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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm 
Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-
ca 17:30, và Khải huyền 10:07: 

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và 
đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha 
[Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc 
Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-
chi 4:5-6) 

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ Bảy [Thời kỳ Sau rốt] 
cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], 
thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như 
Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 
10:7) 

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao 
điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp 
công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt 
này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị 
cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst. 

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ 
được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy 
với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài. 

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, 
nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) 
Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất. 

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) 
William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều 
có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 500 bài đã được dịch thành văn 
bản chữ Việt và có hơn 380 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể 
hạ tải miễn phi từ trên mạng  

<http://Vn.Bibleway.org> và 
 <http://www.messagehub.info/vi> 

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải 
được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn 
phí. 
 

 



Khoảng Trống Giữa 7 Thời đại HT Và 7 
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1 Xin chào tất cả các bạn. Thật là một đặc ân vì được trở lại đây trong 
Nhà Chúa tối nay, vẫn được nuôi sống bởi Ma-na từ khi sáng, linh hồn của 
chúng ta thật quá phước hạnh bởi Sự Hiện Diện tuyệt vời của Ngài.  

 Tối nay, chúng ta bắt đầu với đề tài về “Khoảng Trống Giữa 7 Thời 
đại Hội thánh Và 7 Ấn.” Tôi vừa nói chuyện với một người bạn chiều nay. 
Có lẽ hè này, nếu Chúa muốn, nếu Ngài chưa đem tôi về nhà, hoặc tôi quay 
trở lại (không đi ra hải ngoại hoặc nơi nào đó), tôi sẽ đề cập lại vấn đề 7 
tiếng loa cuối cùng, tất cả nối lại với nhau. Tiếp theo là 7 tai hoạ cuối cùng, 
tất cả hòa lẫn vào nhau như chúng ta sẽ thấy lúc đó. 
3 Vì thế tối nay, trong khi chúng ta ở trong sự yên tĩnh, có lẽ tôi hơi kéo 
dài một chút, nhưng dầu... Ngay lúc tôi trở lại đây... Suốt quá trình giảng 
dạy mà tôi đã thực hiện tại Phoenix, chưa một lần nào tôi nói với cái giọng 
khàn khàn. (Đúng vậy.) Ô, tôi đã giảng một cách mạnh mẽ. Tôi nghĩ, trong 
tất cả 27 buổi nhóm tôi không hề nói với giọng khàn khàn, nhưng do thời 
tiết ở đây. Anh chị em thấy đó? Thời tiết ở đây xấu quá, ở một thung lũng. 
Điều kiện thời tiết ở đây xấu thật, và sức khoẻ -- Anh chị em hiểu điều tôi 
muốn nói; Thời tiết tệ quá. Bất cứ Thầy giảng nào -- nói khàn khàn như 
vậy là biểu hiện của viêm họng.  

 Lần nọ, một anh bạn Bác sĩ đã nhìn vào cổ họng của tôi để xem có vấn 
đề gì không, anh ta nói, “Không có gì.” “Chỉ có những vết chai trên dây 
rung của thanh quản anh thôi.” “Điều này xảy đến do việc giảng dạy.” Ồ, 
tôi thích như vậy, anh chị em biết. Nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn khi nó 
được sử dụng để giảng dạy. Anh chị em hiểu không? Sẽ thật là tốt vì 
Vương Quốc của Đức Chúa Trời. 

 Có lẽ chúng ta không thể mang trên thân thể mình cái vết của Chúa 
Jêsus Christ giống như Phao-lô đã mang do bị đánh đập, nhưng chúng ta có 
thể mang dấu vết bởi sự giảng dạy và dâng tiếng nói mình để chống nghịch 
lại những điều sai trật. Chúng ta thật biết ơn vì chúng ta không còn phải 
chịu sự đánh đập nữa, đặc biệt cho tới lúc này. 
6 Vậy... ? ... Chúng ta... Có bao nhiêu người ở đây đã đọc Sứ điệp 
“Thưa Quý Ngài, Mấy Giờ Rồi?” Hoặc đã từng nghe bài “Thưa Quý Ngài, 
Hiện Nay là Thời Đại Nào?” Nó đã làm cho tôi ưu tư không ít. Nếu anh chị 
em chưa đọc, tôi mong anh chị em đọc bằng cách nào đó, nếu có thể anh 
chị em hãy nghe hoặc bằng cách nào đó khác... Dường như nó làm cho tôi 
phải suy nghĩ, tôi muốn đề cập đến điều này trước khi bắt đầu buổi nhóm. 
Cách đây khoảng một tuần hoặc 10 ngày, tôi thật là bối rối, tôi... Tôi - tôi - 
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tôi không... Tôi không muốn tham dự những buổi nhóm hay làm điều gì 
khác, bởi vì Tôi - tôi không biết phải làm gì. Dường như có điều gì đó thật 
là tồi tệ, nhưng tôi không biết đó là gì. Vì thế tôi...  

 Một buổi sáng sớm nọ, tôi đi lên Sabino Canyon, từ nhà tôi đến đỉnh 
Sabino Canyon chỉ khoảng 30 hoặc 40 phút lái xe; Có một con đường trải 
dài 30 dặm đi lên trên núi này: Một vùng đất thật kỳ lạ ở trên đó. Tôi có thể 
ở đây trong sa mạc, nhiệt độ 80 hoặc 90 (độ Fahrenheit), và 30 phút sau có 
thể lại ở trong lớp tuyết 8 bộ (khoảng 2.4 m), nơi đỉnh núi. 
8 Mới đây, chúng tôi đã ở tại Phoenix, nhiệt độ khoảng 20 hoặc 28 oF 
(Người ta bơi trong hồ nước nóng.) và khoảng 40 phút lái xe từ chỗ đó, 
nhiệt độ âm 40 độ F (-40oF) tại Flagstaff. Thật là khác biệt giữa thượng lưu 
với nơi sa mạc... Và điều đó rất tốt cho sức khoẻ của những người bị bệnh 
hen suyễn. Nhưng...  
9 Lúc bấy giờ, tôi đi lên trên hẻm núi, tôi leo lên cao hết sức, rồi kêu cầu 
cùng Chúa, đang khi ở trên đó, tất cả điều này có nghĩa là gì. Tôi hơi bối 
rối và thật sự không biết làm gì. 

 Trong lúc tôi đang cầu nguyện, có một điều thật kỳ lạ đã xảy ra. Tôi 
muốn nói thật. Lúc ấy, tôi đã ngủ thiếp đi. Dường như là đã ở trong một 
trạng thái xuất thần, hay là một khải tượng. Tôi ít nhiều tin rằng đó là một 
khải tượng mà... Tôi đưa tay ra và nói rằng, “Chúa ơi, tiếng nổ này có 
nghĩa là gì, 7 Thiên sứ trong một chòm sao có dạng hình chóp này làm gì 
mà nhấc tôi lên khỏi mặt đất và xây về hướng đông: Điều này có nghĩa là 
gì?” 
11 Tôi đứng đó trong lời cầu nguyện, và sự việc đã xảy ra. Một cái gì đó 
đã rơi vào tay tôi. Tôi biết rằng, nếu anh chị em không hiểu được những 
điều thuộc linh, thì dường như đây là điều rất kỳ lạ. Nhưng có cái gì đó 
chạm vào tay tôi; Tôi nhìn, thì thấy đó là một thanh gươm. Cán của nó 
được làm bằng ngọc trai, loại ngọc trai đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy. 
Phần đai chắn (Anh chị em biết, tôi nghĩ, nó giữ tay của anh chị em khỏi bị 
đứt, trong khi anh chị em ở trong cuộc đọ kiếm) là bằng vàng. Lưỡi gươm 
không dài lắm, nhưng nó sắc như dao cạo, và lấp lánh ánh bạc. Đó là loại 
kiếm đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy. Nó thật vừa vặn với tay của tôi, và tôi 
đã cầm lấy nó. Tôi nói, “Đây chẳng phải là điều đẹp đẽ sao?” Tôi ngắm 
nhìn nó, và nghĩ rằng, “Anh chị em biết, tôi luôn luôn sợ kiếm.” Tôi rất 
mừng vì được sống ngoài cái thời mà người ta đã sử dụng nó, bởi vì tôi - 
tôi rất sợ dao kiếm. Vì thế tôi - tôi nghĩ, “Tôi sẽ làm gì với thanh kiếm này 
đây?” 

 Trong khi tôi cầm nó trong tay, một giọng nói từ đâu đó cất lên, “Đó 
là thanh gươm của Vua.” Rồi nó rời khỏi tôi. 
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lên (một số anh chị em đang ở gần họ), hãy bắt tay với họ và nói rằng, 
“Anh ơi, tôi sẽ cầu nguyện cho anh.” “Chị ơi, tôi sẽ cầu nguyện cho chị.” 
Hãy bắt tay với họ và nói rằng, “Xin Đức Chúa Trời chúc phước cho anh. 
Bây giờ, những điều còn lại thuộc về tay của Đấng Toàn Năng.” Hãy nói, 
“Tôi sẽ cầu nguyện, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để giúp anh bước 
vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời.” 

...Ôi, Jêsus đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, 
Kêu anh luôn với tôi hồi lai, 
Jêsus đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người. 

327 Anh chị em có yêu Ngài không? Ngài tuyệt vời chứ? Ôi, chúng ta sẽ 
làm gì nếu không có điều này? “Người ta chẳng phải sống chỉ nhờ bánh 
mà thôi, song nhờ mọi Lời được nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời.” 
Ôi, Chúa ôi, xin nuôi con bằng Lời. “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy 
kẻ quen làm, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng 
phải làm như vậy chừng nấy.” 

 Nếu Chúa muốn, tối mai, bởi ơn của Đức Chúa Trời, tôi sẽ cố gắng 
hết sức để cầu xin Ngài giải thích sự mầu nhiệm của 7 Ấn nầy, khi chúng 
mở ra, sẽ công bố Lời Đức Chúa Trời cho dân sự. 
330 Xin Đức Chúa Trời ở cùng anh chị em cho đến khi chúng ta được gặp 
lại. Bây giờ, tôi xin giao buổi nhóm lại cho người anh em yêu quý của 
chúng ta, Anh Neville, vị Mục sư của chúng ta. Bao nhiêu anh chị em yêu 
mến Anh Neville? Tất cả chúng ta đều yêu mến anh. Anh Neville, xin mời 
anh bước lên. Nguyện xin Đức Chúa Trời chúc phước trên Anh.  
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này nguyện xin họ được buông ra. Chiên Con, Người Trong Dòng Họ 
Thánh thiện, đầy máu bước xuống khỏi Ngai đi qua những luồng ánh sáng 
huyền diệu nơi hành lang Ngai, đến công bố quyền thừa kế của Ngài...  

 Tối hôm nay, xin Đức Chúa Trời nhậm lời, khiến họ tiếp nhận Ngài. 
Nguyện xin mỗi quyết định được tạo nên đều nghiêm túc, nguyện họ trao 
phó chính mình họ cho chỉ một mình Ngài, Đấng có thể tỉa sửa, gọt đẽo họ, 
để họ trở nên những con trai và con gái của Đức Chúa Trời. 
321 Giờ này với những lời cầu nguyện nghiêm trang... Tôi xin làm điều 
này theo cách mà tôi cảm thấy được hướng dẫn. Với sự kỉnh kiền trước mặt 
Đức Chúa Trời như Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho anh chị em, dầu anh chị 
em không phải là Cơ-đốc nhân hay không phải cái điều gọi là … Không 
phải là một người gia nhập hệ phái, tôi muốn nói đến Cơ-đốc nhân đã được 
tái sinh, anh chị em cần tin một cách nghiêm túc Sứ điệp là đúng, tin một 
cách nghiêm túc rằng Ngài đang Phán với lòng anh chị em trong giờ này, 
anh chị em muốn tiếp nhận Ngài và sẵn sàng để cho Lời Ngài tỉa sửa, khiến 
anh chị em từ con người hiện tại đến con người mà anh chị em phải trở 
thành. Xin anh chị em làm chứng qua việc cứ tiếp tục đứng. Nếu ai ở đây 
muốn làm trọn điều đó, xin hãy đứng...  
322 Lạy Cha Thiên Thượng, con không biết làm gì khác hơn ngoài việc 
trích dẫn Lời Cha. Những người này đang đứng trên chân của mình, họ 
cảm biết rằng mình không ở trong tình trạng nên ở -- sẵn sàng cho sự cất 
lên. Vì điều này có thể xảy ra trước khi Ấn đầu tiên được mở ra cho chúng 
con. 

 Cha ơi, con cầu nguyện cho họ. Con - con như một đầy tớ của Ngài 
dâng lời cầu nguyện này lên Đấng Cầu Thay vĩ đại, Đấng Christ; Khi họ 
cầu nguyện, con xin dâng họ cùng với lời cầu nguyện của con lên Ngai 
bằng ngà của Đức Chúa Trời nơi mà sinh tế đầy máu đang ở đó tối hôm 
nay, rồi một lúc nào đó bước ra từ Ngai để đến công bố quyền sở hữu của 
Ngài. Lúc đó không còn có sự thương xót nữa, mà chỉ có sự phán xét. 

 Xin nhậm lời, Cha ơi. Con xin dâng họ lên cho Ngài trong giờ này. 
Ngài đã Phán, “Ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng họ ra 
trước mặt Cha Ta và các Thiên sứ thánh.” Và bây giờ, Ngài đang ở đây 
trong sự hiện diện suốt cả buổi tối, họ đang đứng, xưng Ngài ra, Chúa ơi, 
nếu đó là điều xuất phát từ nơi đáy lòng của họ, thì theo sự bảo đảm Lời 
của Đức Chúa Trời luôn đúng, xin Ngài cầu thay cho họ và tiếp nhận họ 
trong sự nhân từ và sự thương xót của Huyết thanh tẩy của Chiên Con sinh 
tế, nguyện xin họ sẽ thuộc về Ngài trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men! 
326 Bây giờ, anh chị em đã thấy những người này đang đứng... Những 
người trẻ tuổi ở tại đây, những người đang đứng: Những anh chị em đã 
thấy rằng tất cả tội lỗi và sự xét đoán đã ra đi, tôi muốn anh chị em đứng 
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13 Ồ, tôi tự hỏi điều này có nghĩa là gì, “Đó là gươm của Vua.” Tôi nghĩ, 
“Nếu như lời bảo rằng, ‘Thanh gươm của một vị vua (a king),’ có lẽ tôi 
hiểu được, nhưng ở đây lại là, Thanh gươm của Vua (The King).” Vì thế 
tôi không thể hiểu điều này liền được, rồi tôi nghĩ, “Chỉ có một Vua duy 
nhất; Đó là Đức Chúa Trời. Gươm của Ngài là đây, sắc hơn gươm hai lưỡi. 
Và... “Ai ở trong Ta và Lời Ta...”  

 Và một... Tôi - tôi nghĩ trong một cuộc đấu kiếm... Anh chị em biết, 
khi chúng ta … Tôi không biết lấy một ngôn từ trong lãnh vực này; 
Nhưng... Một nguyên tắc trong đấu kiếm, theo sự hiểu biết của tôi, thanh 
kiếm đưa ngang qua, cuối cùng, những thanh kiếm, chúng bị ghìm lại … 
Kẻ thù và anh chị em ghìm những thanh kiếm lại như thế này, sau đó cần 
đến sức mạnh của người đấu kiếm, bởi vì kiếm của anh ta sẽ hướng về tim 
của tôi, và thanh kiếm của tôi hướng về tim của anh ta; Nhưng chúng đã bị 
ghìm lại, những thanh kiếm chạm vào nhau, ghìm lấy nhau. Rồi thanh kiếm 
nào đè được thanh kiếm kia xuống, thanh kiếm đó sẽ đi thẳng vào tim. Vì 
thế nó cần, thậm chí Gươm là Lời, nó cũng cần cánh tay đức tin mạnh sức 
nắm lấy nó, đưa nó vào tim của kẻ thù. 
15 Dầu không biết những điều này, nhưng tất cả những gì tôi đã nhận từ 
Ngài mà có thể nói, tôi đã nói cho anh chị em. Vì thế... Anh chị em biết, tôi 
tin như vậy -- Chẳng phải Chúa đã nói rằng tất cả những gì Ngài đã nhận từ 
nơi Cha, thì Ngài đã nói và không giấu diếm một điều nào? Cho nên, chúng 
ta cũng cần làm như vậy. 

 Nếu thật sự khôn ngoan và cầu nguyện, tôi chắc rằng anh chị em sẽ 
sớm hiểu điều này, những điều mà bây giờ tôi hy vọng sẽ được bày tỏ. 
16 Trong Sách Thánh này… Bây giờ xin chúng ta hãy mở ra chương - 
chương thứ 5 của Sách được gọi là Sự Khải thị của Chúa Jêsus Christ. Tối 
mai sẽ là cái Ấn Thứ Nhất, 4 Ấn đầu tiên được mở ra bởi 4 người cỡi ngựa, 
cứ mỗi cái có một điều giáng xuống trên đất. Có lẽ, chúng sẽ không kéo dài 
quá, chúng ta sẽ kéo dài đến khoảng, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, khoảng 
Thứ Năm; Tôi nghĩ Ấn Thứ Sáu, và Ấn Thứ Năm, Ấn Thứ Sáu, và Ấn Thứ 
Bảy có lẽ sẽ rất dài. Cho nên tôi sẽ để cho anh chị em chút thời gian có thể 
nghỉ giải lao. 
18 Chúng tôi định bắt đầu những buổi nhóm ở đây, tôi nghĩ, vào lúc 7 giờ 
hằng đêm trong tuần, tôi sẽ lên trên toà giảng đúng 7 giờ rưỡi. Có thể 
chúng ta sẽ ra về lúc nửa đêm, vì thế... Tôi - tôi đã trải qua hơn một giờ 
sáng hôm nay rồi. Tôi không có ý nói đến điều này; Tôi chỉ... Tôi không 
biết lúc nào, bởi vì tôi không biết người cỡi ngựa đầu tiên là gì. Tôi không 
biết cái Ấn Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, hay Ấn Thứ 
Bảy. Tôi... Tới lúc này, tôi cũng không biết. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào 
Ngài. 
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19 Vì thế đó là lý do tại sao … Cố gắng trong tuần này bởi ơn của Đức 
Chúa Trời giúp đỡ, tin rằng nếu anh chị em hiểu một cách sâu sắc... Anh 
chị em biết, đối với những khải tượng không thể khám phá ra điều gì cho 
đến khi anh chị em được phép khám phá chúng. Bao nhiêu lần anh chị em 
đã nghe tôi nói, bước vào Nhà thờ; Có lẽ chiếc mũ đang đặt tại đây, và đứa 
trẻ kia vẫn không được chữa lành cho đến khi điều đó được sắp đặt ở nơi 
này. Tôi không thể bảo chúng, cũng không thể dời chuyển chúng được. Nó 
được chuyển dời theo cách khác. Có ai đó khác sắp đặt nó, dịch chuyển nó 
và mọi thứ một cách hợp lý. Rồi sau đó nó có thể được tỏ ra. Bởi vậy bây 
giờ, hãy cầu nguyện. 
21 Trước khi đến với Kinh thánh, xin chúng ta hãy cúi đầu thưa chuyện 
cùng Ngài. Lạy Chúa Jêsus, chúng con hết thảy đều bất toàn. Chúng con 
chẳng có chút cố gắng nào để tiếp cận với Sách Thánh đây trong giờ phút 
thiêng liêng nhất này, những linh hồn đang ở nơi điểm đích của thời gian, 
thiếu sự cầu nguyện, Chúa ôi, chỉ có một Đấng có thể bày tỏ Sách này, xin 
Ngài đi trước, chúc phước cho những nỗ lực yếu mỏn của tôi tớ Ngài. 

 Xin chúc phước cho Lời khi Nó được gieo ra. Nguyện Nó được dầm 
thấm trong quyền năng của Thánh Linh. Nguyện xin những mảnh đất thuộc 
linh của những kẻ đang đói khát biết sự công bình và biết ý chỉ của Đức 
Chúa Trời; Nguyện xin hạt giống rơi vào đó và sinh sản tuỳ theo loại. Xin 
Ngài nhậm lời, Chúa ơi. Tất cả sự ngợi khen đều thuộc về Ngài. Nguyện 
những kẻ đang đói khát sẽ tìm được thức ăn và nước uống từ nơi Lời trong 
buổi tối hôm nay. Chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus, Đấng khải 
thị. A-men! 
23 Chúng ta hãy mở ra chương thứ 5. Đây không phải là 7 Ấn. Nhưng là 
“Khoảng Trống Giữa Những Thời đại Hội thánh và 7 Ấn.” Chương thứ 6 
cũng nói về... Và đúng hơn là chương thứ 4 Khải huyền, trong đó mặc khải 
những điều sẽ xảy ra sau khi Hội thánh đã được cất lên: Hội thánh được cất 
lên trong chương 3 của sách Khải huyền, và không được đề cập nữa cho 
đến chương thứ 19 của sách Khải huyền. Bởi vậy, Hội thánh không phải 
trải qua kỳ đại nạn. 

