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Sách Khải Huyền, theo Sứ đồ Giăng

Nhận xét tổng quát

Trước giả và niên đại biên soạn

Có nhiều giả thiết được đưa ra trải suốt dòng lịch sử, chung quanh vấn đề về trước giả cũng
như niên đại biên soạn của sách Khải Huyền.

Dưới đây là hai giả thiết chính yếu :

- Sách Khải Huyền do Sứ đồ Giăng biên soạn dưới thời hoàng đế Néron (37-68), nếu vậy,
có nghĩa là một thời gian ngắn trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị mất và đền thờ bị phá hủy
vào năm 70 bởi viên tướng La-mã Titus. Đây là luận điểm của các nhà thần học Clément ở
Alexandrie, Origène và Jérôme vì họ cho rằng con thú được nói đến ở chương 17 là chỉ về
hoàng đế Néron.

- Sách Khải Huyền được viết vào cuối thế kỷ thứ nhất bời một giám mục có tên là Giăng.
Nhà thần học Denys ở Alexandrie (một môn đệ của Origène vào giữa thế kỷ III) phủ nhận
việc gán cho Sứ đồ Giăng là trước giả của sách Khải Huyền, và cho rằng trước giả của
sách này chính là một người khác có tên là Giăng, được chôn cất kế cận sứ đồ Giăng tại
thành  Ê-phê-sô. Quan điểm này được ủng hộ bời Eusèbe (270-340) và các nhà thần học
khác của Đồng phương Giáo Hội. Như vậy, theo họ, thì trước giả của sách Khải Huyền là
một vị giám mục hoặc trưởng lão có tên là Giăng ở thành Ê-phê-sô.

Đa số những Giáo phụ của Hội Thánh đều thống nhất ý kiến cho rằng chính Sứ đồ Giăng đã
viết sách Khải Huyền, đồng thời cũng chính là người đã viết sách Phúc âm Giăng và một số
các tín thư.

 Justin Martyr (100-165)
 Irénée (130-202), môn đệ của Polycarpe (môn đệ của Sứ đồ Giăng)
 Hippolyte thành La-mã (235)
 Tertullien (220)
 Clément ở Alexandrie (212)
 Origène (185-254)

Phần lớn các sử gia đều công nhận sách Khải Huyền là một tác phẩm của sứ` đồ Giăng.

Bộ Kinh điển của Muratori1xác nhận rằng Hội Thánh hồi cuối thế kỷ 2 đã công nhận sách
Khải Huyền của sứ đồ Giăng là phù hợp với nguyên tắc tiêu chuẩn kinh điển.

Hai giáo phụ Hội Thánh là Irénée và Justin Martyr đã xác nhận là sứ đồ Giăng có trở về Ê-
phê-sô sau thời gian đi đày ở đảo Bát-mô (Patmos) và sống tại đây cho đến khi qua đời vào
năm 98, tức lúc Trajan bắt đầu trị vì.

Điều này đưa chúng ta tới kết luận rằng việc trước thuật hay biên soạn quyển sách thứ 66
của Kinh Thánh rất có khả năng mang niên đại năm 95.

Đây chính là thời kỳ mà hoàng đế Domitien (51-96) cho phát động một chiến dịch bắt bớ
rộng khắp và vô cùng tàn bạo chống lại Cơ-đốc nhân.

Có những cụm từ cho thấy Sứ đồ Giăng của Phúc âm Giăng cũng chính là trước giả của
sách Khải Huyền :

1 Bản viết này được tìm thấy vào năm 1740 bời Muratori, một người Ý, trong thư viện Ambrosiana ở Milan. Do đó, có tên “bộ kinh điển của
Muratori".
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Chúa Giê-su được gọi là « Ngôi Lời » (Giăng 1:1; Khải huyền 19:13)
Chúa Giê-su ban cho Nước Hằng Sống (Giăng 4:13-14; 7:37; Khải. 21:6;
22:17)
Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29,36; Khải. 5:12;
13:8)

Chính sứ đồ đã ký tên là tác giả của bức thư : Khải huyền 1:1, 4.

