hi vọng, vì các bạn biết
rằng Đấng Christ đã hứa Ngài sẽ sống lại lần nữa trong những
ngày sau rốt. Khi Ngài đến, chúng ta sẽ đến trong sự giống như
Ngài. Các bạn muốn làm điều đó bây giờ không, trong khi chúng
ta cầu nguyện?

98 Lạy Cha trên Trời của chúng con, một Sứ điệp nhỏ đứt đoạn
bởimột đầy tớmệtmỏi yếuđuối. Nhưng thật sự suynghĩ về đề tài
về “ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời.” Và tối nay chúng
con nhìn thấy tác động nó đã xảy ra trên những người thánh
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đến trong sự Hiện diện của Ngài, những gì đã tác động trên họ.
Những nhà hiền triết, những tiên tri đầy quyền năng vĩ đại được
định trước bởi Đức Chúa Trời, và được sai đến để rao giảng Lời,
và tuy nhiên gặp Ngài mặt đối mặt và ngã té xuống đất giống
nhưmột người chết. Chúng con sẽ làm gì vào ngày đó, lạy Chúa?
Chúng con đã suy gẫm về điều đó. Chúng con đã suy nghĩ về nó.
Bốn mươi mấy hay nămmươi bàn tay đã suy nghĩ việc đó, Chúa
ôi, vì họ vừa đưa tay lên, hay những tấm lòng ở bên dưới bàn tay,
đã suy nghĩ về buổi gặp mặt Ngài từ khi chúng con giảng. Họ sẽ
làm gì nếu họ phải gặp Ngài?

99 Bàn tay con, Chúa ôi, đưa lên. Con sẽ làm gì? Giờ nầy, Cha ôi,
con đã có nhiều điều sai mà con làm sai trái. Con xưng tội lỗi con
sáng nay trước hội thánh, như con đã xưng nó với Ngài trên đỉnh
núi buổi sáng kia khi nó được xóa sạch và trắng như tuyết, và ở
trên đỉnh núi đó, con đã kêu khóc thế nào và cầu xin Ngài tha
thứ về sự ngu dại của con. Và thật con sợ làm sao khi đứng trước
anh emmình, những người xem con như đầy tớ-tiên tri Ngài. Và,
Chúa ôi, thật con ghét đến trước họ và nói họ hành động ngu dại
để con phải làm việc giống như thế, nhưng, Đức Chúa Trời ôi,
điều đó tốt đẹp cho linh hồn con hầu cho con xưng tội lỗi mình
ra và không giấu giếm. Vì thế để thành thật với Ngài, và ngay
trước dân sự, con đã xưng nhận điều đó, Chúa ôi. Con sai lầm,
con hoàn toàn sai lầm. Con cầu xin sự tha thứ.

100 Và rồi, Cha ôi, con đã chậm trễ về Ngài, hầu việc Ngài, nhiều
lần có lẽ con có thể đi lâu hơn trong khi con đã không làm công
việc đó. Cha ôi, con xưng tội mình. Con muốn Thiên sứ của Đức
Chúa Trời rửa sạch con khỏi điều đó, bằng Huyết Chúa Jêsus.
Tối nay những bàn tay khác giơ lên, một số họ có lẽ trước đây
chưa bao giờ cầu xin sự tha thứ; nhưng con chắc chắn một điều
này, nếu chúng con xưng mọi tội lỗi mình, thì Đức Chúa Trời sẽ
bôi xóa chúng, quăng chúng xuống biển lãng quên và chẳng bao
giờ nhớ chúng—chúng nữa. Và, Cha ôi, khi con xưng tội lỗi của
con, về những hành vi sai trái trước dân sự, chính con đã không
được thực hiện giống nhưmột đầy tớ củaĐấng Christ. Con không
giống. Con sợ người đó có thể giận dữ với con và nghĩ con không
muốn làm tổn thương tình cảm của họ, nhưng con không nghĩ
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về những gì con đang làm cho Ngài, Chúa ôi. Và bây giờ con—
con cầu nguyện để Ngài tha thứ con. Và bây giờ, Cha ôi, con biết
rằng nếu con cầu xin sự tha thứ thì con được tha thứ, và Ngài để
tội lỗi trong biển lãng quên, và Ngài sẽ không bao giờ nhớ điều
đó nữa. Đức Chúa Trời ôi, con cảmơnNgài về điều ấy.