 Tôi biết điều đó mâu thuẫn với - với khá nhiều những Giáo sư mà tôi 
đã từng nói chuyện, nhưng Tôi - tôi không muốn nói để gây bất bình. Tôi 
muốn nói rằng, là một anh em của anh chị em, Tôi phải dạy điều gì tôi 
thấy. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không thể kết nối sự kiện lại với 
nhau. Anh chị em hiểu chứ? Dầu cho việc cất lên trước kỳ đại nạn hay sau 
kỳ đại nạn, tôi vẫn muốn được cất lên lúc đó. Đó là điều chính yếu. 
25 Những điều đó chúng ta tin tưởng, bởi vì, chẳng cần dạy dỗ, tôi có thể 
định dạng. Tôi xem xét và thấy những điều trong Cựu ước, là kiểu mẫu hay 
hình bóng của Tân ước, tôi rút ra ý tưởng về điều xảy ra trong Tân ước. Ví 
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 Cha ơi, có lẽ một số người ở đây tối hôm nay không có hy vọng, họ là 
những con người khôn ngoan. Bây giờ, nếu Huyết vẫn còn ở trên Ngai 
thương xót, xin Chiên Con bước ra từ nơi Ngai để đến với lòng của họ tối 
hôm nay, bày tỏ cho biết họ đang bị hư mất, và với đôi bàn tay rướm máu 
xin hãy nói, “Hãy đến đây khi còn chưa muộn.” 

 Chúa ôi, con xin dâng Sứ điệp, cùng với lời cầu nguyện của con lên 
tay Ngài. Xin cứ làm theo ý muốn Cha, trong Danh Chúa Jêsus. 
314 Trong khi chúng ta cúi đầu, nếu anh chị em không chịu đáp ứng thoả 
mãn yêu cầu và đòi hỏi này; Nếu anh chị em chỉ tin vào Giáo hội của mình, 
thì không có gì có thể cứu chuộc được anh chị em. Nếu tin cậy vào sự cầu 
thay của các Thánh, anh chị em vẫn bị hư mất. Nếu tin cậy vào những công 
việc của tay mình, những điều anh chị em đã làm, những việc lành, thì anh 
chị em đang bị hư mất. Nếu tin cậy trong lời cầu nguyện hay sự công bình 
của mẹ mình, của cha mình, nếu anh chị em tin cậy điều đó, anh chị em 
đang bị hư mất. 

 Nếu anh chị em nương dựa vào những cảm xúc, cảm giác lạ, những 
xúc cảm trong việc nói tiếng lạ và nhảy múa; Nếu đó là những gì anh chị 
em tin cậy mà không biết Chiên Con một cách cá nhân, không biết Ngài, 
tôi nài xin anh chị em trước mặt Đức Chúa Trời rằng: Hãy sửa lại cho đúng 
với Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện hết lòng và trở nên đơn sơ, bởi vì Đức 
Chúa Trời ẩn mình trong sự đơn sơ. 
316 Anh chị em nên nhớ, Kinh thánh có chép, “Hết thảy những kẻ tin được 
cộng thêm vào.” Và khi chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi tin rằng 
anh chị em sẽ có một quyết định đời đời: “Lạy Chúa, con xin nói, vâng.”  

 Mỗi quyết định là một hòn đá, nhưng tốt gì một hòn đá mà không 
được thợ xây gọt đẽo để tạo dáng cho ngôi nhà, để thích hợp với ngôi nhà? 
Hãy để Đức Thánh Linh tỉa sửa anh chị em từ con người hiện tại đến con 
người đáng trở nên. Nếu anh chị em chỉ là một thành viên của Giáo hội 
theo nghi thức, nếu anh chị em là một tội nhân, bất kể anh chị em là gì, nếu 
anh chị em không có Đấng Christ, không có Đức Thánh Linh, Đức Chúa 
Trời muốn ban cho anh chị em sự bình an trong buổi tối hôm nay. 
318 Lạy Chúa, với tâm trí lành mạnh con biết làm thế nào để đến giờ nầy, 
và theo Kinh thánh con biết làm thế nào để đến, con đến với những người 
này, những người mà con đã dâng lên cho Ngài cùng với Lời. Chúa ơi, con 
tin rằng Lời đã tìm được chỗ của mình trong lòng người tối hôm nay.  

 Nếu có ai ở đây không biết hoặc không chắc rằng Sự Hiện Diện êm 
dịu của Đức Thánh Linh bên cạnh cuộc đời của họ; Sự nóng giận, thờ ơ, 
ích kỷ, và nhiều điều khác đã gạt bỏ điều tuyệt vời này ra khỏi họ, phân rẽ 
họ với điều đó, những tín điều, những cảm xúc đã giam cầm không cho họ 
hưởng sự ngọt ngào trong mối thông công cùng với Đức Chúa Trời, giờ 
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(Ôi, tôi - tôi đã bỏ sót những từ.) 
Hãy đến dự tiệc; Hãy đến dự tiệc, 
Anh cứ đến ngồi vào bàn của Chúa Jêsus. 
Ngài là Đấng đã từng nuôi đám đông dân chúng; 
Hoá nước thành rượu...  

307 Ngài đã Phán rằng, “Người nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm...” 
Ôi! Ngài đã Hứa những điều này trong ngày sau rốt. Ngài đã Phán những 
điều này, giờ đây Ngài, trong thời kỳ của sự mặc khải những điều này đang 
được bày tỏ ra, “Hãy đến dự tiệc.” Ôi, đừng bỏ qua điều này, anh em ơi. 
Xin chúng ta hãy một phút cúi đầu. 

 Tối mai bởi ơn của Đức Chúa Trời chúng ta cố gắng mở Ấn Thứ Nhất 
đó, nếu Đức Chúa Trời muốn mở cho chúng ta để chúng ta có thể xem sự 
mặc thị là gì, điều được giấu kín từ khi sáng thế.  
309 Trước khi chúng ta làm điều đó, hỡi người bạn là tội nhân hay thành 
viên của Giáo hội hâm hẩm, anh chị em có được quyền làm thành viên 
trong Giáo hội hay anh chị em không có quyền làm thành viên? Nếu chỉ có 
quyền làm thành viên không thôi, tốt hơn anh chị em hãy ra khỏi đó. Anh 
chị em cần được tái sinh. Anh chị em phải đến với Huyết. Anh chị em phải 
đến điều gì mà có thể làm cho những dấu vết tội lỗi phải ra đi đến nỗi 
không còn nhớ đến nó nữa. 

 Nếu anh chị em chưa sửa soạn để gặp Chiên Con trên không trung, bởi 
năng lực đã dành cho tôi, bởi sứ mạng được ban cho từ Đức Chúa Trời 
Toàng Năng và bởi một Thiên sứ đã chăm sóc tôi, một Trụ Lửa, tôi nài xin 
anh chị em trong Danh Chúa Jêsus Christ: Đừng cố gắng để gặp Ngài với 
chỉ có cái quyền làm hội viên của Nhà thờ, Giáo hội của trần gian nầy. 

 Hãy đến trong khi Đấng Trung Bảo, như tôi biết, còn ngồi trên Ngai 
để thực hiện chức vụ giảng hoà, bởi vì một ngày kia anh chị em dù có đến, 
cũng không còn Đấng Trung Bảo nữa. Vậy nếu chúng ta thấy được thời 
điểm chúng ta đang sống, Thời đại Hội thánh Thứ Bảy, sự mầu nhiệm của 
Đức Chúa Trời trở nên được xác chứng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời 
bày tỏ mọi điều Ngài đã Hứa dành cho những ngày cuối cùng, còn bao 
nhiêu thời giờ nữa? Hỡi những người bạn tội nhân, hãy đến. 
312 Chúa Jêsus ôi, thì giờ đã muộn rồi. Thời gian đã quá muộn so với dự 
kiến của chúng con. Chúng con thật vui mừng khi thấy thời điểm đã đến 
gần. Đó là thời điểm vinh quang nhất mà thế gian chưa từng biết dành cho 
những kẻ tin, nhưng đối với kẻ chống nghịch, đây có thể là thời điểm đáng 
buồn nhất... Không có một từ nào trong bảng chữ cái, những từ ngữ được 
tạo nên từ những kí tự, để có thể diễn tả sự khó khăn, niềm đau khổ đang 
bày ra đó. Và cũng không có từ ngữ nào được hình thành từ bảng chữ cái 
của chúng ta có thể diễn ta được sự phước hạnh dành cho những kẻ tin. 
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dụ như Nô-ê bước vào tàu, Hê-nóc được cất lên trước khi có biến cố xảy ra. 
Lót được gọi ra khỏi Sô-đôm trước khi có một dấu hiệu nhỏ về cơn đại nạn 
xảy ra, sự huỷ diệt. Còn Áp-ra-ham cũng thoát khỏi thời điểm đó: Làm 
hình bóng (type). 
26 Bây giờ, chúng ta đọc câu đầu tiên. Tôi sẽ đọc 2 hay 3 câu đầu tiên 
của chương này. 

Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên Ngôi một quyển sách 
viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái Ấn.  
Tôi cũng thấy một vị Thiên sứ Mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: 
Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này?  
Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển 
sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. (Thật là một quyển sách lạ lùng.) 
Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, 
nên tôi khóc dầm dề. (Bây giờ, anh chị em nói về sự không xứng 
đáng, thậm chí không đáng nhìn xem nó: Không ai, bất luận ở đâu.) 
Bấy giờ, một người trong các Trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ 
khóc, kìa, Sư Tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, 
đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái Ấn ra. 
Tôi lại thấy chính giữa Ngôi và 4 con sinh vật, cùng chính giữa 
các Trưởng lão, có một Chiên Con ở đó như đã bị giết; Chiên 
Con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai 
xuống khắp thế gian.  
Chiên Con bước tới, lấy sách ở tay hữu Đấng ngự trên Ngôi. 

 Chúng ta dừng lại vài phút sau khi đọc Khải huyền 5 đến câu 7. 
29 Quyển Sách đóng 7 ấn được bày tỏ ở thời kỳ 7 Tiếng sấm trong Khải 
huyền chương 10. Nếu anh chị em đang viết ghi chú... Chúng ta hãy mở ra 
Khải huyền 10 một chút, để anh chị em có sự hiểu biết trước khi chúng ta 
đề cập đến điều này. Đây là thời điểm kết thúc, để lắng nghe. 

...Đoạn, tôi lại thấy một vị Thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời 
xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người... Có một cái 
mống...  

 Nếu anh chị em để ý thì đó là Đấng Christ, bởi vì trong Cựu ước Ngài 
được gọi là Thiên sứ của Giao ước, và Ngài sẽ trực tiếp đến với người Do-
thái, vì Hội thánh đã hoàn tất. Đúng vậy. 

...Mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa.  

 Anh chị em có nhớ Thiên sứ trong Khải huyền chương 1 không? 
Giống như vậy. Thiên sứ là một Sứ giả, và Ngài là vị Sứ giả đến với Y-sơ-
ra-ên. Hội thánh đã được cất lên. Hoặc sửa soạn được cất lên. Ngài đến vì 
Hội thánh của Ngài. 
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32 Bây giờ, hãy xem:  

Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra: ...  

 Nó đang bị đóng lại, và bị niêm ấn, tại đây nó được mở ra; Nó đã đang 
được mở ra. Thời điểm của sự niêm ấn kể từ đó đến tối hôm nay, bây giờ 
Sách đã được mở. Một quyển Sách nhỏ trong tay Ngài -- Nó đã được mở. 
Ồ, thật là... Mặt trời như trụ lửa...  

 Xin chờ một chút, tôi đọc lại ở đây. 

Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra: Người để chân 
hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, và kêu lên một tiếng 
lớn, như tiếng sư tử rống:... (Chúng ta biết Ngài là Sư Tử của chi 
phái Giu-đa. Chỗ kia Ngài là một Chiên Con, nhưng tại đây Ngài là 
Sư Tử.)... Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 Tiếng sấm rền lên.  

 Giăng được uỷ thác để viết những điều ông đã nhìn thấy, bởi vậy vị 
Sứ đồ cũng là Tiên tri này đã cầm bút viết ra những điều đó. 

Lại khi 7 Tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe 
một tiếng ở từ trời đến Phán rằng: Hãy đóng ấn những điều 7 
Tiếng sấm đã nói, và đừng chép làm chi. (Đó là những điều chúng 
ta không biết. Dầu đã được mặc khải, nhưng nó không được chép 
trong Kinh thánh, những điều mà những tiếng sấm đã nói.) 
Bấy giờ vị Thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, 
giơ tay hữu lên trời (Này, hãy lắng nghe), chỉ Đấng Hằng Sống 
đời đời, là Đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng 
nên đất cùng muôn vật... Dưới đất... Mà thề rằng không còn có 
thì giờ nào nữa; (Hãy xem, đây là câu mà tôi muốn nói đến.) 
Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ Bảy cho nghe tiếng mình 
và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như 
Ngài đã Phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri. 

37 Hãy xem, sự mầu nhiệm của Quyển Sách được đóng 7 Ấn này sẽ được 
tỏ ra trong tiếng của Sứ điệp vị Thiên sứ Hội thánh thứ bảy. Vị Thiên sứ 
Thứ Bảy bắt đầu cho nghe tiếng mình, thì có những Sứ điệp được chép ra 
tại đó, chúng ta đã nhận điều này trong cuốn băng và sách. 

 Khi tiếng nói của Sứ điệp bắt đầu, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời 
sẽ được trọn ngay lúc đó. Chúng ta để ý, Quyển Sách về sự mầu nhiệm của 
Đức Chúa Trời không được tỏ ra cho đến khi âm thanh Sứ điệp của vị 
Thiên sứ Thứ Bảy được phát ra. 

 Những điểm này rất quan trọng trong những cái Ấn; Tôi chắc chắn, 
bởi vì nó phải chịu ràng buộc với nhau. Điều được chép là mầu nhiệm, bởi 
vì không ai ở đâu có thể biết: Chỉ một mình Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus 
Christ biết mà thôi. 
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biết điều xảy ra tiếp theo cho Giăng. Chắc chắn, ông thấy tên mình được 
viết trong đó. Khi những cái Ấn được mở ra, ông chắc vui mừng lắm. Xin 
hãy nghe ông nói: 

Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất... 
Trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: 
Chúc cho Đấng ngồi trên Ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, 
tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! A-men, A-
men, A-men! Ôi! 
Rồi 4 con sinh vật đều nói: A-men! Và các Trưởng lão sấp mình 
xuống mà thờ lạy.  

299 Nói về Năm Hân hỷ, tức là nói về khoảng thời gian khi Chiên Con 
bước tới... Quyển Sách đã từng giấu kín trên Thiên đàng, sự mầu nhiệm. 
Nói rằng, “Tên tôi có ở trong đó không?” Tôi không biết; Tôi hy vọng như 
vậy. Nhưng nếu có, thì nó đã được ghi trong Sách từ trước khi sáng thế. 
Điều đầu tiên đại diện cho sự cứu chuộc, là Chiên Con chịu giết từ khi sáng 
thế. Ngài lấy Quyển Sách (Vinh thay.) mở ra, tháo những Ấn, gửi nó xuống 
trần gian cho vị Thiên sứ của Ngài bày tỏ ra cho dân sự Ngài. Đúng vậy. 
Ôi! Điều gì đã xảy ra? Tiếng kêu gào, la hét: Ha-lê-lu-gia! Hô-sa-na! Vinh 
hiển thay! Sự bày tỏ...  

 Giăng thân yêu, người anh em của chúng ta đã ở đó, la lên rằng, “Ô” 
Ông nói, “Mọi thứ ở trên trời, dưới đất, mọi thứ trong biển nghe tôi ngợi 
khen, A-men! Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi được ngợi khen, tôn quí, vinh 
hiển và quyền phép cho đến đời đời!” 
303 Nói về thời kỳ hạnh phước khi những Ấn được mở ra... Chắc chắn 
Giăng đã thấy phía bên trong bức màn thời gian bảo rằng, “Có tên Giăng.” 
Ôi, ông hạnh phúc quá đổi. Ông nói, “Mọi vật trên trời.” Chắc chắn ông la 
thật to lên, đúng không? “Mọi điều ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, 
muôn vật, hãy nghe tôi ca tụng, A-men! Phước hạnh, vinh hiển, khôn 
ngoan, quyền phép, quyền năng, sự giàu có đều thuộc Ngài. A-men!” 
305 Tại sao? Khi sự mặc khải đến với Chiên Con, Đấng Cứu Chuộc, 
Người Trong Dòng Họ của chúng ta đến từ Ngai của Đấng Trung bảo bước 
ra nhận lấy quyền sở hữu của Ngài. 

Ôi, chẳng bao lâu nữa Chiên Con sẽ đón Cô Dâu Ngài 
Để được ở gần bên, 
Tất cả các khách trên Thiên đàng sẽ đến; 
Ôi, thật là một viễn cảnh vinh quang, 
Tất cả các Thánh trắng tinh không vết; 
Cùng với Jêsus cai trị đời đời. 
Ôi, “Hãy đến dự tiệc,” Người Chủ đã gọi (trong Kinh thánh), “Hãy 
đến dự tiệc.” 
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cả những linh hồn ở dưới Bàn thờ, khi những vị Thiên sứ, khi những vị 
Trưởng lão, khi thì... Mọi người đều đã nhìn thấy, lúc sự việc đã được thực 
hiện xong...  
291 Điều này nằm ở trong tương lai. Tối hôm nay, Ngài còn là Đấng 
Trung Bảo, nhưng Ngài sẽ đến với điều này; Hãy xem. 

Khi lấy sách, 4 con sinh vật và 24 Trưởng lão bèn sấp mình 
xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những 
bình vàng đầy hương; Đó là những lời cầu nguyện của các 
Thánh. 

 Đó là những kẻ ở dưới Bàn thờ cầu nguyện từ lâu trước đây, họ đã cầu 
nguyện cho sự cứu chuộc, cầu nguyện cho sự phục sinh, và tại đây những 
vị Trưởng lão này đang tuôn tràn những lời cầu nguyện đó, bởi vì “Bây 
giờ, chúng ta có một người đại diện. Chúng ta có một Người Trong Dòng 
Họ trên Thiên đàng bước đến để công bố quyền hạn của Ngài.” 

Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển Sách mà 
mở những ấn ra; Vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc 
cho Đức Chúa Trời... (Hãy xem)... Những người thuộc về mọi chi 
phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho 
những người ấy nên nước, và Thầy Tế lễ cho Đức Chúa Trời 
chúng ta; Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. 

293 Họ muốn quay trở lại, tại đây họ sẽ trở lại làm những người cai trị và 
những Thầy tế lễ. Vinh thay cho Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy tốt lành đủ 
để nói tiếng lạ. Kìa. Xem. Này, dường như tôi không đủ lời đủ tiếng để có 
thể ca ngợi Ngài vì điều này. Tôi cần một thứ mà tôi không biết, hãy để ý. 

Đoạn tôi... (Xin lắng ghe điều này.)... Tôi nghe có tiếng vô số Thiên sứ...  
296 Xin lắng nghe, thật Năm Hân hỷ tiếp diễn. Khi họ thấy Chiên Con 
bước tới lấy Quyển Sách Cứu Chuộc, những linh hồn gào lên. Chúng tôi sẽ 
nhận lấy nó. Tất cả, mọi thứ, các Trưởng lão quỳ xuống; Họ tuôn đổ những 
lời cầu nguyện của các Thánh. Điều gì? Có một Người Trong Dòng Họ đại 
diện cho chúng ta. Họ sấp mặt xuống, họ hát một bài ca, “Chiên Con đã 
chịu giết đáng được quyền phép.” Hãy xem điều gì... Nhìn những vị Thiên 
sứ này. 

Đoạn, tôi nhìn xem... Nghe 4 bên Ngôi và các sinh vật cùng các 
Trưởng lão, có tiếng của vô số Thiên sứ; Thiên sứ hàng muôn 
hàng ngàn (Ôi! Hãy để ý.), đồng nói lên một tiếng lớn rằng: 
Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn 
ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen! 

297 Thật là một Năm Hân hỷ đang diễn ra trên Thiên đàng khi mà Chiên 
Con rời Ngai hoà giải đến chỗ công bố quyền sở hữu của Ngài. Anh chị em 
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39 Nhưng đây là một Cuốn Sách, một Quyển Sách mầu nhiệm. Đây là 
Quyển Sách về Sự Cứu Chuộc. (Chúng ta sẽ bước vào điều này dần dần.) 
Chúng ta biết rằng đó là Quyển Sách Cứu Chuộc chưa được hiểu một cách 
thấu đáo: Nó được dò xét trải qua 6 Thời đại Hội thánh, nhưng cuối cùng, 
đến khi vị Thiên sứ Thứ Bảy bắt đầu rao lên sự mầu nhiệm của mình, vị 
Thiên sứ mới giải quyết tất cả những vấn đề mà những kẻ kia dò xét nhưng 
không giải quyết được, sự mầu nhiệm từ Đức Chúa Trời được truyền 
xuống như Lời của Ngài và bày tỏ hết sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa 
Trời. Rồi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cũng như mọi thứ khác đều được 
giải quyết. Tất cả những điều mầu nhiệm: Dòng dõi con rắn và những điều 
hơn thế nữa sẽ được tỏ ra. 
40 Anh chị em thấy đó, tôi không dựng chuyện đâu. Đây là điều... Đây là 
điều VÌ CHÚA CÓ PHÁN NHƯ VẦY. Tôi xin đọc điều đó trong Sách cho 
anh chị em: Vị Thiên sứ Thứ Bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì 
sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã Phán cùng các 
tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri thánh của Ngài. 