Ông là người trẻ nhất trong số 12 môn đồ, cũng là em của Gia-cơ và một trong hai người
con trai của Xê-bê-đê : Mác 1:16 và các câu kế tiếp....

Ông thuộc về một gia đình dân chài sống bên biển hồ Ti-bê-ri-át.

Tánh khí của ông dựa theo cái biệt danh mà Chúa Giê-su đã ban cho : « con trai của Sấm
sét », Mác 3:17.

Sứ đồ Giăng là môn đồ được Chúa yêu mến : Giăng 13:23.

Ông là người sứ đồ duy nhất có mặt dưới chân Thập tự giá bên cạnh mấy người phụ nữ :
Giăng 19:26.

Chính ông là người được Chúa Giê-su yêu cầu chăm sóc cho mẹ mình : Giăng 19:27.

Ông sống rất thọ, có lẽ đến gần 100 tuổi với một tấm lòng tràn ngập tình yêu thương dành
cho Đức Chúa Trời và người lân cận. Các tín thư của ông là bằng chứng về Khối tinh Yêu
thương đó.

Nhìn qua bối cảnh lịch sử

 Theo truyền thống, sứ đồ Giăng thi hành chức vụ của ông tại thành Ê-phê-sô vào
đầu thập niên cuối của thế kỷ 1.

 Vào cuối thời gian trị vị, hoàng đế Domitien đã trút cơn giận dữ của mình lên đầu
những Cơ-đốc nhân, trước hết là những phần tử thuộc tầng lớp quý tộc ở Rô-ma, và
sau đó là hàng ngũ Cơ-đốc nhân thuộc mọi đẳng cấp trong khắp đế quốc La-mã.
Tuy không nói rõ chi tiết, song sứ đồ Giăng tuyên bố rằng mình « có dự phần vào sự
hoạn nạn » và « sự bền lòng nhẫn nại của Chúa Giê-su » (1:9).

 Trong các hoàn cảnh cụ thể nào không được rõ, chúng ta chỉ biết sứ đồ Giăng đã bị
đưa đi đày trên đảo Bát-mô « vì cớ Lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa
Giê-su » (1:9) : như vậy, ông bị đi đày vì cớ ông đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-su.

 Các hội thành vùng Tiểu Á đã cùng dự phần với sứ đồ Giăng « trong cơn hoạn nạn »
(1:9; 2:9) ; họ chịu khổ vì Danh Giê-su (2:3) và ít nhất đã có một người chịu hi sinh
mạng sống vì danh ấy (2:13). Thực vậy, Cơ-đốc nhân lúc ấy phải sống trong sự đe
dọa của những cơn bắt bớ và gánh chịu biết bao thử thách nặng nề (2:10).

 Đức Chúa Giê-su Christ đã bày tỏ mình cho Giăng (1:9-16), và truyển lệnh cho ông
viết ra bảy lá thư gửi đến bảy hội thánh (1:17-20).

 Bạo chúa Domitien băng hà vào năm 96.
 Theo truyền thống ghi lại thì Sứ đồ Giăng, sau khi được trả tự do, đã về sống tại

thành Ê-phê-sô.

Nơi trước tác của sách Khải Huyên

Chính tại đảo Bát-mô, sứ đồ Giăng đã nhận được những khải tượng để viết nên sách Khải
Huyền.

Bát-mô (Patmos) là một hòn đảo nhỏ khô cằn đầy sỏi đá, nguyên trước kia là ngọn núi lửa,
tọa lạc đối diện với miền duyên hải vùng Tiểu Á, nằm cách Samos chừng 48 km veà phía
nam.
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Hòn đảo nhỏ này có chiều dài gần 16km và rộng khoảng 9km, và phần lớn diện tích đất đai
đều không thể sản xuất trồng trọt được.

Người La-mã đã dùng đảo Bát-mô làm nơi phạt tù biệt xứ và lao động khổ sai.

Sứ đồ Giăng cho biết ông đã bị lưu đày ở đây « vì cớ Lời Đức Chúa Trời và lời chứng của
Đức Chúa Giê-su Christ » Khải huyền 1:9.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sứ đồ Giăng đã bị đưa đi đày trong thời gian xảy ra cuộc bắt bớ
tàn bạo do hoàng đế Domitien phát động vào năm 95.