101 Và con cầu nguyện hầu choNgài sẽ đểmỗi người ở đây,mà có
tội, tội lỗi vấn vương của bất cứ điều gì trước họ, xin cho họ vứt
bỏ nó đi và đặt Chúa trước mặt họ giống như Đa-vít đã làm. Vì
bây giờ chúng con kêu la, “Khốn nạn cho tôi, vì tôi đã nhìn thấy
sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi là người đàn ông có môi dơ
dáy, hay một phụ nữ hay cô gái, chàng trai có môi dơ dáy, hay
một người nào đó.” Bất kể chúng con là gì đi nữa, chúng con đều
bất khiết, và chúng con cầu xin Huyết của Chúa Jêsus Christ, là
Của lễ thích hợp, để rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi, hầu cho
chúng con có thể ở trong sự Hiện diện của Ngài. Xin cho chúng
con kể từ tối hôm nay ở đây với tấm lòng vui mừng của chúng
con, và xác thịt chúng con yên nghỉ trong hi vọng, biết điều này,
rằng khi Chúa Jêsus đến, chúng con sẽ được cất lên vớiNgài trong
sự giống như Ngài, và sẽ gặp Ngài trong không trung, trong sự
Cất lên, khi sự đếm ngược cuối cùng chấm dứt. Chúng con nhìn
thấy thời đại hội thánh thứ bảy được tính đến rồi, và chúng con
sẵn sàng giờ nầy để được cất lên. Chúng con cầu nguyện, Đức
Chúa Trời ôi, rằng Ngài, trước khi Ngài đóng cửa, nếu có người
nào ở đây tối nay chưa bao giờ đến, xin cho họ vội vã vào thật
nhanh, vì chúng connhậnbiết rằng cánh cửa thương xót, giữa sự
thương xót và sự phán xét, sắp đóng lại. Những người mà muốn
tiếpnhận sự thương xót sẽ bước vào. Cònnhữngngườimàkhông
muốn vào sẽ phải chịu sự phán xét. Đức Chúa Trời đóng cửa. Xin
cho tối nay không có cánh cửa nào đóng lại cho mỗi một người
xưng mình là những tội nhân. Cầu mong tất cả chúng con nhận
sự tha thứ và thương xót. TrongDanh Chúa Jêsus Christ.

102 Và bây giờ, Cha ôi, vì những người đau ốm và buồn phiền, vì
những người này có nhu cầu, con cầu xin để ân điểnNgài sẽ cung
cấp tất cả nhu cầu của họ. Cầu xin họ bước vào trongĐấng Christ,
vào trong sựHiện diện củaNgài. Đặt đểĐấng Christ, Đấng Christ,
lời hứa, “‘Ngài đã vì sự gian ác của tôi mà bị thương,’ đó là tội lỗi
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của con. ‘Bởi bởi lằn roi Ngài tôi được lành bịnh,’ thế thì con đặt
Chúa ở trước sự đau ốm của con. ‘Ngài ở trên tay phải con, và
con sẽ chẳng di chuyển,’ rồi con bước đi dạn dĩ, xưng nhận rằng
con được chữa lành. ‘Bởi lằn roi Ngài con được lành bệnh.’” Xin
nhậm lời, Chúa ôi, cho mỗi một người trong họ. Và chúng con
biết rằng nếu chúng con xưng tội với cả tấm lòng chúng con và,
hay là vớimôimiệng chúng con, và tin trong lòng của chúng con,
thì chúng con có được điềumìnhmong ước.
103 Ngài phán, “Khi các ngươi nói điều gì, hãy tin nóứng nghiệm,
các ngươi có thể có được điều mình đã nói.” Chúng con tin điều
đó, Cha ôi, và tin rằng Ngài sẽ làm sạch mọi tội lỗi chúng con, và
chữa lànhmọi bệnh tật của chúng con, và ban cho chúng con ân
điển, để hầu việc Ngài, Chúa ôi.
104 Xin ở cùng những người này. Nhiều người trong họ đang đi
lại trên những con đường tối đen tối nay. Nhiều người họ sẽ đi
nhiều dặm. Xin đừng để điều gì xảy đến cho họ, Chúa ôi. Họ
vượt qua vùng quê để ngồi đây lắng nghe sự đếm ngược, để thấy
chúng con ở thật gần thời kỳ cuối cùng. Bây giờ con cầu xin họ
đi ra, đặt Đức Chúa Trời ở trước mặt họ, luôn luôn ở trước mặt
họ, trước bất cứ điều gì khác. Trước chuyến đi của họ, trước sự
di chuyển của họ, trước khi—trước khi họ thức dậy, sau khi họ
đi ngủ, luôn luôn trước khi họ ngủ, bất cứ ở đâu, đặt Ngài trước
tiên! “Vì Ngài ở trên tay hữu tôi, và tôi sẽ chẳng lay động.” Thế
thì xin cho tấm lòng họ vui mừng, để biết rằng họ nhận lãnh
điều mình đã cầu xin, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa điều đó, và
xác thịt của họ sẽ yên nghỉ trong hi vọng. Xin nhậm lời, Chúa
ôi, vì chúng con cầu xin bấy nhiêu điều trong Danh Chúa Jêsus
Christ. A-men.

Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi,
Vì tội nhân chính Chiên Con chịu hình;
Muôn dân khá dâng Ngài sự vinh hiển,
Vì Huyết Ngài đã gội trắng trong tội tình.