 Đó là những Tiên tri đã viết ra Lời. Khi tiếng của vị thời Hội thánh 
thứ bảy cất lên, thời đại Hội thánh cuối cùng, tất cả những điều mà những 
thời đại Hội thánh dò xét nhưng chưa giải quyết được, bây giờ sẽ được giải 
quyết. Khi những cái Ấn được mở ra và điều mầu nhiệm được bày tỏ, vị 
Thiên sứ giáng xuống, vị Sứ giả, Đấng Christ, đặt chân của Ngài lên đất và 
biển cùng với một cái mống trên đầu. Hãy nhớ, vị Thiên sứ Thứ Bảy này ở 
trên đất vào thời điểm của sự hiện đến này. 
42 Ngay khi Giăng đang ban ra Sứ điệp của mình, lúc đó Đấng Mê-si 
đến... Giăng biết ông sẽ được nhìn thấy Ngài, bởi vì chính ông sẽ giới thiệu 
Ngài. Chúng ta nhận ra điều này trong Kinh thánh Ma-la-chi 4, có một 
người giống như Giăng, một Ê-li, người được Lời Đức Chúa Trời đến với, 
ông được Đức Thánh Linh bày tỏ tất cả những sự mầu nhiệm của Đức 
Chúa Trời và phục hồi đức tin của con cái trở lại với đức tin những tổ phụ 
Sứ đồ: Khôi phục lại tất cả những điều mầu nhiệm được dò xét trải qua 
những năm mang tính hệ phái này. Đó là điều Lời đã nói. Tôi chịu trách 
nhiệm với điều Lời nói. Điều được viết ra là đúng. Đúng vậy. 
44 Chúng ta thấy rằng Quyển Sách được đóng 7 Ấn này, là sự mầu nhiệm 
về sự cứu chuộc. Đây là một Quyển Sách Cứu Chuộc đến từ Đức Chúa 
Trời. Tất cả những điều mầu nhiệm lúc này được trọn vẹn khi âm thanh của 
Sứ điệp được vang lên.  

 Ở đây là Thiên sứ trên đất, và Thiên sứ khác, một Sứ giả mạnh mẽ 
ngự xuống. Thấy đó, Thiên sứ này là một Thiên sứ thuộc về đất -- Một Sứ 
giả. Nhưng có một Thiên sứ giáng xuống từ trời: Một cái mống, giao ước. 
Chỉ có Đấng Christ, mới có thể như vậy; Đúng như điều được chép trong 
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Khải huyền chương thứ nhất, đứng giữa 7 chân đèn bằng vàng với một cái 
mống trông như ngọc thạch và ngọc màu da cam. 
47 Ở đây Ngài trở lại trong chương thứ 10 sau thời điểm hiện đến, tất cả 
những điều mầu nhiệm đều được trọn, những ấn được mở ra, và công bố 
rằng không còn có thì giờ nào nữa. Giăng nói, “Khi vị Thiên sứ Thứ Bảy 
bắt đầu cho nghe tiếng của mình, thì những sự mầu nhiệm sẽ nên trọn và 
thời gian này Thiên sứ sẽ xuất hiện. Dầu sao chúng ta cũng phải dừng lại. 
Đúng vậy. 
48 Hãy lưu ý, 7 Ấn giữ sự mầu nhiệm của Cuốn Sách. Đến khi nào chúng 
ta thấy điều được dấu trong 7 cái Ấn kia, chúng ta mới có thể chắc chắn 
chúng là gì. Bởi như tôi đã nói với anh chị em sáng nay, trong Sứ điệp hèn 
mọn của tôi về “Đức Chúa Trời Ẩn Mình Trong Sự Đơn sơ”... Anh chị em 
biết, chúng ta -- chắc chắn không hiểu được sự việc trừ khi nó là điều tối 
thượng, được bày tỏ thật sự bởi Đức Thánh Linh và được xác chứng. Nếu 
tiên tri nào dấy lên nói với anh chị em điều này điều nọ, nhưng Đức Chúa 
Trời không xác chứng điều đó, thì anh chị em hãy quên nó đi. Cần phải có 
Đức Chúa Trời trong những lời tuyên bố, trong những điều đó để xác 
chứng nó, làm cho nó đúng. Bởi vậy, con cái của Ngài cần xem xét những 
điều đó, và phải cảnh giác. 
49 Hãy lưu ý, 7 cái Ấn trên Quyển Sách có... 7 cái Ấn này chứa đựng 
Quyển Sách được niêm ấn. Anh chị em có thấy điều này không? Quyển 
Sách là một Quyển Sách được niêm ấn cách tuyệt đối cho đến khi 7 Ấn 
được mở ra. Nó được niêm phong với 7 cái Ấn.  

 Đó là sự khác biệt so với 7 Tiếng sấm. 7 Ấn này trong Quyển Sách, và 
các Ấn sẽ không được mở ra cho đến khi có tiếng của vị Thiên sứ Thứ Bảy. 
Bởi vậy, chúng ta chắc chắn, nhưng sự mặc khải thật sự của Đức Chúa Trời 
sẽ được trọn vẹn trong tiếng Thiên sứ và trở nên Lẽ thật được xác chứng. 
Đó đúng là điều Lời đã nói. Vào lúc đó, những điều mầu nhiệm trở nên 
được trọn. Quyển Sách được đóng 7 ấn này, nên nhớ, nó đang bị đóng lại 
trong Khải huyền chương thứ 5 này, và trong Khải huyền chương 10 nó 
được mở ra. 
51 Chúng ta sẽ thấy Quyển Sách nói rằng nó sẽ mở ra như thế nào. Chẳng 
ai biết được cho đến khi Chiên Con lấy Quyển Sách, tháo những cái Ấn, và 
mở Quyển Sách ra. Chiên Con đi đến cầm lấy Sách, nó là của Ngài. 

 Nên nhớ, chẳng có ai dầu ở trên trời hay dưới đất: Chẳng có Giáo 
hoàng, Linh mục, hồng y, Thầy Tế lễ nào, hay ai khác có thể mở những cái 
Ấn để khám phá Quyển Sách ngoài ra Chiên Con. Chúng ta đã dò xét, đã 
mạo muội, đã vấp váp, đã lòng vòng, và đó là lý do tất cả chúng ta đều ở 
trong sự nhầm lẫn: Nhưng với Lời Hứa Thiên Thượng, Quyển Sách về Sự 
Cứu Chuộc sẽ được mở ra cách hoàn toàn bởi Chiên Con, và những ấn sẽ 
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 Ngài bảo với Hội thánh, “Ta sẽ mang ngươi ra, nhưng trước hết Ta 
phải làm một Đấng Hoà Giải.” 
285 Lúc này, Ngài bước tới, bước tới từ cõi đời đời, ra khỏi Ngai Đức 
Chúa Cha chỗ Ngài thực hiện chức vụ của Đấng Giải Hoà. Ngài đến làm 
Vua, ôi, cai trị muôn dân với cây trượng bằng sắt. Sự phán xét đã dành sẵn. 
Ôi, anh em ơi, Đấng Cứu Chuộc Trong Dòng Họ của chúng ta đã nắm giữ 
tất cả. Đúng vậy; Vâng, thưa quý vị. 

 Ngài làm gì? Ngài gọi đối thủ kia, Sa-tan. “Bây giờ, chúng là của Ta; 
Ta đã khiến chúng sống lại từ nơi mồ mả.” Ngài đem tất cả những kẻ lừa 
dối, những kẻ bóp méo Lời, và tất cả những kẻ như thế ở chung với Sa-tan 
và huỷ diệt họ trong hồ lửa. Nó ở khắp nơi lúc nầy. Ném chúng vào trong 
hồ lửa... Ôi! 
287 Anh chị em biết điều gì không? Tôi muốn - tôi muốn nói một vài điều 
ở đây trước khi kết thúc. Chúng ta sẽ - sẽ -- Chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Hãy 
lưu ý, bây giờ chúng ta đang đi đến câu 7, nhưng tôi muốn anh chị em để ý 
điều gì xảy ra từ câu 8 đến câu 14. Tất cả trên trời, dưới đất... Hãy lắng 
nghe điều này; Tôi xin đọc. Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên đọc nó ra. Chúng ta bắt 
đầu từ câu 7. Và... Cũng hãy xem luôn câu 6. 

Tôi lại thấy chính giữa Ngôi và 4 con sinh vật, cùng chính giữa 
các Trưởng lão, có một Chiên Con ở đó như đã bị giết, Chiên 
Con có 7 sừng... (Tôi đã cắt nghĩa) và 7 mắt... (Chúng ta đã giải 
thích)... Là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. 
(7 Thời đại Hội thánh, 7 Sứ giả để giữ cho ngọn lửa tiếp tục cháy. 
Đúng vậy.) 
Chiên Con bước tới, lấy sách ở trong tay hữu của Đấng ngự trên 
Ngôi -- (Ngự trên Ngôi.) 

290 Hãy xem, Ngài đã làm trọn điều đó, xem những gì xảy ra. Anh chị em 
nói về Năm Hân hỷ (jubilee). Đây chính là việc mở những cái Ấn. Chúng 
ta sẽ đi vào nửa tiếng đồng hồ trong yên lặng nữa, kể từ giờ này. Hãy xem. 
Chúng ta đã bắt đầu và sẽ kết thúc điều này vào tối Chúa nhật tới, ở tại đây. 
Bây giờ, hãy nghe cho rõ. Anh chị em sẵn sàng chưa? Hãy nói “A-men!” 
Hãy nghe cho rõ điều gì xảy ra. 
290 Khi Ngài thực hiện điều này … Khi muôn vật đang thở than, không ai 
biết phải làm gì, Giăng đã khóc. Kìa Chiên Con bước đến, đã chiến thắng; 
Quyển Sách ở trong tay của Người Chủ ban đầu, vì con người đã đánh mất 
nó, không người nào có thể lấy nó để cứu chuộc đất: Không có Thầy Tế lễ 
nào, Giáo hoàng nào, không có ai hết, như tôi đã nói; Nhưng Chiên Con 
bước tới, không phải bà Ma-ri, không phải vị Thánh này, vị Thánh nọ; 
Chiên Con bước tới, đầy máu, bị giết, lấy Quyển Sách ở trong tay hữu của 
Đấng ngự trên Ngôi. Khi đó người ta thấy có một Đấng Cứu Chuộc... Tất 
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 Được ghi dấu bởi những người cưỡi ngựa phán xét,  
 (Những đấng Tiên tri và những Tiên kiến.) 
 Để nhận ra và biết loại hàng. 

275 Nếu anh chị em đã từng chứng kiến một cuộc vây bắt bò, sẽ thấy ông 
chủ ở đó, những người cưỡi ngựa trong bầy bò. Anh ta nhìn thấy những 
con bò được đánh dấu đi qua, anh ta chỉ cho ông chủ; Ông chủ sẽ nhìn thấy 
và đồng ý với anh ta. Con ngựa của anh ta chạy vòng quanh, quanh cái đám 
sừng đang trong vụ thu hoạch này và tách con bò của mình ra. 

 Người ta nói rồi sẽ có một cuộc vây bắt lớn, 
 Những kẻ chăn bò giống như những con bê lạc mẹ, 
 Được đánh dấu bởi những người cưỡi ngựa phán xét, 
 Để nhận ra và biết loại hàng. 
 Bởi vậy anh ta nói: 
 Tôi nghĩ mình là một con bò đi lạc, 
 Chỉ là người bị xét xử phải chết;  
 (Không thể làm gì được, người ta nấu súp anh.) 
 Sẽ bị tách ra khỏi đám cùng với sự giận dữ, 
 Khi ông chủ của những kẻ cưỡi ngựa kia đến gần. 

 Kìa, Ai vậy? Ông Chủ của những người cưỡi ngựa. Đó là Chiên Con 
đối với 7 Sứ giả, những người được thông tin và biết từng loại hàng. Thấy 
không? Hừm. 
278 Hãy lưu ý, kìa Ngài đã đến, lìa khỏi Ngai Đấng Hoà Giải, như Chiên 
Con đã bị giết trở nên Sư tử, Vua, đưa toàn thế giới đến với sự phán xét, 
những kẻ đã chống đối. Đấng Cứu Chuộc Trong Dòng Họ của chúng ta là 
Vua của hết thảy. Tại sao? Ngài có Giấy Chứng Nhận Quyền Cứu Chuộc. 
Tất cả đều nằm trong tay Ngài. Tôi thật vui mừng vì được biết Ngài... ? ...  

 Sau đó, Ngài công bố quyền kế nghiệp của Ngài; Đó là Hội thánh 
[thật], Cô Dâu; Ngài công bố điều đó. Rồi Ngài sẽ làm điều gì? Ngài đánh 
gục kẻ chống đối Ngài, Sa-tan. Ngài quăng nó vào trong hồ lửa cùng với 
những người được cảm thúc bởi Sa-tan để chối bỏ Lời Ngài về sự cứu 
chuộc. 
281 Bây giờ, Ngài là Vua. Sự thương xót vẫn còn trên Ngai. Anh chị em 
chớ khước từ sự cung ứng của Ngài. Những người cưỡi ngựa biết anh chị 
em là ai. Lúc bấy giờ, đối thủ của Ngài, những người đã đem đến cho Ngài 
những điều rắm rối suốt 2.000 năm, công bố, “Tôi có thể làm những điều 
tôi muốn với chúng nó. Tôi vẫn cứ giữ chúng; Chúng nó là của tôi. Tôi... 
Họ đã đánh đổi cái quyền này rồi;” Nhưng Ngài là Đấng Cứu Chuộc Trong 
Dòng Họ. 

 Ngài đã Phán... Ngài đang thực hiện chức vụ cầu thay, nhưng một 
ngày kia... Ngài nói, “Ta sẽ để mặc chúng trong mồ mả.” 
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được mở ra bởi Chiên Con trong thời kỳ cuối cùng, thời mà chúng ta đang 
sống đây.  

 Chẳng có ai có thể biết được cho đến khi Chiên Con cầm lấy Quyển 
Sách và mở những cái Ấn ra, nên nhớ bởi vì Quyển Sách đang được giữ 
trong tay Đấng ngự trên Ngôi. Chiên Con bước tới cùng Ngài, Đấng ngự 
trên Ngôi để lấy Quyển Sách trong tay hữu của Ngài: Lấy Quyển Sách. 
54 Ôi, điều này thật là sâu nhiệm. Chúng ta sẽ cố gắng làm sáng tỏ nó ra 
nếu chúng ta được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Bây giờ, chúng ta sẽ 
thấy rằng thời điểm kết thúc khi không còn có thời giờ nào nữa. Chẳng có 
giáo phái nào có quyền giải nghĩa Cuốn Sách. Chẳng có ai có quyền giải nó 
ra. Chính Chiên Con mới là Đấng giải nghĩa nó, và Chiên Con là Đấng sẽ 
Phán điều đó ra, Chiên Con khiến cho Lời được biết đến bởi sự xác chứng 
và bởi việc đem Lời đến với Sự Sống. Chính xác như vậy. 
54 Lưu ý, chẳng bao giờ được tỏ ra cho đến khi -- Quyển Sách này sẽ 
không được tỏ ra cho đến khi những thời đại Hội thánh và những thời đại 
giáo phái đã hết, không còn có thời thì giờ nào nữa. Nó được tỏ ra sau khi 
những thời đại Hội thánh và những thời đại giáo phái kết thúc.  

 Đó là lý do tại sao nó còn đang lưỡng lự trong buổi tối hôm nay. Họ 
đem ra một giáo lý, và họ thiên lệch một mặt của vấn đề, rồi nói rằng, 
“Điều này là như vậy.” Người khác lấy một giáo lý khác, cũng thiên lệch 
về một khía cạnh rồi nói rằng, “Vấn đề này là như thế.” Mỗi người dựng 
lên một giáo phái dựa vào sự thiên lệch đó, đến nỗi chúng ta có đến hàng 
trăm giáo phái. 

 Nhưng tất cả những giáo phái chúng ta thấy vẫn còn đang trong tình 
trạng lộn xộn; Người ta đang hỏi, “Lẽ thật là gì?” Đó chẳng phải là tình 
trạng ngày hôm nay sao...  
57 Nhưng rồi Ngài Hứa rằng, khi thời đại đó kết thúc, sẽ có tiếng của vị 
Thiên sứ Thứ Bảy cất lên, Quyển Sách sẽ được bày tỏ ra ngay lúc đó. Đừng 
nói rằng, “Không có ai... Người ta, họ không được cứu trong thời gian đó.”  

 Nhưng những sự mầu nhiệm mà họ không thể hiểu: Làm sao Đức 
Chúa Trời có thể Ba [chức vị] lại là Một; Làm sao Kinh thánh có thể bảo 
hãy làm báp-têm trong Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, rồi 
trở lại nói làm báp-têm trong Danh Chúa Jêsus. Ôi, quá nhiều điều... Làm 
sao Ê-va có thể ăn một trái táo mà gây nên sự đổ nát cho cả thế gian? Làm 
sao có những chuyện như vậy được? Nhưng những điều mầu nhiệm đó 
được Hứa rằng sẽ được tỏ ra trong thời điểm cuối cùng.  

 Đây là những vấn đề khúc mắc mà những chiến binh vĩ đại xuất hiện 
trên màn ảnh, như Irenaeus, Martin (Thánh Martin), Polycarp, và những 
người khác; Luther, Wesley, và tất cả những người này, họ đã đến, đã sống 
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lâu đủ để mang đến một tia sáng chiếu rọi lên vấn đề, nhưng họ đã để lại 
nhiều điều còn trong bóng tối. 

 Tiếp đến là thời đại Ngũ Tuần, giống như thời đại Luther, họ cũng từ 
từ bị lu mờ. Nhưng vẫn tốt; Đừng nói rằng họ không đúng. Nhưng họ đã để 
lại nhiều vấn đề không thể giải thích được. Rồi trong... Tại sao? Những cái 
Ấn chưa được mở ra hoàn toàn để cho thấy những điều này là gì. 
61 Trong Thời đại Cuối cùng, tất cả những điều mầu nhiệm này sẽ được 
giải quyết, những cái Ấn sẽ được mở ra bởi Chiên Con và tỏ ra cho Hội 
thánh, rồi thời gian sẽ không còn nữa. Thật là tuyệt vời.  

 Sau đó Quyển Sách được gọi là Quyển Sách của Sự Cứu Chuộc dành 
cho... Rồi cứ tiếp đến, chúng ta sẽ đề cập sau vấn đề 144.000 người được 
đem vào v. v... Đúng thế. Đó là những người Do-thái. 
63 Phao-lô... Xin chúng ta đọc một khúc Kinh thánh. Tôi có trích một số 
câu Kinh thánh ở đây, tôi nghĩ chúng ta nên đọc. Xin tất cả chúng ta mở 
ra... Sách Ê-phê-sô 1... Tôi thấy nhiều người đang ghi chép, lấy sổ ghi Kinh 
thánh vào, đánh dấu vào trong Kinh thánh. Điều đó tốt; Tôi muốn anh chị 
em làm như vậy, để sau này về nhà nghiên cứu. Nếu anh chị em tự nghiên 
cứu, anh chị em sẽ hiểu rõ hơn. Hãy nghiên cứu, và xin Đức Chúa Trời 
giúp cho anh chị em hiểu. 

 Bây giờ, xin chúng ta đọc một khúc Kinh thánh mà tôi đã ghi chú ở 
đây: Ê-phê-sô 1:13 và 14. 

Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân 
thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà 
anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng 
Chúa đã Hứa,  
Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc 
lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. 

66 Này, trong lúc chúng ta mở Kinh thánh ra, xin chúng ta hãy... Đức 
Thánh Linh ở đây, chính Ngài là một cái Ấn. Đức Thánh Linh là một cái 
Ấn. Một cái Ấn có nghĩa gì? Công việc được trọn. Đức Thánh Linh ấn 
chứng cho những cá nhân... Và cho những ai đã tiếp nhận Đức Thánh Linh, 
thì thời kỳ than thở của người đó không còn, vì công việc đã được trọn. 
67 Giống như tôi đã từng làm việc cho công ty đường sắt, chúng tôi chất 
vào những toa xe những chiếc hộp và nhiều thứ khác từ nhà máy đóng 
hộp... Rồi, trước khi có thể niêm toa xe, kiểm soát viên đến kiểm tra thử toa 
xe đã được chất hàng một cách hợp lý chưa. Nếu không, những món hàng 
được nhét chung với nhau, khi rung lắc sẽ bị bể, công ty đường sắt phải 
chịu trách nhiệm.  
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 Ngài đến để đón những thần dân của Ngài. Ngài tỏ cho họ những bí 
mật của Ngài, họ nhìn thấy chúng; Thì giờ không còn nữa. Thời gian đã 
hết; Công việc đã trọn. Đúng vậy. 
269 Ngài lìa Ngôi của Đấng Cầu Thay khi Chiên Con bị giết trở nên Sư 
Tử, Vua, để đem thế giới, những kẻ chống đối Sứ điệp của Ngài đến với sự 
phán xét. Ngài không còn là Đấng Cầu Thay nữa. 

 Hãy nhớ Lời dạy trong Cựu ước, chúng ta hãy nhanh chóng. Khi huyết 
rời khỏi Ngai thương xót, điều gì sẽ xảy ra? Chỉ còn Ngai phán xét. Khi 
Chiên Con bị giết từ cõi đời đời bước đến Ngai của Đức Chúa Cha nhận 
lấy quyền hạn của Ngài, đó là Ngai phán xét. Ngài không trở nên Chiên 
Con, nhưng là Sư Tử, Vua.  