Thời diểm ấy, ông hẳn phải đã gần 80 tuổi, và theo luật pháp La-mã, thì phạm nhân ở độ
tuổi của ông được miễn lao động khổ sai. Do vậy, trường hợp đi tù của ông chỉ là hình thức
bị giam giữ để chịu sự kiểm soát mà thôi.

Đối tượng nhận bức thư

Những người lãnh đạo của 7 hội thánh vùng Tiểu Á : Khải Huyền 1:4.
Tuy nhiên, chúng ta có thể nói rằng lá thư của ông được gửi đến cho hết thảy các Cơ-đốc
nhân.

Nội dung sách Khải Huyền

Sứ đồ Giăng mô tả lại những gì ông đã thấy, ở hiện tại cũng như trong tương lai : 1:11.

Cuốn sách được trình bày dưới dạng một lá thư, với « lời mở đầu » (1-3) và sự ký nhận của
người viết hẳn hòi (22:16-21).

Đây lá một bức thư động viên hãy giữ vững đức tin, lòng can đảm, tinh thần cống hiến và
tính kiên trì nhẫn nhục.

Những khải tượng có tính chất mời gọi chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên để ca ngợi Đấng
Chủ tể của đời sống chúng ta.

Bằng những hình ảnh sắc nét, Sách Khải Huyền mô tả về tương lai của chúng ta, sự phán
xét tội nhân của Đức Chúa Trời, và sự trở lại vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bố cục của sách Khải Huyền

Bố cục 1

Sách Khải Huyền có thể chia làm ba phần lớn như sau, được sứ dồ Giăng trình bày theo
lệnh truyền của Chúa. (Khải. 1:19) :

1° những sự việc đã qua, « những gì ngươi đã thấy » : khải tượng trên đảo Bát-mô (Khải.
1:4-20);
2° những sự việc hiện tại, « những gì đang xảy ra »: những hội thánh hiện hữu (Khải. 2:1-
3:22);
3° những sự việc tương lai, « những sự việc sắp phải xảy đến » : những biến cố sẽ diễn ra
khi thời kỳ Hội Thánh kết thúc (Khải. 4:1-22:5). Điều quan trọng là cần lưu ý rằng những
biến cố này có được kể tới bắt đầu từ chương 4.
Phần thứ ba của sách Khải Huyền được mô tả đặc biệt với sự thông báo về bảy biến cố :
bảy chiếc ấn (Khải. 4:1-8:1), bảy chiếc kèn (Khải. 8:2-11:19), bảy dấu lạ (Khải. 12:1-
13:18;15:1-8), bảy sự hiện thấy (Khải. 14:1-15:8), bảy bát (Khải. 15:1; 16:1-21), bảy tai vạ
(Khải. 8:13-9:11; 9:12-21; 11:14-12:12; 17:1-18:8; 18:9-10; 18:11-16; 18:17-19), bảy sự việc
mới (Khải. 21:1-22:5).
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Bố cục 2.

1:1- 3 : Nhan đề 2 - 3 : Những Bức thư gửi cho Các Hội thánh.

4 - 5 : Sự Hiện thấy về Đức Chúa Trời ngự trên ngai và về Chiên Con.

6 -19 : Các sự Phán xét của Đức Chúa Trời.

2:4 – 20 : Một Sự Mở Đầu. Sự hiện thấy về Đấng Christ trong vinh quang.

6 – 8:5 : Bảy chiếc ấn. Con số 144.000 người được đóng dấu ấn, và sự đắc thắng
của đoàn dân đông.

8/ 6 –11:19 : Bảy chiếc kèn, sự hiện thấy về vị thiên sứ có cuốn sách nhỏ, sự đo đạc
đền thờ, lời chứng của hai chứng nhân.

12 -14 : Người phụ nữ và đứa con trai, con rồng và hai con thú, sự đắc thắng của
144.000 người, sự sụp đổ của Ba-by-lôn, mùa gặt và mùa hái nho trên đất.

15 -16 : Bảy bát loan báo về sự cuối cùng.

17 -19 : Sự sụp đổ của Ba-by-lôn và sự phán xét của Chúa Cứu Thế tại Ha-ma-ghê-
đôn (Harmaguédon).