105 Bây giờ các bạn có tinmình đã đặt Chúa ở giữa các bạn và tội
lỗi của các bạn, giữa các bạn và sự đau yếu của các bạn, giữa các
bạn và lỗi lầm của các bạn, giữa các bạn và các đường lối các bạn
không? “Chúa luôn ở trước mặt tôi, và tôi ở trong sự Hiện diện
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củaNgài. Lần sau tôi bắt đầu bật lửa hút thuốc, Chúa ở trướcmặt
tôi. Lần sau nếu tôi bắt đầu hammuốn, thì Chúa ở trước mặt tôi.
Lần sau nếu tôi bắt đầu nói điều gì sai trái, thì Chúa ở trước tôi.
Lần sau nếu tôi bắt đầu nói điều xấu xa, thì Chúa ở trướcmặt tôi.
Và tôi sẽ không bị lay chuyển. A-men. Tôi sẽ sống trong sự Hiện
diện của Ngài mỗi ngày, với sự giao dịch của tôi, mỗi ngày với
sự trò chuyện của tôi. Tôi sẽ bước đi như thể Chúa ở trước mặt
tôi, bởi vì tối nay tôi đã đặt Ngài trước mặt tôi. Tôi sẽ chẳng dời
chuyển.” Các bạn yêumến Ngài chứ?
106 Bây giờ, chúng ta hãy đứng lên nào. Ồ, tôi thực sự cảm thấy
thật tốt. Tôi thật cảm thấy tôi không muốn về nhà. Và các bạn
biết chỉ còn khoảng hai mươi lăm phút nữa là đến chín giờ, tôi
gần như sớm hơn hai giờ. Điều đó chẳng tuyệt vời sao? Ồ, chao
ôi! Nhưng bây giờ khi chúng ta ra về, chúng ta hãy nhớ, chúng ta
phải nắm lấy Danh Chúa Jêsus với chúng ta, như một cái khiên
tránh mọi cạm bẫy. Và khi cám dỗ đến quanh chúng ta…cố gắng
giữ chúng ta nhớ rằng, cứ thở ra Danh thánh đó trong lời cầu
nguyện.

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

Danhquý báu (Danhquý báu), Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danhquý báu (Danhquý báu), Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

107 Bao nhiêu anh chị em thích mục sư của chúng ta, Anh
Neville? [Hội chúng nói, “A-men.”—Bt.] Anh chị em chẳng biết
ơn Chúa vìmột người hằng ngày, tốt, chân thật, tin Phúc âm sao?
[“A-men.”] Và anh đang làm công việc kỳ diệu như vậy nhờ vâng
theo các Điều răn của Đức Chúa Trời, và rao giảng Lời và giữ bầu
không khí thuộc linh tuyệt vời này trong hội thánh luônmọi lúc.
Hãy nhớ, tôi đã xuống Duyên hải miền Đông, đi qua phía Nam,
và đi lên Duyên hảimiền Tây, và đi qua Canada, và tôi không gặp
một hội thánh nào có bầu không khí thuộc linh như hội thánh
này ở ngay đây. Họ đã đi để gieo giống, vâng, cũng không phải
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sự cuồng tín, hay cũng không phải đi ra với những trống cơm,
hay cũng không phải quá nguội lạnh đến nỗi họ không thể di
chuyển. Chỉ thế thôi.

108 Bây giờ, các bạn có yêumến nhau không? [Hội chúng nói, “A-
men.”—Bt.] Ồ, hãy bắt tay với nhau, và nói, “Ngợi khenChúa.”

109 [Anh Branhambắt tay với dân sự—Bt.] Ngợi khen Chúa. Ngợi
khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa, chị ơi. Ngợi khen
Chúa. Vui mừng vì anh đã có mặt ở đây, anh ơi. Ngợi khen Chúa,
chị ơi. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em. Được rồi.
Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta sẽ. Đức Chúa Trời
ban phước cho anh chị em. Tôi biết những gì anh chị em cần.
Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em. Đức Chúa Trời ban
phước cho anh chị em.

Mang Danh Jêsus đi với anh,
Như cái khiên che mọi bẫy lưới;
Khi những cám dỗ đến chung quanh, (Anh chị
em làm gì?)

Kêu Danh thánh đó trong lời cầu nguyện.

Danhquý báu (Danhquý báu), Ồ thật dịu dàng!
(Ồ thật dịu dàng!)

Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời;
Danhquý báu (Danhquý báu), Ồ thật dịu dàng!
Hi vọng ở đất và mừng vui ở Trời.

110 Chúng ta hãy cúi đầu giờ này. Thật êmdịu, chúng ta hãy đừng
quên điều đó bây giờ. Chúng ta hãy hát lại câu ấy.

Mang Danh Jêsus đi với anh, (Vì điều gì?)
Vì cái khiên che mọi bẫy lưới, (khi Sa-tan nhe
nanh với anh);

Khi những cám dỗ đến chung quanh anh, (Anh
chị em làm gì?)

Cứ kêu Danh thánh đó.

“Vì Chúa ở trướcmặt tôi; tôi sẽ không bị rúng động!”

Danhquý báu (Danhquý báu), Ô thật dịu dàng!

Xin mời Anh Neville. 
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