 Ngài gọi Hoàng Hậu của Ngài đến đứng bên cạnh Ngài. “Anh em há 
chẳng biết các Thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao?” 
272 Đa-ni-ên đã nói rằng sự đoán xét đã sắm sẵn, và các sách đã mở ra, 
hàng muôn hàng ngàn kẻ phục sự Ngài: Vua và Hoàng Hậu. Quyển Sách 
khác được mở ra, Sách Sự Sống. Sách đó dành cho Hội thánh. Hoàng Hậu 
và Vua đứng đó. 
273 Như sự ngẫm nghĩ của một kẻ chăn bò...  

 Đêm qua khi tôi nằm trên bãi cỏ, 
 Đăm đăm nhìn những ngôi sao trên trời; 
 Tôi bâng khuâng, phải chi kẻ chăn bò có thể; 
 Ngay lúc này trôi dạt đến sự ngọt ngào kia.  
 Có một con đường dẫn đến bến bờ hạnh phúc; 
 Nhưng người ta nói, nó gồ ghề, mờ tối khó đi, 
 Còn lối kia khoảng khoát, sáng sủa suốt cả đường, 
 Lại dẫn đưa đến chốn trầm luân địa ngục. 
 Người ta nói về một Người Chủ vĩ đại...  

 Anh ta đang nói đến cuộc đời chăn bò của mình. Nếu anh chị em đã 
từng chứng kiến cảnh vây bắt bò, anh chị em có thể hiểu điều này một cách 
dễ dàng. 

 Người ta nói về Người Chủ vĩ đại kia, 
 Người ta cũng nói, Ngài không bao giờ cất giữ. 
 Ngài luôn nhường chỗ cho tội nhân, 
 Ngài đồng hành trên con đường hẹp ngay thẳng. 
 Người ta nói, Ngài không bao giờ lìa bỏ bạn, 
 Và Ngài biết mọi hành động, cử chỉ, và xem xét 
 Vì sự an ninh cho chúng ta hơn là làm nhục, 
 Ghi tên chúng ta vào Sách của Ngài. 
 Người ta nói rằng có một cuộc vây bắt lớn, 
 Lúc những kẻ chăn bò giống như những con bê lạc mẹ, 
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 Anh chị em có để ý những người Trưởng Lão và những người Anh 
Giáo không? Anh chị em có nghe Sứ điệp của tôi tại Phoenix dành cho 
những người ở trong đó và “Tiếng Phán” cất lên trong lúc tôi giảng, “Ồ, 
thật là có vấn đề với tác giả này, họ gọi [Linh mục họ], Cha Thánh này, 
Cha thánh nọ;” Trong khi Kinh thánh nói không nên gọi ai là, “Cha.” Họ 
đang ngủ với chúng; Đó là lý do. Nhưng khi họ đến, và nói, “Vâng, chúng 
tôi tin...”  
260 Một người phụ nữ gọi một người phụ nữ kia nói rằng, “Chị biết, tôi là 
người Anh Giáo;” Tiếp, “Tôi - tôi - tôi đã nói tiếng lạ vào một ngày kia; 
Tôi tin rằng tôi đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, nhưng suỵt, đừng nói với ai 
nhé.” Tôi nghi ngờ điều này lắm. Anh chị em có thể nói tiếng lạ; Nhưng 
anh chị em đặt người ta vào lửa, làm thế nào người đó giữ im lặng được? 
Vâng, thưa quý vị. Họ không thể làm điều đó được. 

 Anh chị em có thể tưởng tượng Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và những 
người trên phòng cao nói rằng, “Ôi, chúng tôi đã nhận lãnh Đức Thánh 
Linh, nhưng có lẽ tốt hơn chúng tôi nên im lặng.” Anh em ơi, xuyên qua 
những cửa sổ, những cửa chính mọi thứ đều tràn ra đường phố, hành động 
như một đám người say rượu. Đó là Đức Thánh Linh thật. 
262 Nhưng anh chị em thấy đó, người nữ đồng trinh đang ngủ không nhận 
lãnh được điều gì cả. Đúng vậy. Nên nhớ, trong khi họ cố gắng đi mua 
dầu... Anh chị em nên nhớ Kinh thánh không nói họ có mua được dầu 
không. 

 Nhưng trong khi họ cố gắng đi mua dầu, có một âm thanh. Điều gì đã 
xảy ra? Tất cả người nữ đồng trinh thức dậy, sửa soạn đèn của họ, đi đến 
dự tiệc (Có phải vậy không?), kẻ còn lại để dành cho kỳ đại nạn (Đúng.), 
khóc lóc, than thở, và nghiến răng. Đó là Giáo hội, không phải Cô Dâu, 
nhưng Giáo hội.  

 Cô Dâu được bước vào. Hoàn toàn khác biệt giữa Giáo hội và Cô Dâu. 
Vâng, thưa quý vị. Bước vào trong Tiệc cưới... Ôi, hãy để ý, hỡi các bạn. 
266 Những cái Ấn được mở ra. Tại sao? Trong Thời đại Hội thánh cuối 
cùng được tỏ ra những Lẽ thật này. Tại sao? Chiên Con tháo những cái Ấn 
và bày tỏ chúng cho Hội thánh của Ngài để tập hợp những thần dân của 
Ngài vào trong Vương Quốc, Cô Dâu của Ngài. Ôi! Ngài muốn đưa những 
thần dân của Ngài đến với Ngài. 

 Điều này là gì? Từ trong bụi đất, từ dưới đáy biển, từ trong hầm hố, từ 
khắp mọi nơi, mọi chỗ; Từ trong những vùng tối, từ nơi Thiên đàng, dù họ 
ở nơi đâu, khi Ngài gọi, họ đều trả lời. A-men! A-men! Ngài gọi, thì họ trả 
lời. 
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 Kiểm soát viên sẽ kiểm tra mọi thứ xem thử nó có được đặt vào một 
cách thích hợp hay không. Nếu không thì ông sẽ khiển trách toa xe đó. 
Chúng tôi phải chất hàng trở lại cho đến khi kiểm soát viên vừa ý. Khi 
kiểm soát viên hài lòng rồi, ông đóng cửa lại. Kiểm soát viên sẽ đóng cửa 
lại. Ông niêm một cái ấn lên đó, không ai được phép mở ấn đó ra cho đến 
khi món hàng được đem đến đích của nó. 
68 Đó chính là điều Đức Chúa Trời đang làm. Ngài đi, Ngài kiểm tra... 
Đó là lý do tại sao anh chị em không thể có được những điều này và... Anh 
chị em nói, “Tôi đã nói tiếng lạ, tôi ca hát, nhảy múa trong Thánh Linh.” 
Những việc đó chẳng có can hệ gì. Đức Thánh Linh kiểm tra con người đó 
cho đến khi Ngài thấy hài lòng hoàn toàn và biết rằng họ được... Sau đó họ 
được ấn chứng để chuyển đến cái đích vĩnh hằng của họ. Không có điều gì 
có thể mở cái Ấn đó. 

 Kinh thánh (anh chị em đang để Kinh thánh xuống), Ê-phê-sô 4:30 có 
chép...  

...Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa 
Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. 

 Để ý từ “cứu chuộc”, đến ngày Quyển Sách Cứu Chuộc được tỏ ra, 
Đấng Cứu Chuộc sẽ đến công bố cái quyền sở hữu của Ngài mà không điều 
gì có thể cướp nó đi được. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Chỉ nên nói 
hoặc làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì Quyển Sách sẽ được mở ra 
và anh chị em được bày tỏ. Chính Đức Thánh Linh là một cái Ấn. 
70 Ấn Chứng mang ý nghĩa... (Đây là những từ ngữ mà tôi đã lấy ra từ 
cuốn từ điển.) Ấn chứng có nghĩa là một công việc đã được trọn. Khi cái 
Ấn Thứ Bảy mở ra, sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời được giấu kín trong 
những cái Ấn huyền bí này trở nên được trọn; Cho đến ngày cái Ấn đó 
được mở ra, nó sẽ tỏ ra những điều bên trong nó. 

 Nếu người ta đang thắc mắc có cái gì trong toa xe đó; Họ nói rằng, 
“Nghĩ rằng nó chứa cái này. Nghĩ rằng có cái kia...” Họ quá tự tin. Nhưng 
khi cái Ấn được mở và cánh cửa cũng mở ra, chúng ta nhìn vào bên trong 
sẽ thấy chính xác cái gì ở trong đó. Anh chị em thấy không? Đó là điều 
được thực hiện duy nhất ở thời kỳ cuối cùng. 
72 Một ý nghĩa khác mà cái ấn mang lấy là vấn đề quyền sở hữu. Ấn có 
một dấu ở trên nó, bày tỏ quyền sở hữu. Khi anh chị em được mua chuộc 
bởi Huyết của Chúa Jêsus Christ và được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, 
anh chị em không còn thuộc về thế gian hoặc những điều thuộc về thế gian 
nữa. anh chị em thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. 

 Một ý nghĩa khác: Ấn chứng có nghĩa là sự an ninh. Ấn chứng có 
nghĩa anh chị em được an toàn. Bây giờ, có anh chị em nào không tin sự an 
ninh đời đời, tôi không biết, nhưng... Nhưng ấn chứng có nghĩa là an toàn 
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để đến đích. Khốn thay cho kẻ nào cố gắng mở cái ấn đó ra. Đức Thánh 
Linh không thể được mở ra. Tất cả anh chị em có nghe tôi nói về những kẻ 
kia đã bảo rằng, “Ma quỷ đã xui khiến tôi làm điều này.” Không, không, 
ma quỷ không làm điều đó. Anh chị em đã không được ấn chứng vào, bởi 
vì khi anh chị em được niêm ấn vào, thì hắn bị niêm ấn ra. 
74 Vậy anh chị em đã đi ra để đến với hắn. Hắn không thể bước vào 
trong anh chị em, bởi vì cách duy nhất để hắn có thể bước vào là phải trải 
qua quá trình mà anh chị em đã có. Nó phải được cứu, được thánh hoá, 
được đổ đầy Đức Thánh Linh; Rồi nó trở nên anh em với anh chị em. Cho 
nên, nó không làm điều đó, không, không. Chỉ có việc anh chị em đã bước 
đến ranh giới và quay lại với sự ham muốn những điều thuộc về thế gian. 
Nó không bao giờ bước vào Ca-na-an, ngang qua sông Giô-đanh, làm chết 
bản ngã.  
75 Hãy lưu ý. Bây giờ, Quyển Sách này đang được niêm ấn, cho đến 
ngày cứu chuộc anh chị em mới thấy được những điều trong Sách. Trở lại 
Rô-ma 8:22 và 23... Xin chúng ta hãy đọc những câu này, chúng tôi sẽ 
cung cấp một bối cảnh, tôi nghĩ chúng ta sẽ hiểu điều này hơn nếu mỗi 
người đọc Kinh thánh cho chính mình. Tôi cho anh chị em một vài câu 
Kinh thánh ở đây, để chúng ta có thể -- chúng ta có thể xem xét, trong lúc 
thì giờ vẫn còn sớm. Chương 8, Rô-ma 8:22...  

 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều thở than và chịu khó 
nhọc cho đến ngày nay; Không những muôn vật thôi, lại chúng 
ta, là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh, cũng than thở trong 
lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc 
thân thể chúng ta vậy. 

77 Ôi, ôi. Chẳng lẽ điều đó không làm cho chúng ta cảm thấy thật tốt lành 
sao? Chắc chắn nó làm cho tất cả chúng ta đều cảm thấy tốt lành, mong đợi 
thời điểm này. Chúng ta hiểu rằng điều này sẽ xảy ra trong lần sống lại lần 
thứ nhất. Xem, muôn vật đều đang thở than; Chúng ta cũng đang thở than; 
Mọi thứ đều đang thở than, bởi vì chúng ta nhận thức rằng có điều gì đó 
không đúng. Chỉ có một cách khiến anh chị em thở than và chờ đợi, là do 
có một đời sống mới đến đây nói về một thế giới mới. 
78 Giống như vợ tôi, không lâu trước đây khi chúng tôi đi ra siêu thị, tôi 
nói, “Chúng ta thấy có một điều gì thật lạ: Một phụ nữ mặc áo dài,” thật là 
lạ. Người - người ta... Hầu như tất cả phụ nữ không mặc áo dài. Anh chị em 
thấy không? Có lẽ họ quên; Họ không mặc nó khi đi ra ngoài. Thế rồi 
chúng ta... Họ cố tình quên. 

 Bởi vậy Meda đã nói với tôi; Cô ấy hỏi, “Anh Bill à, tại sao vậy?” Cô 
ấy đã hỏi...  
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cứu chuộc của Ngài, công bố quyền của Ngài, công bố Ngài đã cứu anh chị 
em và tôi ra khỏi điều gì, chuộc lại những điều mà A-đam đã đánh mất tại 
vườn Ê-đen; Ngài đã chuộc lại cho chúng ta những điều đó. 
252 Này, với Chiên Con, với Quyển Sách trong tay Ngài, chúng ta sẵn 
sàng cầu xin ân điển và sự thương xót của Ngài tuôn đổ trên chúng ta và 
mở Quyển Sách 7 Ấn này ra để chúng ta có thể nhìn qua bức màn thời gian 
một chút. Ôi! 

 Lưu ý, khi Ngài lấy Quyển Sách, Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu 
(The Title Deed), được niêm ấn (Hãy đặt điều này vào trong tâm trí của 
anh chị em.) tháo những cái Ấn mầu nhiệm bày tỏ chúng ra, đem chúng 
đến với... Tất cả những thần dân được cứu chuộc của Ngài...  

 Khi chúng ta đụng chạm đến điều này trong những cái Ấn, chúng ta sẽ 
quay trở lại thấy có những linh hồn ở dưới Bàn thờ kêu khóc, “Chúa ôi, bao 
lâu nữa, còn bao lâu nữa.”  
254 Tại đây Ngài là một Đấng Trung Bảo trên Bàn thờ đáp, “Chỉ ở yên ít 
lâu nữa cho đến khi đủ số người phải chịu đựng như các con.” Bấy giờ, 
Ngài bước ra từ chỗ cái Ấn cuối cùng này ở đây. Ngài không còn là một 
Đấng Trung Bảo nữa; Bây giờ Ngài là Vua. Và Ngài làm gì đây? Nếu Ngài 
là Vua, Ngài phải có thần dân, thần dân của Ngài là những kẻ Ngài đã cứu 
chuộc; Họ không thể đến trước mặt Ngài cho đến khi Ngài nhận lấy quyền 
cứu chuộc. Lúc bấy giờ, Ngài bước tới từ chỗ một Đấng Trung Bảo, nơi mà 
sự chết đặt chúng ta vào trong mồ mả, Ngài bước tới với những quyền hạn. 
A-men! 

 Thậm chí những ai còn đang sống, sống cho đến lúc Ngài đến cũng sẽ 
không cản được những kẻ đang ngủ, vì kèn của Đức Chúa Trời sẽ thổi lên 
tiếng kèn chót, khi cái Ấn cuối cùng được mở ra, khi vị Thiên sứ Thứ Bảy 
cho nghe tiếng mình; Tiếng kèn chót sẽ vang lên và những kẻ chết trong 
Đấng Christ sẽ trổi dậy, chúng ta là kẻ còn sống sẽ được cất lên để gặp 
Ngài trên không trung.  

 Ngài công bố... Lúc bấy giờ, Ngài bước đến công bố quyền sở hữu của 
Ngài. 

 Hãy xem, nhìn xem điều nầy. Chà, mở các Ấn, bày tỏ những sự mầu 
nhiệm... Đã bày tỏ chúng ở đâu? Cho Thời đại Hội thánh Cuối cùng, Hội 
thánh duy nhất đang sống. Những người còn lại của họ đang ngủ. 
258 Ngài Phán, “Nếu Ngài đến vào canh 1, canh 2, canh 3, hay đến canh 7 
đi nữa...” Vào canh 7 có một mệnh lệnh hay tiếng gọi, “Kìa, Chú Rể đến.” 
Trong lúc họ, những người nữ đồng trinh đang ngủ, những Giáo hội hữu 
danh vô thực nói, “Ôi, anh chị em biết. Tôi - tôi tin rằng tôi muốn nhận 
lãnh Đức Thánh Linh.” ‘ 
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245 Tôi tưởng mình đã mệt nhoài nhưng bây giờ thì không. Anh chị em 
thấy không? Đôi khi tôi nghĩ mình quá già cả không thể giảng dạy, nhưng 
rồi tôi thấy điều gì như thế; Tôi lại nghĩ mình là một người còn trẻ. Hừm. 
Điều đó cũng thực hiện cho anh chị em. Vì tôi biết, có Một Đấng đang chờ 
đợi tôi. Có Một Đấng đã trả một giá mà tôi không thể nào trả được; Đúng 
vậy; Ngài đã làm điều đó cho tôi, Charlie ạ. Ngài đã làm điều đó cho anh 
chị em; Ngài đã làm điều đó cho toàn thể nhân loại, bây giờ Ngài bước đến 
để công bố quyền cứu chuộc của Ngài. Công bố cho ai? Không phải cho 
chính Ngài, nhưng cho chúng ta.  

 Ngài là một người trong vòng chúng ta; Ngài là Người Bà Con của 
chúng ta. Ôi! Ngài là Anh của tôi; Ngài là Cứu Chúa của tôi; Ngài là Đức 
Chúa Trời của tôi; Ngài là Đấng Cứu Chuộc Trong Dòng Họ của tôi; Ngài 
là tất cả, nếu không có Ngài tôi sẽ ra sao? Anh chị em thấy đó, Ngài là tất 
cả đối với tôi, Ngài đang ở đó như là một người bà con của chúng ta. Ngài 
đã cầu thay cho chúng ta cho đến thời điểm này, bây giờ Ngài bước đến lấy 
Quyển Sách Cứu Chuộc để công bố quyền của Ngài về những gì Ngài đã 
làm cho chúng ta. 

247 Họ đã chết... Chúa Jêsus đã Phán, “Kẻ nào tin Ta, thì sẽ sống, 
mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì không hề chết. Ai 
ăn thịt Ta và uống Huyết Ta thì được sự Sự sống Đời đời, Ta sẽ 
khiến người đó sống lại nơi ngày sau rốt.” 

 Không phải vấn đề ở chỗ người đó có ngủ gục hay không trong canh 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay ở một nơi nào đó... Điều gì sẽ xảy ra? Tiếng kèn của 
Đức Chúa Trời sẽ thổi lên, tiếng kèn chót sẽ thổi lên cùng thời điểm với lúc 
vị Thiên sứ cuối cùng cho nghe tiếng của mình và cái Ấn cuối cùng được 
mở ra, tiếng kèn chót sẽ trổi lên, Đấng Cứu Chuộc bước đến nhận lấy 
quyền sở hữu sự cứu chuộc của Ngài: Hội thánh của Ngài, đã được rửa 
sạch bởi huyết. 
249 Ôi, muôn vật giờ đây đều nằm trong tay Ngài, toàn bộ kế hoạch về sự 
cứu chuộc đang được giấu kín bởi 7 cái Ấn mầu nhiệm trong Quyển Sách 
Ngài đã lấy... Hãy xem. Duy chỉ có Ngài mới có thể bày tỏ sự mầu nhiệm 
đó cho người nào mà Ngài muốn. Ngài đang giữ nó trong tay Ngài. Ngài 
Hứa rằng sẽ có lúc Ngài làm điều đó, vì bây giờ nó đang được giấu kín bởi 
7 Ấn về sự mầu nhiệm, Quyển Sách về Sự Cứu Chuộc. Hãy xem. Bây 
giờ... Thưa anh chị em, tôi đã nói rằng sẽ cho anh chị em ra về lúc 8 giờ 30, 
nhưng đến đây tôi mới đi qua được ba, 4 trang. Vì thế tôi muốn... Bây giờ 
đã quá 9 giờ rồi, vì thế anh chị em có thể quay trở lại đây vào sáng mai. 
251 Nhưng bây giờ, trong Quyển Sách 7 Ấn về Sự Cứu Chuộc mà chính 
Chiên Con đã lấy -- Chỉ có Ngài là Đấng mới có thể làm được điều này. 
Ngài đã lấy nó từ trong tay hữu của Đấng ngự trên Ngôi; Để công bố sự 
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 “Ôi,” tôi nói, “Đó chính là linh của quốc gia.” Tôi nói, “Khi em qua 
Đức, họ có một linh nào đó. Qua Phần-lan, họ có linh dân tộc. Anh chị em 
đến Mỹ, chúng ta cũng có một linh dân tộc.” Linh dân tộc của chúng ta 
đang bị đùa giỡn, diễu cợt.  

 Anh chị em biết tại sao không? Chúng ta đã từng dựa trên giáo lý của 
các Sứ đồ. Chúng ta đã dựa trên sự lãnh đạo những con người vĩ đại như 
Washingon, Lincoln, nhưng chúng ta đã giũ bỏ những nền tảng đó, và 
chúng ta biết rằng mình đã làm như vậy. Chúng ta biết bom nguyên tử có 
tên của chúng ta khắc trên nó. Chúng ta biết rằng về chế độ nô lệ chúng ta 
đang dẫn đầu, chẳng cần tự lừa dối mình nữa. 
82 Điều này làm tôi nhớ -- Giống như những diễn viên hài kia bước 
xuống, kể những câu chuyện đùa, và làm những hành động kỳ quặc, những 
phụ nữ cũng hành động kỳ quặc trong những điều họ đang làm, những 
người đàn ông cũng vậy. Điều này làm tôi nhớ đến một thằng bé đi ngang 
qua nghĩa địa, huýt sáo, cố thuyết phục mình tin rằng mình không hề sợ 
hãi. Đảm bảo rằng nó sợ hãi. Nó chẳng đánh lừa được ai; Đó là lý do nó 
huýt sáo. Nó cố nói rằng mình không sợ hãi, nhưng thật ra nó sợ. 