20 : Ngàn Năm Bình An (Thiên Hi Niên) và sự Phán xét Cuối cùng.

21:1- 8 : Trời Mới và Đất Mới.

21:9 – 22:5 : Thành thánh Giê-ru-sa-lem nơi thiên đàng.

22:6-15 : Phần Kết

22:16 -21 : Lời chứng xác thực và sự chúc phước sau cùng.

Một Bố cục khác có thể dùng :

I – Phần Mở Đầu : 1:1- 8.

II – Những sự Cảnh báo gửi cho các Hội thánh : các bức thư gửi cho 7 hội thánh : 1:9- 3:22.

III – Sự Cứu chuộc nhân loại

* Sự Hiện thấy về Ngôi Trời : ch. 4
* Cuốn sách được đóng ấn và Chiên Con : ch. 5.

IV – Trận chiến lớn

1/ Sáu chiếc ấn đầu tiên : ch. 6

2/ Danh phận những người được tuyển chọn : ch. 7

3/ Sự Phán xét từ bảy chiếc kèn :

a) Bốn chiếc kèn đầu tiên : ch. 8
b) Chiếc kèn thứ 5 hay là tai vạ thứ nhất : 9:1-12
c) Chiếc kèn thứ 6 hay là tai vạ thứ 2 : 9:13-21
d) Cuốn sách thiên sứ mang đến : 10:1-11:12
e) Thành Giê-ru-sa-lem trong Cơn Đại Nạn : 11:1-14
f) Đấng Christ lên ngôi trị vì : 11:15 -19.
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V – Diễn biến của Trận chiến

1/ Bảy hình ảnh biểu tượng :

a) Người phụ nữ được bao phủ bởi mặt trời : 12:1,2

b) Con rồng lớn sắc đỏ : 12:3,4
c) Đức con trai : 12:5,6
d) Mi-ca-ên (Michel) và các thiên sứ của mình : 12:7-12
e) Dòng dõi của người phụ nữ : 12:13,14
f) Con thú đi lên từ biển : 13:1-10
g) Con thú đi lên từ mặt đất : 13:11-18.

2/ Giai đoạn chuyển tiếp hay giao thời (như giữa hai màn kịch):

a) Đấng Christ và con số 144 000 người được cứu chuộc : 14:1-5
b) Ba lời công bố : 14:6-13
c) Mùa gặt và mùa hái nho : 14:14-20
d) Những kẻ đã chiến thắng con thú : 15:1-14.

3/ Bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời : 15:5-16:21.

4/ Tính chất bí ẩn và sự sụp đổ của Ba-by-lôn vĩ đại : ch. 17 và 18.

5/ Trận chiến chung cuộc :

a) Các sự chúc tôn ca ngợi và Tiệc Cưới Chiên Con : 19:1-10
b) Đắc thắng chung cuộc trước con thú và tiên tri giả : 19:11-21
c) Số phận của Sa-tan : 20:1-3.

VI – Sau Cuộc Đắc Thắng :

1/ Ngàn Năm BìnhAn : 20:4-6.

2/ Cuộc phản loạn cuối cùng : 20:7-10.

3/ Cuộc Phán Xét cuối cùng : 20:11-15.

4/ Mọi điều mới mẻ : 21:1-22:5.

VII – Kết Luận : « Amen, lạy Đức Chúa Giê-su, xin hãy đến » : 22:6-21
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Một số các phương pháp khác có thể sử dụng để giải nghĩa sách Khải Huyền

Có 4 phương pháp xét thấy không hẳn mâu thuẫn với nhau, mà chính là bổ sung cho nhau.

– Phương pháp lý tưởng : Theo phương pháp này, thì sách Khải Huyền được viết, với lối
nói biểu tượng, về cuộc đấu tranh dai dẳng giữa thiện và ác, giữa Hội Thánh với ngoại giáo,
và về sự đắc thắng chung cuộc của Cơ-đốc giáo. Giới giải kinh ủng hộ quan điểm này nói
chung đều phủ nhận việc gắn kết các biểu tượng vào với những yếu tố thực tiễn.