 Đó là vấn đề trong ngày hôm nay. Nhưng, ôi, thật là một hy vọng 
phước hạnh cho những kẻ tin đang đưa tay lên, vì khi thấy những điều này 
xuất hiện, họ biết rằng sự cứu chuộc đang đến gần. Đây là thời điểm tuyệt 
vời cho những kẻ tin. 
84 Những điều này, sự than thở trong thân thể của chúng ta... Anh chị em 
có để ý một cái cây nó phải tranh đấu như thế nào để được sống không? Nó 
muốn được sống. Anh chị em để ý loài vật, thể nào trong cái chết, thể nào 
nó tranh chiến. Anh chị em để ý đến con người. Mọi điều, muôn vật đều 
than thở. Chúng ta cũng có sự than thở trong mình. Chúng ta biết rằng có 
điều gì đó sai trật. Chúng ta thấy từ những câu Kinh thánh này, có điều gì 
đó đã bị đánh mất, cả hai con người và đất. Tất cả các loài thọ tạo đều ở 
trong dạng thể bị mất điều gì đó, vì chúng ta thấy trong Lời được hà hơi 
này rằng, nó than thở vì một số lý do. Anh - anh chị em không than thở trừ 
khi anh chị em có lý do nào đó. Như tôi đã nói về giọt mực, đó là một lý 
do. 
85 Đây là cách được áp dụng trong sự cầu nguyện cho người bệnh; Đến 
khi nào anh chị em tìm ra nguyên nhân... Tôi biết cách chữa lành, nhưng tôi 
phải tìm ra nguyên nhân. Đó là lý do tại sao những khải tượng rất cần thiết 
và đã được Hứa. Nó tỏ ra sự bí mật trong lòng, nói cho biết anh chị em sai 
trật chỗ nào và phải làm gì. Không phải vấn đề uống bao nhiêu thuốc, hay 
đổ bao nhiêu dầu trên đầu, hay ai đó la hét to mức nào trên anh chị em, nếu 
có điều gì đó sai trật, hắn ta sẽ vẫn cứ ở tại đó. Tôi nói, “Hắn ta,” ở đây có 
nghĩa là Sa-tan. 
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 Hãy xem, ngày hôm nay, dầu có chúng ta tiến bộ về lãnh vực y khoa, 
nhưng chúng ta vẫn không biết gì về những điều này. Anh chị em nói, 
“Anh ta mắc bệnh ung thư.” Ồ, điều đó chẳng là gì cả; Đó - đó - đó chỉ là 
cái tên thôi. Tên đó là tên y học: Bệnh ung thư. Chẳng có gì có thể giải 
quyết được nó. Đó chỉ là tên gọi của nó. Chúng ta gọi tên nó là ung thư. 
Nhưng thật sự nó là gì, phân tích nó ra, đó chính là Ma quỷ. 
87 Chúng ta nói “tội lỗi”; Chúng ta chỉ gọi đó là tội lỗi: Phân tích nó ra. 
Tội lỗi là gì? Nhiều người nói, “Uống rượu, phạm tội tà dâm.” Không, 
không, đó là thuộc tính của tội lỗi. Đó là kết quả của tội lỗi, nhưng tội lỗi 
thật sự là sự vô tín. Chính là chỗ - chỗ đó đã được đặt tên, và được gọi. Nếu 
là một người tin, anh chị em không làm những điều này. Không phải vấn 
đề anh chị em cố gắng làm ra mình thánh thiện thế nào và cố để trở nên sốt 
sắng ra sao, nếu anh chị em làm những điều đó, có nghĩa anh chị em là một 
kẻ vô tín. Đó là điều Kinh thánh nói. 
88 Có điều gì đó đã bị đánh mất, và nó than thở. Nó cố gắng để trở lại với 
tình trạng ban đầu của nó. Anh chị em hãy tưởng tượng có một người ngã 
từ mặt đất xuống hố sâu, đang tranh chiến, đang leo lên... Họ phải, nhờ vào 
một số phương tiện, để thoát ra khỏi cái hố đó. Họ không còn được ở trong 
trạng thái nguyên thủy, nên họ kêu gào một cách khủng khiếp; Họ bám víu 
những bức tường, ầm ĩ hoặc làm điều gì đó. Họ đang - đang than thở bởi vì 
họ muốn trở lại trạng thái ban đầu của mình. 
90 Như một người đang bị bệnh, đau nhức, lúc trước họ không bị như 
vậy; Nhưng họ đang than thở. Tại sao? Vì họ ở trong tình trạng không 
đúng; Có điều gì đó đang sai trật, họ than thở, và cố quay trở lại tình trạng 
khi họ khoẻ mạnh. Khi muôn vật và con người than thở, như Kinh thánh đã 
chép, điều này cho thấy có điều gì đó không được ở trong tình trạng mà lẽ 
ra chúng phải ở. Chúng đã bị sa ngã từ chỗ nào đó. 
91 Chúng ta chẳng cần ai giải nghĩa điều này cho mình. Bởi vìtất nhiên, 
chúng ta biết rằng họ đã sa ngã khỏi Sự sống Đời đời, họ đã mất đi quyền 
công bố về Sự sống Đời đời bởi sự sa ngã của A-đam và Ê-va, những 
người đã bị rơi từ chỗ Sự sống Đời đời đến chỗ của sự chết tại vườn Ê-đen 
và cũng đưa tất cả vạn vật đến chỗ chịu phục dưới sự chết. 

 Cây cối chưa bao giờ chết trước A-đam. Những con vật cũng không 
chết trước A-đam. Chỉ có một điều không thể chết đi, đó là Đức Chúa Trời, 
bởi vì Ngài là Đấng Vĩnh Hằng. Chỉ có một phương cách để chúng ta giữ 
mình khỏi sự chết; Đó là chúng ta phải có Sự sống Đời đời trong chúng ta 
để làm những đứa con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta 
đã bán quyền làm con cho tội lỗi, và đi đến vực thẳm, chúng ta chết (như 
tôi đã nói trong Sứ điệp sáng nay). Bây giờ, chúng ta đang ở ngoài tầm tay 
của Đức Chúa Trời, Đấng đang ở phía bên kia của vực thẳm. 
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này là gì? Anh em ơi, đây là điều tuyệt vời nhất trong Kinh thánh, một 
hành động, không có vị Thiên sứ nào, không ai khác có thể thực hiện được, 
Chiên Con bước ra lấy quyển sách trong tay hữu của Đấng ngự trên Ngôi. 
Điều này có nghĩa gì? Vậy thì điều đó thuộc về Chiên Con. A-men! 
239 Luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi... Ngài chính là Đấng đã nắm 
giữ điều đó. Luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi Một Người Cứu Chuộc 
Trong Dòng Họ, Chiên Con bước ra một cách mạnh dạn. “Ta là Người 
Trong Dòng Họ của họ. Ta là Đấng Cứu Chuộc của họ. Ta đã cầu thay cho 
họ, bây giờ Ta đến để công bố quyền của họ. Trong đó, họ có quyền trên 
những gì mà đã bị mất khi sa ngã, vì Ta đã trả một giá rồi.” Ôi, anh em ơi. 
Chao ôi! Chẳng lẽ điều đó không khiến cho anh chị em cảm thấy nóng nảy 
sao? 

 Chẳng phải bởi những việc lành mà anh chị em đã làm, nhưng bởi sự 
thương xót của Ngài. Ôi, hãy đợi một chút. Các Trưởng lão và mọi người 
khác bắt đầu vứt bỏ những chiếc vương miện, những người quyền cao chức 
trọng bắt đầu bước lên trên đất. 
241 Không có ai, chẳng có ai có thể làm được điều đó. Ngài bước thẳng 
lên chỗ tay hữu của Đức Chúa Trời lấy Quyển Sách để công bố quyền của 
Ngài, “Ta đã chết cho họ. Ta là Đấng Cứu Chuộc Trong Dòng Họ của họ. 
Ta là Đấng Trung Bảo. Huyết của Ta đã đổ ra. Ta đã trở nên con người, Ta 
đã làm điều này để nhận lại Hội thánh, kẻ mà Ta đã thấy trước từ lúc chưa 
sáng thế. Ta đã có mục đích cho nó; Ta đã bảo rằng nó sẽ phải như vậy, 
không ai có thể cướp được nó, chính Ta đã giáng xuống và làm trọn công 
việc. Ta là Người Trong Dòng Họ của họ... ? ... Ta đã trở nên Người Bà 
con của họ.” Và Ngài lấy Quyển Sách. A-men! 

 Ôi, Ai đang ở đó chờ đợi tôi tối hôm nay? Hỡi Hội thánh, Đấng đó là 
ai, mà đang chờ đợi ở đó? Có ai khác đang chờ đợi anh chị em ngoài Đấng 
Cứu Chuộc Trong Dòng Họ đó? Ôi! Thật là một lời công bố, một hành 
động tuyệt vời làm sao! 
244 Lúc ấy, Ngài có Giấy Chứng Nhận Quyền để cứu chuộc. Ngài có giấy 
đó trong tay; Công việc hoà giải bây giờ đã hoàn tất. Ngài có giấy đó trong 
tay. Nên nhớ, giấy đó luôn ở trong tay của Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ 
nó ở trong tay của Chiên Con. 
 Hãy xem, Giấy Chứng Nhận Quyền Cứu Chuộc tất cả tạo vật trong tay 
Ngài, và Ngài bước đến để công bố điều đó cho dòng dõi loài người, không 
công bố cho Thiên sứ; Nhưng công bố cho loài người, nó cho phép họ trở 
lại làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời, đưa họ trở về vườn Ê-đen, với 
những điều mà họ đã đánh mất: Tất cả tạo vật, thực vật, động vật, và nhiều 
thứ khác. Ôi! Chẳng lẽ điều này không khiến cho anh chị em cảm thấy thật 
tốt lành sao? Ôi! 
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 7 con mắt là 7 Sứ giả của 7 Thời đại Hội thánh: 7 con mắt, 7 nhà tiên 
kiến. 
233 Anh chị em có muốn ghi xuống một số câu Kinh thánh không? Chúng 
ta hãy trở lại với nó. Anh chị em nói gì? Mất nhiều thời gian quá phải 
không? Được rồi, chúng ta đến với Xa-cha-ri, Sách Xa-cha-ri, chỉ một phân 
đoạn nhỏ thôi, chúng ta sẽ -- Chúng ta sẽ đọc một số câu. Tôi - tôi không 
muốn anh chị em bỏ qua điều này. Có điều nào quan trọng hơn điều này 
không? Có vấn đề gì không hả? Điều gì? Chẳng có điều gì quan trọng hơn 
Sự sống Đời đời đối với con người, chúng ta phải hiểu điều này … Và phải 
đảm bảo rằng chúng ta hiểu.  
235 Được rồi, thưa quý vị. Chúng ta cần đọc Xa-cha-ri chương thứ 3. Tôi 
tin đúng là: Xa-cha-ri 3. Chúng ta sẽ hiểu những biểu tượng này ở đây, tôi 
có những câu Kinh thánh được viết ra ở đây. Chiều nay, tôi đã hét lên thật 
to khi tôi đọc thấy chỗ này, vì thế Tôi không biết mình có đúng hay không; 
Tôi hy vọng mình đúng. Xa-cha-ri 3, chúng ta xem thử có phải... Tôi đã ghi 
89 ở đây, nhưng đúng ra là 8 đến 9. Đúng rồi. Tôi biết không thể có câu 89. 
Xa-cha-ri 3:8 và 9: 

Hỡi Giê-hô-sua, Thầy Tế lễ Cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi 
trước mặt ngươi hãy nghe, vì những kẻ nầy làm dấu: Nầy, quả 
thật Ta sẽ làm cho đầy tớ Ta là Chồi mống dấy lên (Đấng Christ).  
Vì nầy, hòn đá mà Ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn mà 
có 7 con mắt -- 7 con mắt. Nầy, Ta sẽ chạm trổ nó, và Ta sẽ cất 
sự gian ác khỏi đất nầy trong một ngày, Đức Giê-hô-va Vạn 
Quân Phán vậy.  

236 Chúng ta hãy mở ra Xa-cha-ri 4:10 -- 4:10. Xin lắng nghe. 

...Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? ... (Đức 
Chúa Trời ẩn mình trong sự đơn sơ. Thấy không?)... 7 con mắt Đức 
Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn 
mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên. 

 7 con mắt có nghĩa là thấy. Thấy ở đây muốn nói đến những vị Tiên 
tri, những vị tiên kiến. Chiên Con có 7 sừng, trên mỗi sừng có một con 
mắt: 7 con mắt. 

 Điều này là gì? Đấng Christ và Cô Dâu của Ngài. 7 Thời đại Hội 
thánh, ngoài ra còn có 7 Tiên tri bước đến, 7 vị Tiên kiến, những con mắt. 
Cho nên người cuối cùng phải là một vị Tiên kiến. Đúng vậy. 
238 Lưu ý, Ngài không phải là một con vật. Ngài lấy Quyển Sách trong tay 
hữu của Đấng ngự trên Ngôi. Đấng đó là ai? Người Chủ, Người Chủ ban 
đầu giữ Quyển Sách Cứu Chuộc trong tay hữu, không có vị Thiên sứ nào, 
không có hữu thể Thiên sứ nào, không có ai khác có thể đảm nhận vai trò 
này. Chiên Con đầy máu đã bước ra lấy Quyển Sách trong tay Ngài. Điều 
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93 Dĩ nhiên, khi A-đam rơi vào sự chết, ông đã đem sự chết đến trên tất 
cả tạo vật. Lúc bấy giờ, ông được ban cho một ý chí tự do. Điều đó có 
nghĩa là họ được ban cho như chúng ta -- quyền chọn lựa.  

 A-đam và Ê-va, trong buổi ban đầu có cây điều thiện và điều ác ở 
trước mặt họ, và cây đó cũng đang để trước mặt mỗi một chúng ta. Đức 
Chúa Trời không làm gì cho A-đam cũng như Ê-va... Anh chị em nói, “Ồ, 
đó chính là lỗi của họ.” Không, không phải vậy. Đó là lỗi của anh chị em. 
Anh chị em không thể đổ lỗi cho A-đam. Chính anh chị em phải chịu trách 
nhiệm, bởi vì điều thiện và điều ác để trước mặt anh chị em. Chúng ta ở 
trong cùng một nền tảng căn bản giống như A-đam và Ê-va. 
95 Nhưng, anh chị em thấy đó, khi chúng ta được cứu chuộc, chúng ta 
không còn muốn những điều lựa chọn của mình nữa, nhưng chúng ta cần 
sự lựa chọn của Ngài. Lúc bấy giờ, A-đam và Ê-va muốn đi theo sự lựa 
chọn của chính mình. Họ muốn khám phá những điều có thể đem lại sự 
khôn ngoan. Vì thế họ dò dẫm vào đó, và nó đã gây nên sự chết. 
97 Khi một người được cứu chuộc, người đó không quan tâm đến sự học 
thức nữa. Người đó không còn quan tâm đến những điều thuộc về thế gian, 
sự khôn ngoan của thế gian. Anh ta không muốn lựa chọn gì nữa. Đấng 
Christ đã lựa chọn cho anh ta, đó là tất cả mọi vấn đề; Anh ta đã được cứu 
chuộc. Anh ta không còn tự dẫn mình đi. Anh ta chẳng cần ai nói cho mình 
nơi nào cần đi đến và phải làm điều gì. Anh chị em mong đợi và khám phá 
ra sự lựa chọn của Đấng Quyết Định (Maker) của mình. Rồi người đó sẽ 
bước đi trong Danh Đấng Quyết Định đó, khi Đấng Quyết Định bảo anh 
phải đi. 

 Nhưng người tìm kiếm sự khôn ngoan cần tìm ra... Ồ, “Giáo xứ này 
tốt đây, nhưng họ trả cho tôi nhiều hơn ở đằng kia, bởi vậy tôi sẽ đi đến 
đó.” Thấy không, đấy, sự khôn ngoan...  
99 Khi A-đam đã phạm tội bởi việc để ý đến lý lẽ của vợ mình, thay vì 
nắm giữ Lời của Đức Chúa Trời, đó là điều khiến cho A-đam phạm tội. Vợ 
ông đã lý luận với Sa-tan, đem lại hậu quả cho A-đam, A-đam đã buông 
lỏng Lời và bán rẻ quyền làm con. Ông đã để mất quyền thừa kế khi ông 
đánh mất mối tương giao của mình và quyền được Sự Sống. Nên nhớ, 
“Một mai khi 2 ngươi ăn nó, chắc sẽ chết.” 

 Khi ông đánh mất Sự Sống của mình, ông cũng đánh mất quyền thừa 
kế trong cuộc đời, bởi vì ông được quyền quản trị đất một cách hoàn toàn. 
Ông là một vị thần của đất. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của vũ trụ, 
khắp mọi nơi. Nhưng con trai của Ngài được quyền cai trị trên đất. Ông có 
thể ra lệnh; Ông có thể đặt tên; Ông có thể sai bảo; Ông có thể chặn đứng 
thiên nhiên; Ông có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng khi ông 
phạm tội, ông đã đánh mất quyền thừa kế của mình. 
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 Lúc bấy giờ, A-đam có thể nói, “Hỡi núi này hãy dời lại đằng kia,” và 
nó sẽ dời đi. A-đam có thể nói, “Hỡi cây này, hãy nhổ lên và trồng lại chỗ 
đó”; Nó sẽ vâng lời, vì ông có quyền cai trị tuyệt đối, hoàn toàn, như thể 
một ông thần nhỏ dưới Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, bởi vì ông là con 
của Đức Chúa Trời. 
102 Bây giờ, chẳng lẽ chúng ta không dừng lại một chút để nhận lấy bài 
học thật của chúng ta. Ôi, vậy nếu Huyết đã rửa sạch, thì có điều gì bây giờ 
đây? Hãy xem những gì Con của Đức Chúa Trời, A-đam thứ hai đã làm, và 
đã Phán, “Những việc Ta đã làm, thì các ngươi cũng sẽ làm.” 

 A-đam đã đánh mất tài sản: Trái đất. Bây giờ, nó đã được chuyển trao 
từ tay của ông đến kẻ mà ông đã bán cho: Sa-tan. Ông đã bán đức tin nơi 
Đức Chúa Trời để đổi lấy những lý lẽ của Sa-tan. Vì vậy, Sự sống Đời đời 
của ông, quyền để đến với Cây Sự Sống, quyền cai trị đất, ông đã trao hết 
mọi thứ vào tay Sa-tan. 

 Do đó, bây giờ đất đã bị... Đất trở nên bị ô uế, và dòng dõi của A-đam 
đã và đang huỷ hoại cái gia tài mà lẽ ra A-đam có được; Đó là trái đất. 
Đúng vậy. Dòng dõi của A-đam...  
104 Một ngày nọ, tôi dừng lại tại Tucson nơi tôi sống. Tôi nói chuyện với 
một người ở trên đỉnh núi, nhìn xuống. Tôi nói, “Anh nghĩ gì về 300 năm 
trước đây, người Papago cổ đi xuống kia trên lưng voi (travois) cùng với 
vợ con của mình, vượt qua chỗ kia, đã sống một cách an bình. Không có tội 
tà dâm, không có rượu Wisky, không cờ bạc, không có điều gì trong vòng 
họ; Họ sống trong sạch. Chó sói đi xuống hằng đêm càn quét Tucson này, 
những cây đậu rồng và xương rồng nở hoa khắp vùng đất, Chúa nhìn thấy 
cũng phải mỉm cười. Nhưng người da trắng đến, họ đã làm gì? Họ đã đào 
bới xương rồng lên; Họ làm ô nhiễm vùng đất với những lon bia và những 
chai rượu Whisky; Họ đã làm suy sụp nền đạo đức quốc gia. Cách duy nhất 
mà họ đánh người Indian (thổ) là tiêu diệt nguồn thức ăn của họ, những con 
trâu nước. 
105 Một ngày kia, tôi đọc một bia đá trong viện bảo tàng thấy bức tranh 
của Geronimo... Nhiều anh chị em có lẽ nghĩ rằng Geronimo là một người 
nổi loạn. Đối với tôi anh ta là một người Mỹ chân thật. Anh ta chỉ tranh 
đấu cho chính nghĩa, Đức Chúa Trời đã ban cho anh ta một vùng đất, một 
quốc gia, một nơi để sống. Tôi không trách mắng anh ta. Khi những người 
lính da trắng kia đến đó chiếm đoạt lấy đất và giết chết họ giống như tiêu 
diệt một lũ ruồi... Một bức tranh gốc ban điều hành của Geronimo hay là 
bệnh viện của ông. Có 2 hoặc 3 tấm chăn phủ trên một mảnh cây đậu rồng. 
Họ đã làm thương tổn, những người Mỹ da đỏ chân thật đấu tranh cho cái 
quyền được Đức Chúa Trời ban của họ... Và đó, Geronimo cùng với đứa 
con của mình bên hông, đang đứng nhìn những người lính của mình, đang 
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224 Lưu ý, Chiên Con này có 7 cái sừng. Anh chị em có để ý điều này 
không? “Có 7 sừng...” Chúng ta đã bỏ qua điều này. “Sừng” muốn nói đến 
“sức mạnh” của con vật. Hãy để ý, Ngài không phải là một loài vật, bởi vì 
Ngài lấy Quyển Sách trong tay hữu của Đấng ngự trên Ngôi.  

 Ôi, tôi tin rằng tôi đã viết xuống ở đâu đây. Ôi!.. Mở những cái Ấn và 
tháo ra giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu, Sứ điệp dành cho 
vị Thiên sứ cuối cùng, và Ngài nhận lấy vị trí làm vua của Ngài; Đó là mục 
đích Ngài bước đến để làm lúc bấy giờ. 

 Hãy xem, khi Ngài bước ra, 7 cái sừng... Khi Giăng thấy Chiên Con 
này, Chiên Con như đã bị giết: Đầy máu. Ngài đến từ cõi đời đời, Ngài đã 
kết thúc vai trò làm một Đấng Trung Bảo. Sau đó, cứ cầu nguyện với bà 
Ma-ri như anh chị em muốn. 

 Không có ai trên trời, dưới đất, không có con người nào, hữu thể nào, 
bất cứ nơi đâu có thể làm được; Giăng đã khóc về điều đó. Ôi, hỡi những 
người bạn Công giáo, anh chị em không thấy điều này sao? Đừng cầu 
nguyện với người chết nữa. Chiên Con là Đấng Trung Bảo duy nhất. Ngài 
là Đấng đã bước tới. 
228 Ngài đã làm gì lúc bấy giờ? Ngài đã làm nhiệm vụ hoà giải cho đến 
khi Huyết của Ngài chuộc tội cho mọi người, và Chiên Con, biết những gì 
đã được chép trong Quyển Sách. Ngài đã biết tên của họ ở trong đó từ 
trước khi sáng thế, Ngài thực hiện công việc hoà giải cho đến khi mỗi 
người được ghi tên trong Sách đều được cứu chuộc, công việc đã hoàn tất, 
và bây giờ Ngài bước ra. 
229 Xem đó, Ngài đã làm trọn công việc người trong dòng họ. Ngài đã... 
Anh chị em biết -- Anh chị em biết công việc của người trong dòng họ đã 
được chứng thực trước những Trưởng lão. Anh chị em nhớ Bô-ô đã cởi 
giày của mình, v. v... ? Ngài đã làm trọn tất cả những điều này. Bây giờ, 
Ngài đến để nhận Cô Dâu của mình. A-men! Bây giờ, Ngài đến như một vị 
Vua; Ngài tìm Hoàng Hậu của mình. A-men! Trong Quyển Sách này toàn 
bộ sự bí mật của vấn đề được quấn quanh bởi 7 cái Ấn (Ôi, anh em ơi), 7 
cái Ấn, đang chờ Ngài đến. 

 Lưu ý, chúng ta phải hiểu những biểu tượng này. Bây giờ mới 9 giờ; 
Chúng ta đã trải qua 3 giờ đồng hồ hoặc hơn. Chúng ta đã... Chúng ta hãy... 
Sa-tan cứ nói với tôi rằng người ta sẽ mệt mỏi, cho nên tôi cũng nghĩ như 
vậy, nhưng dầu sao chúng ta cũng hãy đề cập đến điều này. 
231 7 cái sừng là 7 Hội thánh, 7 Thời đại Hội thánh, bởi vì đó là sự bảo vệ 
của Chiên Con. Phương tiện để Ngài bảo vệ quyền của Ngài trên đất là 
nhóm người được sai phái đến bởi Đức Chúa Trời. Thấy đó, cái sừng của 
Chiên Con...  
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này. Đó là điều Ngài đã Phán ở đây. Tất cả sự mầu nhiệm nằm trong 7 cái 
Ấn này. 
215 Chiên Con bước đến từ vị trí của Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa 
Trời và loài người; Ngài trở nên Sư Tử. Khi Ngài trở nên Sư Tử, Ngài cầm 
lấy Quyển Sách; Đây là quyền của Ngài. Đức Chúa Trời đang giữ Sách đó, 
sự mầu nhiệm, nhưng bây giờ Chiên Con đã đến. Không ai có thể lấy 
Quyển Sách. Nó vẫn còn ở trong tay của Đức Chúa Trời. Không có vị giáo 
hoàng nào, Thầy Tế lễ nào, hay bất cứ ai đi nữa, có thể lấy Quyển Sách. 7 
cái Ấn vẫn không được mở ra. Nhưng khi Đấng Trung Bảo, khi Ngài làm 
trọn chức vụ của Đấng Cầu Thay, Ngài bước đến, và Giăng... Vị Trưởng 
lão nói, “Ngài là Sư Tử,” Ngài bước tới. Hãy nhìn xem Ngài. Ôi! 

 Ngài bước tới cầm lấy Quyển Sách (bây giờ, hãy xem), để mở ra sự 
mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà những kẻ kia đã phỏng đoán trong suốt 
những thời kỳ giáo phái. Rồi thấy đó, vị Thiên sứ Thứ Bảy...  

 Nếu Quyển Sách, những sự mầu nhiệm, là Lời của Đức Chúa Trời, thì 
vị Thiên sứ Thứ Bảy phải là một Tiên tri cho Lời Đức Chúa Trời sẽ hiện 
đến. Không phải những Thầy tế lễ, những Giáo hoàng, hay ai khác có thể 
nhận lấy. Lời không đến theo cách đó. Lời của Đức Chúa Trời chỉ đến với 
Tiên tri: Luôn luôn như vậy. Ma-la-chi 4 đã Phán Hứa như điều đó. 

 Khi Ngài bước đến, Ngài cầm lấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, 
chỗ mà Hội thánh đã phải ngần ngại trong tất cả các giáo phái, và phục hồi 
đức tin của con cái trở về cùng các bậc Cha [Các Sứ đồ đầu tiên]; Sau đó 
sự phán xét thế gian sẽ xảy đến, và đất sẽ bị thiêu huỷ; Những kẻ công bình 
sẽ tránh khỏi những nỗi đau dành cho kẻ gian ác trong thời gian Ngàn năm 
Bình an. Anh chị em hiểu điều này chứ? Đúng như vậy. 
220 Những người kia đã ước đoán trong thời đại giáo phái, nhưng thấy đó, 
cần phải có con người này, vị Thiên sứ Thứ Bảy trong Khải huyền 10:1-4 
là một... Vị Thiên sứ Thứ Bảy được Đức Chúa Trời ban cho những điều 
mầu nhiệm, để làm trọn tất cả sự mầu nhiệm bị bỏ lại qua suốt những thời 
đại giáo phái. 

 Anh chị em có thể thấy lý do tại sao tôi không tấn công những anh em 
đồng đạo của tôi trong giáo phái. Đó chỉ là hệ thống giáo phái. Họ không... 
Họ không cần phải cố gắng biết điều đó, bởi vì nó không được bày tỏ. Đây 
là điều theo Kinh thánh. Họ đã đoán chừng, đã tin như vậy, và đã bước đi 
với nó bởi đức tin, nhưng bây giờ nó được chứng minh một cách rõ ràng. 
A-men! Ôi, thật là Kinh thánh. 
222 Bây giờ, hãy xem. Chính Ngài, Chiên Con, nhận lấy vị trí Vua khi các 
Thánh của Ngài đến tôn Ngài là Vua của các Vua và Chúa các Chúa. Thời 
gian đã hết. Khải huyền 10:6; Không còn thời gian nữa. 
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đổ máu, đang chết vì không có thuốc penicillin, không có gì cả, không có 
cách nào để cứu chữa họ: Sự chân thật, người Mỹ được Đức Chúa Trời ban 
cho. Tại sao gọi anh ta là kẻ nổi loạn? Tôi gọi anh ta là một người quân tử 
đấy.  
106 Cochise không bao giờ chịu đầu hàng. Ông là một cụ già. Nhưng quân 
đội Mỹ (tất cả họ mặc đồng phục trong bức hình kia), họ xông ra giết 
những con trâu. Họ đánh thọc ra (Sharpe đã sáng chế ra súng bắn trâu 
nước), và họ đi ra nói rằng, “Ôi, hôm nay tôi đã có một ngày thật tốt lành,” 
khoác lác bên cạnh toa xe, một hành khách nói, “Hôm nay, tôi đã giết 40 
con.” 40 con trâu, ngần ấy con đủ để nuôi sống cả bộ lạc người Indian 2 
năm hoặc hơn. Họ đã làm điều gì với chúng? Họ để chúng trong sa mạc. 
Những xác chết thối rữa bốc mùi cả vùng đất. Những con chó sói đến ăn. 
107 Khi người Indian giết chết một con trâu nước, họ làm một nghi lễ tôn 
giáo. Họ lấy móng của nó, để dành làm những cái chảo. Thịt của nó thì họ 
ăn, thậm chí cả lòng ruột nữa. Họ lấy tất cả thịt treo lên và phơi khô. Da 
của nó cũng phơi khô, họ làm áo quần và lều trại; Chẳng có gì là... Nhưng 
khi người da trắng đến... Người nổi loạn chính là người da trắng. Họ mới là 
kẻ bất lương. Họ đến giết hết những con trâu nước và vây hãm những 
người Indian kia khiến họ phải chết đói. Dù là ai, người chân thật phải đấu 
tranh cho cái quyền mà Đức Chúa Trời đã ban. Thật là thêm một vết nhơ 
trên lá cờ của Mỹ bởi vì những gì họ đã làm cho người Mỹ da đỏ. Cuối 
cùng, nó đã thuộc về họ. 

 Anh chị em nghĩ gì nếu người Nhật hoặc người Nga sẽ đến nói rằng, 
“Hãy cút đi khỏi đây. Hãy quay trở ra khỏi đây.” Đối xử với chúng ta và 
con cái của chúng ta theo cái cách mà chúng ta đã đối xử với người Indian 
kia? Nhưng hãy nhớ, chúng ta đã gieo gió, bây giờ chúng ta phải gặt bão. 

 Đó là luật của Đức Chúa Trời, anh chị em biết. Có thời kỳ trồng, rồi 
cũng có thời kỳ gặt. Tôi nghĩ điều đó thật là tồi tệ; Vâng thưa quý vị. 
111 Điều gì đã xảy ra? Dòng dõi ô uế của A-đam đã và đang làm ô uế và 
làm huỷ hoại đất hoàn toàn. Anh chị em có biết Kinh thánh đã nói như 
vậy? Bởi vì ông đã phạm tội (dòng dõi ô uế của A-đam), Đức Chúa Trời sẽ 
huỷ diệt họ. Anh chị em muốn đọc chỗ đó không? Chúng ta hãy xem, tôi đã 
ghi chú ở đây. Xin mở ra Khải huyền chương thứ 11, chúng ta sẽ thấy. Xin 
hãy mở ra Khải huyền chương 11, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời nói rằng 
họ là kẻ đang huỷ diệt đất. Chương thứ 11, chúng ta hãy đọc câu thứ 18, tôi 
nghĩ đó là 11:18, đây nầy. 

 Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã 
đến... (Bây giờ, hãy xem cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.)... Giờ 
đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các 
đấng Tiên tri, thưởng cho các Thánh và các người kính sợ Danh 



18  KHOẢNG TRỐNG GIỮA 7 THỜI ĐẠI HT VÀ 7 CÁI ẤN  

Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và huỷ -- hủy phá những 
kẻ đã huỷ phá thế gian. 

112 Họ sẽ làm gì? Gặt lấy những điều họ đã gieo, chắc chắn. Khi anh chị 
em thấy tội lỗi tràn ngập trên các đường phố... Biết bao nhiêu là người 
trong tối Chúa nhật này, biết bao nhiêu là kẻ tà dâm sẽ phạm tội tà dâm 
trong thành phố này tối hôm nay? Biết bao nhiêu phụ nữ sẽ phá vỡ lời thề 
ước trong hôn nhân nơi cái hang nhỏ trong vùng đất gọi là Jeffersonville 
này? Anh chị em nghĩ có bao nhiêu ca phá thai được ghi lại tại Chicago 
trong vòng 30 ngày? Khoảng 25.000 đến 30.000 trong một tháng, bên cạnh 
đó còn có những trường hợp không thống kê được. Có bao nhiêu rượu 
Whisky được uống trên thành phố Chicago? Anh chị em nghĩ điều gì xảy 
ra trong một đêm tại Los Angles? Có bao nhiêu lần người ta lấy Danh Chúa 
ra làm chơi trong thành phố Jeffersonville ngày hôm nay? Bây giờ tốt hơn 
hay là lúc mà George Rogers Clark bước xuống bè gỗ tốt hơn? 

 Anh chị em thấy đó, chúng ta đã hoàn toàn làm ô nhiễm trái đất với 
những điều rác rưởi của mình, và Đức Chúa Trời sẽ huỷ phá những kẻ huỷ 
phá thế gian. Đức Chúa Trời đã Phán vậy. Tôi luôn luôn nghĩ có điều gì đó 
trong tôi khiến tôi muốn lên núi nhìn cách Đức Chúa Trời sửa lại nó. 
114 Tôi ghét Florida, nơi mà người ta làm những cây cọ nhân tạo và... Ôi! 
Tôi thích nhìn cá sấu quẫy đuôi trong đồng vắng hơn nhìn tất cả những gì ở 
đó, sự giả tạo và những món đồ người làm nên trong Hollywood cùng với 
tất cả những sự quyến rũ, rồi những đám người nghiện rượu... Ôi! Tôi nghĩ, 
“Một ngày kia, một ngày kia...” Vâng. 
115 Nhưng nên nhớ, Kinh thánh đã nói cho chúng ta trong Ma-thi-ơ 
chương thứ 5 rằng kẻ nhu mì sẽ hưởng được đất. Đúng vậy. Kẻ nhu mì và 
khiêm nhường sẽ hưởng được đất. Chúa Jêsus Phán, “Phước cho những kẻ 
nhu mì (những người đơn sơ không cố để trở nên cái gì to lớn); Họ sẽ 
hưởng được đất.” Chúa Jêsus đã Phán vậy. Vâng. 

 Người ta đã làm ô uế nó, và Đức Chúa Trời sẽ huỷ diệt họ, nhưng kẻ 
nhu mì sẽ hưởng được đất sau khi nó được làm thanh sạch. 
116 Ôi! Bây giờ, quyền sở hữu hợp pháp đã bị đánh mất nó lại trở về tay 
người Chủ ban đầu, Đức Chúa Trời Toàn năng. Quyền sở hữu đất và Sự 
sống Đời đời, khi A-đam đánh mất nó, bàn tay dơ bẩn của Sa-tan không thể 
nắm giữ nó được; Nó sẽ trở về với Người Chủ ban đầu của nó, chính là 
Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nhận thấy điều này trong vòng một phút nữa; 
Ngài ngự trên Ngai và trong tay Ngài là: Giấy chứng nhận quyền sở hữu. 
Ôi, điều đó làm cho tôi cảm thấy nóng nảy quá, anh chị em ơi. Giấy chứng 
nhận được hưởng Sự sống Đời đời, giấy chứng nhận hợp pháp về Sự sống 
Đời đời, A-đam đã đánh mất nó vì tìm kiếm sự khôn ngoan thay cho đức 
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 Khi Giăng nhìn, đây Chiên Con, đẫm máu, đã bị giết chết. Bất cứ sinh 
vật nào bị giết cũng đều đầy máu, anh chị em biết, đã bị giết, cổ bị cắt ra 
hay là gì đó; Tất cả máu trào ra đầy dẫy. Đây Chiên Con, đã bị giết chết. 
Ngài bước tới. Ôi! Điều gì đây? Ngài công bố sự cứu chuộc của Ngài. A-
men! Ôi, tôi... Anh chị em không cảm thấy như muốn đi vào một cái góc 
nào đó để ngồi xuống khóc sao? 
208 Đây Chiên Con, còn đầy máu. Giăng... Không có ai ở đó, tất cả những 
người danh giá đang đứng xung quanh đó, nhưng không có ai trong họ có 
thể làm điều này. Vì thế Chiên Con bây giờ phải bước tới. Thời kỳ cầu thay 
của Ngài kết thúc, những ngày trong vị trí trung bảo. Đó là lúc Thiên sứ 
hiện đến và thời gian không còn nữa. Thật vậy. 

 Nửa tiếng đồng hồ trong yên lặng; Hãy xem điều gì xảy ra trong nửa 
giờ đồng hồ yên lặng với cái Ấn thứ Bảy vào Chúa nhật tuần tới, nếu Chúa 
muốn. 
210 Ngài bước đến để tuyên bố, (Ôi,) bước đến để công bố lúc ấy. Ngài đã 
làm trọn công việc của người trong dòng họ. Ngài đã giáng thế, làm người, 
chịu chết; Ngài đã làm trọn công việc của người trong dòng họ về sự cứu 
chuộc, nhưng chưa trọn việc công bố của Ngài. Bây giờ, Ngài đến trong 
viễn cảnh công bố những quyền của Ngài (Hãy xem thử điều gì xảy ra. 
Ôi!), về điều mà bởi đó Ngài đã chịu giết.  

 Dù Ngài trở nên Một Người trong Dòng Họ của con người để chết 
thay cho họ, nhưng vị Trưởng lão đã đúng khi ông nói Ngài là Sư Tử. Vị 
Trưởng lão đã gọi Ngài, “Sư tử,” bởi vì Ngài đã là Chiên Con, một Đấng 
Cầu Thay, một Chiên Con đầy máu, nhưng Ngài sẽ bước đến như Sư Tử. 
Ôi! Những ngày trong chức vụ cầu thay không còn nữa. “Kẻ nào không 
công bình, cứ không công bình nữa; Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; Kẻ 
nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; Kẻ nào là thánh, cứ làm 
nên thánh nữa!” Việc này đã đóng lại. Ôi, anh chị em ơi, rồi điều gì nữa 
đây? Điều gì đây? Nên nhớ, đến Thời đại Hội thánh Thứ Bảy, những sự 
mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ ra. 
212 Bây giờ, hãy xem sự kết thúc thật. Đây là những điều anh chị em phải 
biết. Ngài đã thực hiện chức vụ trung bảo của Ngài để cầu thay cho kẻ tin. 
2.000 năm rồi Ngài đã ở trong chức vụ đó, Chiên Con. Bây giờ, Ngài đang 
bước ra từ cõi đời đời để lấy Quyển Sách về quyền sở hữu, tháo những cái 
Ấn, tỏ ra những điều mầu nhiệm. Khi nào? Lúc tận thế. Anh chị em có hiểu 
điều đó không? Đúng vậy, chúng ta sẽ tiếp tục. Lúc bấy giờ, Ngài tháo 
những cái Ấn để bày tỏ những điều mầu nhiệm cho họ -- Cho vị Thiên sứ 
Thứ Bảy, Thiên sứ có Sứ điệp bày tỏ tất cả những điều mầu nhiệm của Đức 
Chúa Trời. Những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời nằm trong 7 cái Ấn 
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Ôi, Đức Chúa Trời, tôi hy vọng Ngài đang ở đây tối hôm nay. Vì mọi tội 
nhân, Chiên Con phải bị giết chết. 
198 Làm sao Đức Giê-hô-va có thể nhìn thấy điều gì ngoài Huyết Chiên 
Con đang ở đó? Chiên Con đã bước ra trong khải tượng lúc bấy giờ, như 
Đấng đã bị giết. Hãy lưu ý: Bước đến từ Ngai của Cha... Ôi, hãy suy nghĩ, 
Ngài... Ngài đã bước ra từ đâu, trong khải tượng này? Ngài bước ra từ sự 
vinh hiển, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài đã đến với Giăng 
từ nơi vinh hiển. 

 Ôi, thật vinh hiển thay nếu như những tư tưởng tội lỗi của chúng ta tối 
hôm nay được gạt sang một bên đủ để tiếp nhận Ngài, Ngài sẽ bước đến từ 
sự vinh hiển để tỏ ra chính mình Ngài cho bất cứ ai: Chiên Con bước đến 
từ chỗ vinh hiển bởi sự cầu thay để công bố sự cứu chuộc của Ngài...  
201 Nên nhớ, Ngài đang ở trong chức vụ giảng hoà ở đây. Nhưng cũng 
hãy nhớ cho, những cái Ấn này đang sẵn sàng để được mở ra, và Chiên 
Con hiện đến từ nơi thiêng liêng của Đức Chúa Trời, Ngài bước ra... Cứ 
đợi cho đến một thời điểm khi chúng ta đi đến đó -- Chỉ cần nửa giờ đồng 
hồ trong yên lặng nữa thôi; Khói từ nơi thiêng liêng; Không còn có sự cầu 
thay nữa; Sinh tế không còn nữa; Chỉ còn lại chiếc Ngai phán xét. Không 
có Huyết nữa, vì Huyết đã phủ trên Chiên Con đã lìa khỏi. Anh chị em 
đừng chờ đợi cho đến lúc đó. 
202 Anh chị em có nhớ trong Cựu ước? Chừng nào huyết rời khỏi Ngai 
thương xót, thì chỉ còn sự phán xét, khi nào huyết còn ở đó, thì còn có sự 
thương xót. Khi nào Chiên Con đi khỏi rồi, thì chỉ còn làm như vậy thôi. 

 Ngài đã thực hiện vai trò gì? Ngài là một Đấng Cầu Thay. Không có ai 
khác... Hãy nói cho tôi biết bà Ma-ry có thể cầu thay ở đâu (trong Kinh 
thánh). Điều gì bà Ma-ry có thể giúp đỡ? Thánh Francis, Thánh Assisi, hay 
ai khác... Thánh Cecilia, hay người nào khác có thể làm được điều gì? 
Giăng không hề thấy ngàn thánh bước ra từ địa vị trung bảo; Ông chỉ thấy 
một Chiên Con, Chiên Con đã bị giết: Đẫm máu. 

 Tôi không quan tâm có bao nhiêu vị Thánh đã bị giết; Tất cả họ đều 
đáng phải chịu điều đó, mỗi một người trong họ. Giống tên trộm cướp đã 
nói trên thập tự, “Chúng ta đã phạm tội, chúng ta đáng phải chịu điều này, 
nhưng Con Người này không làm gì nên tội.” 
203 Ngài là Con Người duy nhất xứng đáng. Ngài đến từ chiếc Ngai cầu 
thay. Ngài bước đến để làm gì? Hãy xem Ngài. Ôi! 

 Giăng đã khóc. Tất cả điều này đang ở đâu? Điều gì sẽ xảy ra đây? 

 Vị Trưởng lão đáp, “Đừng khóc, hỡi Giăng, Sư tử sẽ đến. Ngài là 
Đấng đã chiến thắng.” 
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tin, nó đã quay trở về tay Người Chủ: Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ôi thật là 
một điều tuyệt vời. 

 Nó đang chờ đợi... Nó đang làm gì? Trong tay của Đức Chúa Trời, nó 
đang chờ đợi lời công bố được cứu chuộc. Ngài đã làm nên một con đường 
cứu chuộc. Ngài đã làm một con đường cứu chuộc, rồi một ngày kia Đấng 
Cứu Chuộc sẽ lấy nó trở lại. Anh chị em thấy chỗ nào chúng ta đang bước 
đến bây giờ không? Chúng ta hãy xem Đấng đang ngồi trên Ngai. Đúng 
thế. 
117 Chờ đợi lời công bố được cứu chuộc... Sự cứu chuộc của nó... Quyển 
Sách về Sự Cứu Chuộc này, giấy chứng nhận quyền sở hữu này, giấy 
chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp này là gì? Anh chị em nói, “Hợp pháp 
à?” (Abstract) “Hợp pháp” có nghĩa là gì? Có nghĩa là “được xem xét đến 
cùng để trở lại với trạng thái ban đầu của nó.” Giống như giọt mực nhỏ mà 
tôi đã nói sáng hôm nay, khi nó đụng đến chất tẩy, nó đi đến cùng đường 
để trở lại tình trạng ban đầu.  

 Khi tội lỗi được xưng ra được nhúng vào Huyết của Chúa Jêsus 
Christ, ôi, nó được ban cho quyền hợp pháp để quay lại với Đấng Sáng 
Tạo, và anh chị em trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu hợp pháp được nắm giữ trong tay của Đấng Toàn Năng. Ôi! 
119 Sự Cứu Chuộc có nghĩa là được quyền sở hữu hợp pháp tất cả những 
gì mà A-đam và Ê-va đã đánh mất... Ôi, thật đáng để trở nên một Cơ-đốc 
nhân được tái sinh. Được sở hữu cách hợp pháp giấy chứng nhận quyền sở 
hữu, giấy chứng nhận quyền sở hữu Sự sống Đời đời có nghĩa là anh chị 
em được sở hữu những điều mà A-đam và Ê-va đã đánh mất. Chao ôi! Như 
vậy thì sao nào, hỡi anh chị em? Sở hữu giấy chứng nhận quyền...  

 A-đam không thể đương đầu với nhu cầu cần được cứu chuộc sau khi 
ông nhận thấy mình đã đánh mất nó. Ông đã phạm tội, bị phân cách với 
Đức Chúa Trời và ở một bên của bờ vực thẳm, ông không thể cứu chuộc 
nó. Ông không thể làm điều này, bởi vì chính ông cũng cần được cứu 
chuộc; Cho nên ông không thể làm điều đó được. 
121 Nhưng luật pháp đòi hỏi một Đấng Cứu Chuộc Gần Nhất trong Dòng 
Họ (Kinsman Redeemer). Luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi một Đấng 
Cứu Chuộc Thân nhất trong Dòng Họ. Nếu anh chị em muốn ghi chú điều 
này xuống, người cứu chuộc trong dòng họ, điều này ở trong Lê-vi ký 25. 
chúng ta không có thì giờ để nghiên cứu kỹ điều này, bởi vì anh chị em biết 
mỗi - mỗi một bài giảng mất một đêm. 

 Song luật pháp của Đức Chúa Trời chấp nhận sự thay thế. Nếu Đức 
Chúa Trời không nhận của lễ thay thế thì sao? Tình yêu thương buộc Ngài 
phải làm như vậy, nếu con người không có con đường nào để quay lại; Thì 
anh ta sẽ đi mãi. Nhưng ân điển Đức Chúa Trời đã chấp nhận Đấng Cứu 
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Chuộc trong Dòng Họ này trong Con Người Jêsus Christ. Luật pháp đòi 
hỏi; Ân điển thỏa mãn yêu cầu. Ôi, “Ân điển thật lạ lùng! Nghe ngọt ngào 
làm sao...” 
123 Luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi một của lễ thay thế vô tội, và ai 
là người vô tội đây? Mọi người đều sinh ra bởi tình dục: Mọi người. Chỉ có 
một người không phải như vậy, thì đã đánh mất quyền được Sự sống Đời 
đời và quyền được làm vua của đất. Ôi, khi tôi nghĩ đến Kinh thánh, “Ngài 
chuộc chúng ta cho Đức Chúa Trời, và làm cho chúng ta trở nên Thầy Tế lễ 
và là người cai trị trên đất.” Ôi, thật là... Đấng Cứu Chuộc trong Dòng Họ... 
Ôi, chúng ta có một câu chuyện thật là tuyệt vời. 

 Hãy lưu ý, luật pháp đòi hỏi một Đấng Cứu Chuộc trong Dòng Họ để 
cứu điều đã bị mất. Ân điển thoả mãn yêu cầu này trong Con Người Jêsus 
Christ. Một Người Trong Dòng Họ phải được sinh ra trong dòng dõi loài 
người. 
127 Chúng ta có thể làm thế nào đây? Trong khi mọi người được sinh ra 
đều phải... Ai mà chẳng thấy đó là một hành động tình dục, có lẽ người đó 
bị mù hoàn toàn, bởi vì mọi người nam được sinh ra là được sinh ra bởi đàn 
bà. Đức Chúa Trời đòi hỏi Đấng Cứu Chuộc Bà Con là một người nam 
trong dòng họ, Đấng ấy phải là một con người. Ôi, anh chị em sẽ làm gì 
đây? Luật pháp đòi hỏi một Đấng Cứu Chuộc trong Dòng Họ. 

 Ngài không chấp nhận một Thiên sứ; Ngài cần có một con người, bởi 
vì chúng ta không bà con với Thiên sứ; Chúng ta bà con với nhau. Thiên sứ 
không bao giờ bị sa ngã. Thiên sứ là một hữu thể khác biệt, có một cơ thể 
khác biệt. Thiên sứ chưa bao giờ phạm tội; Thiên sứ rất khác biệt. Nhưng 
luật pháp đòi hỏi một Đấng Cứu Chuộc Thân nhất trong Dòng Họ, mọi 
người trên đất đều được sinh ra bởi tình dục.  

 Chẳng lẽ anh chị em không thấy, điều đó đến từ đâu. Đó là nơi tội lỗi 
bắt đầu. Vậy anh chị em thấy nó ở chỗ nào chứ? Anh chị em thuộc dòng 
dõi con rắn. 
130 Hãy để ý: Đòi hỏi một Đấng Cứu Chuộc trong Dòng Họ, và Đấng Cứu 
Chuộc, Đấng Cứu Chuộc trong Dòng Họ, phải được sinh ra trong dòng dõi 
loài người. Điều này khó đấy, nhưng tôi xin báo cho anh chị em. Nữ đồng 
trinh đã tạo ra -- Sản phẩm. A-men! Nữ đồng trinh đã sinh ra cho chúng ta 
một Đấng Cứu Chuộc trong Dòng Họ, không ai khác ngoài Đức Chúa Trời 
Toàn Năng trở nên Êm-ma-nu-ên, một người trong vòng chúng ta, Êm-ma-
nu-ên. Đấng Cứu Chuộc trong Dòng Họ đã được đáp ứng. 

 Anh chị em thấy Đức Chúa Trời có một yêu cầu thế nào, chúng ta 
không thể làm gì được. Nhưng ân điển can thiệp vào và bao phủ luật pháp, 
sản sinh ra sản phẩm. A-men! 
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công việc của bò đực, và sự nhanh nhẹn của loài báo, hay chim ưng, thì 
đúng hơn. Vâng, Phúc âm đang đứng đó... Có nhớ khi nào chúng ta có điều 
này? Nó đang ở trong Những Thời đại 7 Hội thánh. 
190 Ngài đã nói, “Sư Tử của chi phái Giu-đa.” Tại sao? Ngoài Giu-đa ra... 
“Ôi, hỡi Giu-đa, kẻ lập pháp sẽ không đi trước hoặc không dứt khỏi giữa 
chân nó cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới.” (Sáng 49:10) Ngài sẽ hiện tới 
qua Giu-đa. Sư Tử (biểu tượng của chi phái Giu-đa) đã thắng; Ngài đã 
chiến thắng. 

 Khi Giăng nhìn quanh thấy chỗ Sư tử đó đang đứng, ông thấy Chiên 
Con: Thật lạ, tìm Sư Tử lại thấy Chiên Con. Vị Trưởng lão gọi Ngài là Sư 
Tử, nhưng khi Giăng nhìn, ông thấy Chiên Con đã bị giết chết từ buổi sáng 
thế: Một Chiên Con, bị giết đi... Điều đó có nghĩa là gì? Chiên Con đó là 
gì? Đó Chính là Chiên Con bị đổ máu, bị thương, bị giết chết, nhưng đã 
sống lại; Chiên Con bị đổ máu. Ôi! Anh chị em cảm thấy thế nào khi nhìn 
vào điều này, hỡi nhân loại, lại cứ vẫn là tội nhân? 
193 Chiên Con bước lên; Vị Trưởng lão nói, “Sư tử đã thắng, Sư Tử của 
chi phái Giu-đa. Và Giăng đã thấy Sư Tử, rồi lại đến Chiên Con, đang giũ 
sạch, máu trên Ngài, những chỗ bị thương; Ngài đã chiến thắng. Có thể nói 
rằng Ngài đã ở trong cuộc chiến. Ngài đã bị giết chết, nhưng Ngài đã sống 
lại. 
194 Giăng không để ý Chiên Con này trước đó, anh chị em biết. Ông đã 
không nghĩ điều này trước đó. Không có chỗ nào nói rằng điều này đã được 
liên hệ đến. Giăng đã không thấy Điều này ở tất cả những từng trời khi ông 
nhìn, nhưng bây giờ Chiên Con đó xuất hiện. Hãy để ý, nơi mà Chiên Con 
hiện tới... Chiên Con đã đến từ đâu? Đến từ Ngai của Cha nơi mà Ngài đã 
ngự vào từ khi Ngài bị giết rồi được sống lại. Ngài đã sống lại và ngồi bên 
hữu Đức Chúa Trời, đang cầu thay cho chúng ta. A-men! Ngày hôm nay, 
Ngài đã sống ở đó làm Đấng Cầu Thay với Huyết của chính Ngài biện hộ 
cho sự khờ dại của con người. Ôi, đó chính là Đấng mà tôi đang nương 
dựa. Ngài được bao phủ bằng chất tẩy, chất tẩy của sự tha thứ tội lỗi. 
196 Giăng đã nhìn Chiên Con, Chiên Con giống như Ngài đã bị giết chết. 
Ông để ý thấy Ngài bị thương, bị rạch, bị thâm tím, và chảy máu: Chiên 
Con đầy máu. Đó chính là những gì chịu thay cho chúng ta. 

 Chẳng lẽ không lạ lùng khi một Chiên Con đơn sơ đã phải chịu thay 
cho chúng ta sao? Ông đã thấy Chiên Con. Ngài đã bước ra; Giăng không 
thấy Ngài trước đó, bởi vì Ngài đang ở trên con đường trở lại cõi vĩnh 
hằng, đang cầu thay, và đang bày tỏ cho những kẻ đã đến với Đức Chúa 
Trời qua những của lễ huyết của bò đực, dê, của lễ thay thế, Ngài cũng... 
Bởi vì họ đã tin rằng điều đó chỉ về Ngài. Lúc Huyết chưa được trào ra, vì 
thế Ngài đã ở đó để tẩy sạch họ. Ngài đã ở đó để tẩy sạch anh chị em và tôi. 
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180 Sư Tử của chi phái Giu-đa đã thắng. Vị Trưởng lão nói, “Hỡi Giăng, 
chớ khóc, vì Sư Tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của Đa-vít đã thắng; 
Ngài đã thắng rồi. Ngài đã làm trọn; Đã vượt qua được rồi, Giăng ạ.” Ôi! 
Ngài sản xuất ra một chất tẩy để trục xuất tội lỗi ra khỏi những bàn tay đầy 
dầu mỡ -- Vì sự khôn ngoan của mình mà làm cho nó bị dấy bẩn: Nhân 
loại. Vâng. 
181 Nhưng lúc Giăng quay lại nhìn, người thấy Chiên Con. Thật là khác 
biệt với Sư Tử. Ông nói, “Sư Tử đã thắng.” Thấy đó, một lần nữa tôi có thể 
sử dụng cụm từ “Đức Chúa Trời Giấu Mình Trong Sự Đơn Sơ.” Ông nói, 
“Ngài là Sư Tử.” Sư tử là vua của muôn thú. Sư Tử đã thắng. Con vật 
mạnh nhất chính là sư tử. 

 Tôi đã từng nằm ngoài rừng nhiệt đới ở Châu Phi và nghe tiếng những 
con hươu cao cổ kêu và những con voi khổng lồ mạnh mẽ với cái vòi quơ 
trong không khí, “Wee, wee, wee,” nghe những con thú hoang trong sa 
mạc thét lên những tiếng rợn tóc gáy của nó, những con dế... Billy Paul và 
tôi nằm trong một chỗ chật hẹp được bao phủ bởi những dây gai nghe từ 
đàng xa có tiếng sư tử rống, lúc đó mọi con vật đều ngậm miệng lại. Thậm 
chí những con dế cũng ngừng gáy. Vua lên tiếng. Ôi!  

 Ôi, tôi nói với anh chị em, đó là lúc những hệ phái mà mọi sự nghi 
ngờ bị rơi xuống đất. Mọi thứ đều phải giữ yên lặng khi Vua lên tiếng. Và 
đây chính là Vua. Đó là Lời của Ngài. 
184 Ôi, vị Trưởng lão đã nói, “Hỡi Giăng, đừng lo; Đừng khóc; Đừng thất 
vọng, Giăng ơi. Ta cho ngươi thấy một khải tượng; Ta sẽ chỉ cho ngươi 
điều này. Ta biết ngươi đang vật vã, bởi vì, ngươi biết, không có điều gì 
được chuộc; Mọi điều phải qua đi. Không ai có thể đáp ứng được yêu cầu, 
nhưng Sư tử của phái Giu-đa...” Anh chị em biết Giu-đa... Chúng ta thấy 
trong -- Trên bảng đen ở đây, anh chị em biết, biểu tượng của chi phái Giu-
đa là sư tử. 

 Nên nhớ, sư tử, bò mộng, v. v... Đầu của con người v. v... và rồi xem 
những Sê-ra-phin kia -- Lời -- Trong khi tất cả các sách Mác, Ma-thi-ơ, Lu-
ca và Giăng đều đứng xung quanh Sách Công vụ.  
187 Tôi đã nghe một người kia nói, một vì Mục sư tiếng tăm nọ đã nói, 
“Sách Công vụ chỉ là công việc bắc giàn thôi.” Đây chính là cây nho đầu 
tiên mà Hội thánh đã sản sinh ra. Vâng, thưa quý vị. Hội thánh có tạo ra 
một điều nào khác, thì nó cũng như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị. Anh chị 
em trồng những cây nho ghép nơi đó đang sinh ra những trái chanh, đáng lẽ 
nên là những trái cam, nhưng -- Khi cây nho đó -- Cây nho nứt ra lại nhánh 
của mình, nó sẽ trở nên đúng như ban đầu. 

 Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng là những nhà Phúc âm ấy đang đứng 
đó bảo vệ điều này: Sự khôn ngoan của một người, sức mạnh của sư tử, 
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132 Ôi, khi anh chị em trở về nhà, “Khi tôi bước vào túp lều nhỏ dưới 
kia,” như Anh Neville hát. Tất cả anh chị em nghe điều gì đó ở dưới kia 
vào một buổi sáng, “Ân điển lạ lùng! Ôi nghe thật ngọt ngào, đã cứu kẻ 
khốn khổ như tôi!” Anh chị em nói, “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Anh 
Branham đã hát đấy; Anh ấy đấy.”  

 Vâng, ôi, “Ân điển dạy lòng tôi biết kính sợ; Chính ân điển đó đã làm 
cho nỗi sợ hãi của tôi tan biến; Thật quý giá thay ân điển đã xuất hiện, ngay 
từ giờ phút đầu tiên tôi tin.” Xin chờ một chút cho đến khi chúng ta thấy 
điều này. Ôi! 
134 Chúng ta hãy xem. Sách Ru-tơ cho chúng ta một bức tranh thật đẹp đẽ 
về điều này: Bô-ô và Na-ô-mi đã bị mất tài sản. (Anh chị em - Anh chị em 
biết -- Anh chị em đã nghe tôi giảng về điều này, đúng không? Nếu anh chị 
em đã nghe rồi xin đưa tay lên, vậy anh chị em đã hiểu.) Bô-ô phải trở nên 
một người cứu chuộc, ông là người duy nhất có thể... Ông là một người 
trong họ hàng, một người bà con gần, cứu chuộc Na-ô-mi ông đã lấy Ru-tơ. 
Đó chính là Chúa Jêsus, Bô-ô là hình bóng của Đấng Christ; Khi Ngài cứu 
chuộc dân Y-sơ-ra-ên, Ngài cưới Người Vợ ngoại bang. Để rồi, anh chị em 
thấy... Ôi thật là đẹp đẽ... Chúng ta đã có bài giảng này trong băng, tôi chắc 
như vậy, ở đâu đó nơi này, nếu anh chị em muốn hãy mua nó. 
135 Hãy lưu ý. Ông ta phải là người trong họ hàng. Cho nên, anh chị em 
thấy, Thiên sứ không thể làm điều đó; Con người không thể làm điều đó; 
Người đó phải là một người, nhưng không thể do người đàn bà sinh ra: 
Hành động tình dục. Cho nên nữ đồng trinh, Đức Thánh Linh đã che phủ 
trên Ma-ry; Vì thế Chúa Jêsus là một người Do-thái. Chúa Jêsus không 
phải là người ngoại bang. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Huyết 
của Ngài không được sinh ra bởi bất cứ hành động tình dục nào. Ngài là 
Dòng Máu được sáng tạo cách thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta 
không được cứu bởi huyết của người Do-thái; Cũng không được cứu bởi 
huyết của Dân Ngoại. Chúng ta được cứu bởi Huyết của Đức Chúa Trời. 
Điều đó là theo Kinh thánh. Kinh thánh chép vậy. Chúng ta được cứu bởi...  
136 Cho nên, chúng ta thấy, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Ngài không 
phải là ngôi thứ ba, ngôi thứ tư, hay ngôi thứ hai; Nhưng Ngài là Đấng độc 
nhất. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời Êm-ma-nu-ên. Đức 
Chúa Trời hạ mình xuống từ nơi cao sang, bày tỏ chính Ngài...  

 Tôi thích câu chuyện Sinh Ra Trong Túp Lều, bài thánh ca dễ thương 
và tuyệt vời. 

 Từ nơi cao sang giáng xuống, câu chuyện muôn đời, 
 Đức Chúa Trời và Cứu Chúa tôi đã đến, 
 Và Danh Ngài là Jêsus, 
 Sinh ra trong máng cỏ, 
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 Chính Ngài là khách lạ, 
 Đau thương, nước mắt và gian khổ. 
 Ôi, thật là sự hạ mình, 
 Mang đến cho chúng con sự cứu chuộc; 
 Trong bóng đêm chết chóc, 
 Không một niềm hy vọng, 
 Đức Chúa Trời yêu quý, nhân từ, 
 Từ bỏ sự huy hoàng riêng tư, 
 Cúi xuống cứu vớt linh hồn con. 
 Ôi, Con yêu mến Ngài làm sao! Con tôn thờ Ngài! 
 Hơi thở của con, ánh sáng của con, tất cả của con! 
 Đấng Cứu Chuộc vĩ đại, Trở nên Cứu Chúa của con --  
 Đấng Sáng Tạo vĩ đại, Trở thành Cứu Chúa của con, 
 Và tất cả sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời ngự ở trong Ngài. 
 Đó là Đấng thoả mãn yêu cầu. 

137 Ân điển đã tạo ra Con Người Jêsus Christ. Chúng ta thấy trong Kinh 
thánh này... Đức Chúa Trời đã kéo căng túp lều của Ngài, từ chỗ là Đức 
Chúa Trời giáng xuống làm người. Ngài đã thay đổi trạng thái của Ngài từ 
chỗ Toàn Năng trở thành một người mang lấy hình hài của con người, vì 
thế Ngài có thể chết để chuộc tội cho con người. Chờ đợi cho đến khi 
chúng ta thấy Ngài, khi không có ai xứng đáng. 
138 Trong Kinh thánh, trong sách Ru-tơ như anh chị em đã đọc, anh chị 
em thấy con người như vậy được gọi là goel, G-o-e-l, được gọi là ‘goel’, đó 
là người có thể thoả mãn yêu cầu; Và ‘goel’ phải có khả năng làm điều đó, 
phải có ước muốn làm điều đó, phải là một người trong dòng họ, tiếp đến là 
người trong dòng họ này thực hiện điều đó. Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá 
thần linh, đã trở nên người họ hàng với chúng ta khi Ngài trở nên con 
người để có thể gánh tội thay cho chúng ta, trả một giá, và cứu chuộc 
chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời.  

 Đúng vậy. Có một Đấng Cứu Chuộc. Đấng Christ đã cứu chuộc chúng 
ta. Chúng ta đã được chuộc, nhưng Ngài chưa công bố quyền sở hữu của 
Ngài. Có lẽ anh chị em có ý tưởng khác biệt, nhưng chờ một chút; Chúng 
ta sẽ thấy. 
140 Ngài chưa công bố điều đó. Nếu Ngài đã lấy Quyển Sách về Sự Cứu 
Chuộc, thì mọi thứ mà A-đam đã có và bị đánh mất, Đấng Christ đã cứu 
chuộc trở lại; Ngài đã cứu chuộc chúng ta rồi, nhưng Ngài chưa nhận lấy 
quyền sở hữu. Ngài không thể nhận được cho đến thời điểm chỉ định, thời 
điểm có sự sống lại, đất được phục hồi trở lại, lúc đó Ngài mới nhận quyền 
sở hữu, Ngài có quyền sở hữu khi Ngài cứu chuộc chúng ta, nhưng Ngài sẽ 
sở hữu vào thời điểm đã định. Ôi! 
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hiện điều này. Thiên sứ đã nói, “Bây giờ, hãy để Đấng Cứu Chuộc Trong 
Dòng Họ bước đến.” 

 Giăng đã quan sát, ông quan sát tất cả trên đất; Bên dưới đất, không ai 
xứng đáng. Những tạo vật và mọi điều đã bị hư mất. Dĩ nhiên, Giăng đã 
khóc; Mọi thứ đều hư mất. 

 Tiếng khóc của ông đã không kéo dài dù chỉ một phút. Một trong 
những Trưởng lão đứng đó nói rằng, “Hỡi Giăng, chớ khóc.” Ôi! Tiếng 
khóc của ông không dai dẳng nhưng chỉ một phút.  

 Giăng nghĩ, “Ôi, người đó đang ở đâu? Những Tiên tri đang đứng đó; 
Họ đã được sinh ra giống như tôi. Những bậc hiền nhân đứng đó; Những... 
Ôi, chẳng có ai ở đây sao?” 
172 “Tôi muốn có một người có thể làm điều này. Tôi cần một người có 
thể cứu chuộc.” Nhưng ông không tìm đâu thấy. Vì thế lòng Giăng tan vỡ; 
Ôi, mọi thứ đã bị hư mất, ông đã khóc cách cay đắng. Ông - ông - ông 
buồn, bởi vì mọi thứ, tất cả tạo vật, mọi điều đều sẽ mãi ra đi, nếu không 
thể tìm ra ai đó. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời. Nếu người ta không thể 
tìm ra ai có thể đáp ứng điều đòi hỏi, người ta -- nhân loại, toàn bộ thế giới 
và tạo vật sẽ mãi mãi hư mất. Tất cả, mọi thứ đều đã bị sa ngã. Những 
quyền về sự cứu chuộc, quyền được Sống Đời đời, Sự Sáng, hay -- tất cả 
những điều này đã bị đánh mất, và không ai có thể trả cái giá để chuộc lại. 
173 Giăng bắt đầu khóc, bởi vì không ai xứng đáng, thậm chí được nhìn 
vào Sách. Ôi, nó đòi hỏi một con người. Giăng khóc, bởi vì không ai có thể 
làm điều đó, mọi điều đều đã bị hư mất. 

 Một trong các Trưởng lão đang đứng giữa 4 con sinh vật đã cất tiếng 
nói, và tất cả những phát thanh viên vĩ đại của Thiên đàng đã nói, “Hỡi 
Giăng, chớ khóc.” (Ôi, thật là ân điển của Đức Chúa Trời.) “Hỡi Giăng, 
đừng thất vọng. Chớ khóc, vì Sư Tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của 
Đa-vít, Ngài đã thắng.” “Thắng” có nghĩa là “đã đánh vật và chiến thắng.” 
Ôi! 

 Tại vườn Ghết-sê-ma-nê lúc Huyết của Ngài từ trên mặt rơi xuống, 
Ngài đã chiến thắng... ? ... Sư tử của Chồi của Đa-vít đã thắng, đã chiến 
thắng. 
179 Giống như Gia-cốp, người chiếm chỗ, khi ông tiếp xúc với Thiên sứ, 
ông đã giữ chặt. Thiên sứ đã cố để thoát khỏi. Nhưng ông nói, “Tôi sẽ 
không để cho người đi đâu.” Ông đã ôm chặt cho đến khi ông có được 
những gì ông cần, tên ông được thay đổi từ “kẻ chiếm chỗ,” có nghĩa là “kẻ 
lừa gạt” đến điều gì? Một “hoàng tử của Đức Chúa Trời, Y-sơ-ra-ên.” Ông 
đã thắng. 
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Chuộc Trong Dòng Họ có - có thể là một người thay thế.” Đấng Cứu 
Chuộc Trong Dòng Họ kia đang ở đâu? Ai có thể thực hiện vai trò đó? 

 Trải dài từ A-đam cho đến những Sứ đồ, những Tiên tri, và những 
hạng người khác, chẳng có ai được tìm thấy. Bây giờ, điều liên hệ đây là 
gì? Dầu ở trên trời, dưới đất, những người đã từng sống... Ê-li đang đứng 
đó. Môi-se đang đứng đó. Tất cả những Sứ đồ đang đứng đó, tất cả những 
người đã chết, tất cả những thánh nhân, Gióp, những bậc hiền nhân. Mọi 
người đang đứng đó, nhưng không ai xứng đáng thậm chí nhìn vào Quyển 
Sách, huống gì đến việc cầm lấy Sách và tháo những cái Ấn ra. 

 Vậy Giáo hoàng và tất cả những người bước vào đó đang ở đâu? Linh 
mục của anh chị em đang ở đâu? Những kẻ danh giá của anh chị em đang ở 
đâu? Chúng ta chẳng là gì cả. Đúng vậy. 
162 Giăng cầu xin Đấng Cứu Chuộc Thân nhất Trong Dòng Họ bước đến, 
nếu có thể được. Giăng nói không ai xứng đáng, không có người nào xứng 
đáng ở chỗ đó. Giống như một Thiên sứ, chẳng hạn chúng ta nói Giáp-ri-ên 
hay Mi-chê, nhưng nên nhớ, người đó phải ở trong dòng họ. Nên nhớ, 
Giăng đã nói ở đây, “Không n-g-ư-ờ-i nào,” (“And no m-a-n”), không có 
nghĩa là Thiên sứ, không có nghĩa là Sê-ra-phin; Họ không phạm tội, họ 
thuộc phạm trù khác. Họ không hề bị sa ngã. Nhưng ở đây phải là một 
người cứu chuộc trong dòng họ. Không ai, bởi vì không có ai trong họ có 
thể cứu chuộc. Không ai xứng đáng được nhìn vào sách đó. Ôi, không. 
164 Vậy, cần phải có một Đấng trong dòng dõi loài người; Ông đã cầu xin 
điều đó, nhưng ông không thấy nơi nào có. Không có ai. Không có Linh 
mục nào, không có Tổng Giám mục nào, không có Linh mục nào, không 
chức sắc tôn giáo nào; Không có ai -- Thậm chí không ai có sự thánh khiết 
đủ để được nhìn vào Sách. Chao ôi! Điều này khá mạnh, nhưng đó là 
những gì Đức Chúa Trời đã Phán, tôi chỉ trích dẫn lời Giăng thôi.  
165 Kinh thánh nói rằng Giăng đã khóc, không giống như một số người đã 
dạy dỗ điều này. Tôi đã nghe một người giảng điều này vào một lần nọ; 
“Giăng khóc bởi vì ông thấy mình không xứng đáng.” Ôi, bất cứ người nào 
chịu phục dưới Đức Thánh Linh sẽ biết phân biệt điều đó, ở dưới sự hà hơi 
của Đức Chúa Trời sẽ biết khác biệt với điều đó. 
166 Giăng đã khóc. Đây là điều mà tôi nghĩ tại sao ông khóc: Vì không có 
ai xứng đáng để mở Quyển Sách Cứu Chuộc này, toàn bộ tạo vật đều đã bị 
hư mất. Quyển Sách ở đó, giấy chứng nhận quyền sở hữu ở đó; Nhưng nó 
cần Đấng Cứu Chuộc Trong Dòng Họ để có thể thoả mãn những phẩm 
chất. Đây là luật của Đức Chúa Trời, Ngài không thể phá luật của Ngài -- 
Đúng hơn là không thể làm mất tính thiêng liêng của luật. Thấy đó, Đức 
Chúa Trời đòi hỏi một Đấng Cứu chuộc trong Dòng Họ, người xứng đáng, 
người có khả năng để làm điều này, người có đủ tư cách thay thế để thực 
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 Điều này được mô tả trong Quyển Sách được đóng 7 ấn mà chúng ta 
đang nói đây. Đúng vậy. Quyển Sách về Sự Cứu Chuộc, mô tả điều đó. 
Nếu Đức Chúa Trời cho phép chúng ta, trong tuần này, tất cả những gì 
Đấng Christ sẽ làm tại thời điểm cuối cùng sẽ được tỏ ra cho chúng ta trong 
7 cái Ấn. Đúng vậy; Nó sẽ được bày tỏ. 
141 Chúng được bày tỏ khi những cái Ấn mở ra và bày tỏ cho chúng ta, 
chúng ta có thể nhìn thấy kế hoạch vĩ đại của sự cứu chuộc là gì, nó sẽ 
được hoàn tất ra sao và lúc nào. Tất cả những điều được dấu trong Quyển 
Sách về sự mầu nhiệm này. Nó đã được niêm ấn bởi 7 cái Ấn... Và Chiên 
Con mới là Đấng có thể mở những ấn đó. 

 Bây giờ, (Xin lỗi...) tôi nhận thấy... Nếu anh chị em muốn xem Kinh 
thánh; Anh chị em có thể mở trong Giê-rê-mi và thấy điều này ở đó khi ông 
đang đi đến nơi bị giam giữ, anh chị em biết, ông - ông đã mua của chú 
ông... Con trai của chú ông có một gia tài, ông đã trải qua việc niêm ấn, và 
chúng ta cũng thấy điều đó... Chúng ta cũng thấy, trong 7 Thời đại Hội 
thánh, người ta niêm ấn như vậy. 
144 Anh chị em thấy đó, cái ấn trong Cựu Ước giống như một con lăn, 
như thế này. Đây là một sự mầu nhiệm, và sự mầu nhiệm này đã được giấu 
kín. Đúng, nó đã được đóng ấn xung quanh và được đặt ở đây: Tuyên bố 
thế này thế nọ. 

 Sau đó sự mầu nhiệm tiếp đến được bọc quanh cái điều gọi là tài sản 
và ló ra phía này: “Tuyên bố điều này điều nọ,” rồi tiếp tục đi xuống cho 
đến khi nó tạo nên một cuộn giấy, bởi vì con người chưa có những Quyển 
Sách giống như thế này. Điều này ở trong cuộn giấy (Có bao nhiêu anh chị 
em biết điều này?) gọi là một cuộn giấy. Ồ, một cuộn giấy được niêm ấn có 
thể được mở ra ở đây (sự mầu nhiệm của điều này là gì) và được xé ra, để 
anh chị em có thể thấy điều tuyên bố là gì. Rồi một cái khác cũng mở ra, 
anh chị em sẽ nhìn thấy điều tuyên bố là gì. 
145 Toàn bộ những điều tại đây, 7 cái Ấn niêm dấu những điều mầu nhiệm 
của Đức Chúa Trời từ lúc sáng thế, được tỏ ra bởi 7 cái Ấn khác; Nếu Chúa 
muốn, chúng ta có thể mở những cái Ấn này để nhìn xuyên suốt Quyển 
Sách và khám phá ra tất cả vấn đề là gì. Ôi, tôi hy vọng chúng ta sẽ có một 
thì giờ thật là tuyệt vời. 

 Sự mầu nhiệm về sự cứu chuộc đã được niêm ấn cho tới khi... Quyển 
Sách này không thể được khám phá cho đến khi có tiếng của vị Thiên sứ 
cuối cùng. Nó được cuộn lại ở đó, chúng ta đã biết điều này rồi. Chúng ta 
biết nó là sự cứu chuộc. Chúng ta tin rằng nó là sự cứu chuộc. 
146 Giê-rê-mi đã nói, “Quyển Sách phải được giữ...” (Như anh chị em đã 
đọc.) Ông nói, “Nó phải được giữ trong cái bình bằng đất.” Ôi, có thể nói 
rằng đó là điều tuyệt vời. Cuộn giấy này phải được giữ trong cái bình bằng 
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đất, cái bình mà đã một lần trở nên xác thịt (vinh hiển thay), đã chịu chết, 
đã sống lại. Nó được giữ trong cái bình bằng đất cho đến thời kỳ mua 
chuộc. Ôi, thật tuyệt vời. 

 Tốt lắm. Những Sứ điệp này đang được giấu kín cho đến khi cái bình 
bằng đất này, đến thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định, đó là lúc vị Sứ giả 
cuối cùng xuất hiện trên đất, và tất cả những kẻ kia đã hát rằng, “Tôi biết 
điều này; Tôi tin điều này.” Họ đã tranh chiến, đã sản sinh ra, đã tạo ra 
những điều này; Bởi đức tin mà họ tin. Nhưng điều được đem đến cho 
chúng ta, nó ở trong sự mặc khải và từ bàn tay Đức Chúa Trời bởi sự xác 
chứng. Đức Chúa Trời đã Phán như vậy; Ngài đã Hứa điều này. 
143 Bây giờ, chúng ta hãy xem chúng ta đang ở tại đâu? Xin hãy xem câu 
2. Chúng ta đã dành nhiều thời gian cho câu 1, bây giờ, chúng ta hãy - hãy 
- hãy bước sang câu 2. Có lẽ chúng ta sẽ không dành nhiều thì giờ cho câu 
kế tiếp này. 

Tôi cũng thấy một vị Thiên sứ Mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: 
Ai đáng mở sách này và tháo những ấn này? 

 Nên nhớ, xin hãy đọc lại câu 1 để chúng ta có thể kết nối chúng với 
nhau. 

 ...Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên Ngôi...  

 Đức Chúa Trời: Đó là ai? Đấng Nắm giữ tối cao ban đầu của Sách Sự 
Sống. Ngài cầm nó; Đức Chúa Trời cầm giữ. Khi A-đam đánh mất nó, bây 
giờ nó đã quay trở lại với người Chủ Gốc của nó. Nó thuộc về Ngài. Giăng, 
trong khải tượng đã nhìn thấy 

...Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên Ngôi một quyển sách 
viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái Ấn. (Hãy xem, cả trong...) 

151 Khi chúng ta tháo những cái Ấn này, anh chị em sẽ thấy, nó trở lại 
đúng với Kinh thánh, tất cả đúng với Kinh thánh. Bởi vì mỗi một cái Ấn, 
cùng nói lên một điều tổng thể, toàn bộ sự mầu nhiệm được đặt ngay trong 
những cái Ấn này. Mọi điều mầu nhiệm của Kinh thánh đều được chứa 
đựng trong những cái Ấn này, những cái Ấn không thể được tháo ra trước 
thời điểm. Tôi sẽ chứng minh điều này trong vòng một phút tới đây. 
152 Hãy lưu ý, Cuốn Sách, nên nhớ, được niêm ấn. Cái này; Nó đang được 
niêm ấn, cái khác đang được bọc lại: Một cái Ấn. Cái khác nữa cũng đang 
được bọc lại: Một cái Ấn. Đây chính là Quyển Sách về Sự Cứu Chuộc. 
Toàn bộ gom lại tạo nên một Cuốn Sách, Quyển Sách được đóng 7 cái Ấn. 
Quyển Sách được viết bên ngoài là vì nó đã được cuốn lại; Điều mầu 
nhiệm được giấu kín ở bên trong, người cưỡi ngựa trắng, người cưỡi ngựa 
đen, hay điều gì đó hơn nữa đều được viết ở bên ngoài, nhưng điều mầu 
nhiệm của toàn bộ Quyển Sách là ở bên trong những Ấn. Từ Sáng Thế Ký 
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đến Khải huyền, một kế hoạch hoàn hảo về sự cứu chuộc được mặc khải 
trong những 7 Ấn này. Ôi, thật là một thời giờ rất quan trọng. Xin Đức 
Chúa Trời giúp đỡ chúng ta để có thể nhận được điều này. 
153 Một vị Thiên sứ Mạnh mẽ... Câu thứ 2, một vị Thiên sứ Mạnh mẽ cất 
tiếng kêu lớn rằng: “Ai xứng đáng đây?” Xứng đáng để làm gì? “Ai đáng 
mở Cuốn Sách.” Bây giờ, chúng ta nhận thấy... Quyển Sách đang ở đâu vào 
lúc này? Nơi Người Chủ ban đầu của nó, bởi vì nó đã bị đánh mất bởi một 
đứa con trai, đứa con trai đầu tiên của Đức Chúa Trời trong dòng dõi loài 
người. Ông đã đánh đổi những quyền hạn để nghe theo Sa-tan, ông đã từ 
bỏ... Ông đã làm điều gì? Ông đã tiếp nhận sự khôn ngoan của Sa-tan thay 
vì Lời của Đức Chúa Trời. 
154 Bây giờ, chúng ta không thể dừng lại chỗ này một chút ư? Những 
người con trai của Đức Chúa Trời sẽ đón nhận những tư tưởng của Thần 
học Viện về điều này thay vì Lời Đức Chúa Trời. Thấy chưa? Tương tự 
điều A-đam đã làm: Đánh đổi quyền của mình. Và khi quyền đó bị đánh 
mất, nó đã quay thẳng trở lại. Chẳng lẽ anh chị em không thấy những thời 
đại kia đã ở chỗ nào? Nó quay thẳng trở lại với Người Cầm Giữ ban đầu. 
Giăng, trong Thánh Linh, đang đứng ở trên trời... Ông đã được cất lên khỏi 
những Thời đại Hội thánh, nhìn thấy những Thời đại Hội thánh, ông đã 
được cất lên trong chương thứ 4. Ông nói, “Hãy lên cao hơn; Ta sẽ chỉ cho 
ngươi những điều sẽ xảy đến.” 
156 Ông đã thấy Đấng đang ngồi trên Ngôi với Quyển Sách trong tay 
Ngài, trong tay phải của Ngài. Hãy suy nghĩ đến điều này. Trong Quyển 
Sách này có giấy chứng nhận quyền được đến với sự cứu chuộc. Nó được 
niêm dấu với 7 cái Ấn. Một Thiên sứ đến, một Thiên sứ Mạnh mẽ cất tiếng 
kêu lớn, “Ai đáng mở Quyển Sách, nhận lấy quyển sách; Ai có thể mở 
những cái Ấn; Ai có thể mở Quyển Sách này?”  

 Vị Thiên sứ hỏi điều đó; Giăng đã nhìn thấy, và ông đã nói, “Ai xứng 
đáng? Để cho Ngài...” Ôi, có lẽ tôi đang cảm nhận điều này. “Nhưng, hãy 
để Ngài,” vị Thiên sứ nói, “Hãy để Ngài...” Đây là một Quyển Sách về Sự 
Cứu Chuộc. Đây là chương trình cứu chuộc. Đây là cách duy nhất ngươi sẽ 
được cứu chuộc, vì đây chính là giấy chứng nhận quyền được cứu chuộc 
cho toàn bộ các từng trời và đất. “Hãy để Ngài bước đến, nếu Ngài muốn.”  

 Ôi! “Bây giờ hãy nói hoặc giữ mãi sự bình an của mình. Hãy để Ngài 
bước đến và công bố Quyển Sách này. Ai xứng đáng để làm điều đó?” 
Giăng đã nói rằng dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất -- Kẻ đã từng sống 
nhưng nay đã chết, không ai có thể mở quyển sách ấy; Không có ai xứng 
đáng hết. 
159 Tiếng kêu của Thiên sứ là tiếng kêu mời Đấng Cứu Chuộc Trong 
Dòng Họ hiện đến. Đức Chúa Trời đã Phán, “Ta có một luật, Đấng Cứu 