Và đó là phương pháp của Clément ở Alexandrie, Origène và Augustin2.

– Phương pháp theo xu hướng quá khứ : Sách Khải Huyền viết về những biến cố xảy ra
trong thời gian cùng lúc với việc sách được biên soạn. Theo phương pháp này, thì những
sự hiện thấy mà Giăng ghi chép lại có liên hệ tới những biến cố đương thời, và nhằm mục
đích động viên cổ vũ người đọc thời ấy giữ lòng trung tín chờ đợi sự hiện ra của Đức Chúa
Trời và vương quốc của Ngài.

– Phương pháp theo xu hướng lịch sử : Theo phương pháp này, thì sách Khải Huyền
viết về những biến cố mang tính lịch sử từ thời Đấng Christ cho đến ngày hôm nay. Nói
cách khác, sách Khải Huyền sẽ là một bản phác thảo mang tính biểu trưng của lịch sử. Đây
là quan điểm rất phổ biến vào Thời trung cổ, đồng thời cũng được sự hưởng ứng của
những phần tử thuộc Phong trào Cải Cách như Wycliffe, Martin Luther và Johann Albrecht
Bengel. Theo họ, và với phương pháp lịch sử này, thì sách Khải Huyền mô tả tình trạng suy
thoái đang tiếp diễn của Hội Thánh, và ám chỉ con thú có liên hệ với chế độ giáo hoàng.

– Phương pháp theo xu hướng vị lai : Sách Khải Huyền chủ yếu mô tả những biến cố
tương lai. Theo lập luận cơ bản nhất của phương pháp này, thì kể từ sau chương 4, toàn bộ
các biến cố sẽ được hoàn thành trong những thời kỳ sau rốt của lịch sử nhân loại. Tuy
nhiên, phần lớn các nhà giải kinh theo quan điểm này đều tỏ ra khá ôn hòa và cho rằng có
một số các biến cố trong những chương sách này (thường là những chương đầu kể từ
chương 4 của sách Khải Huyền) sẽ xảy ra trước ngày cáo chung của lịch sử loài người.

Đa số các nhà nghiên cứu ngày hôm nay nhìn nhận có những yếu tố liên hệ tới từng
phương pháp nói trên và chúng mang tính nương dựa hoặc bổ sung cho nhau.

2 Tham khảo tác phẩm “Thành Đức Chúa Trời” của Thánh Augustin.
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Điều quan trọng trong việc nghiên cứu cuốn sách Khải Huyền này là cần phải đầu tư
thì giờ đầy đủ và gắng sức tìm hiểu chiều sâu của Lời Chúa.

Tại sao phải làm vậy?

-ấy là để có sự am hiểu tốt nhất có thể được, vì lẽ chúng ta không muốn nói về Kinh Thánh
những gì mà Kinh Thánh không có nói.

-bởi vì có nhiều điều được nói về cuốn sách này, đặc biệt là các nỗ lực bình giải, đôi khi tỏ
ra mâu thuẫn với nhau khiến đem lại lắm sự bối rối, hoang mang.

-chính từ vựng ‘khải huyền’ hay ‘khải thị’ cũng mang đến sự lo sợ. Từ ngữ này đã bị bóp
méo để trở thành đồng nghĩa với các từ tai ương, tai họa...Ví dụ, chúng ta thường nghe
nói : « đấy là một cảnh tượng khải huyền », có nghĩa là một cảnh tượng hủy phá, đổ nát.

Trong khi đó, rừ « khải huyền » có nghĩa là « sự khải thị » hay « sự mặc khải », chứ không
có nghĩa là tai ương, tai ách.

Khải thị = giở ra hay vén bức màn lên

Điền hình : bức màn của đền thờ để phân cách nơi thánh với nơi chí thánh, đã được vén
lên3. Hêb. 9:1-9

Đền thờ là nơi dâng sinh tế và là nơi thờ phượng tôn nghiêm, chiếu theo Luật pháp Môi-se.
Thơ Hêb. 9:1-9 cho chúng ta biết rằng bức màn của đền thờ là để ngăn cách Nơi Chí Thánh
– tức đền ngự trên đất của sự hiện diện Đức Chúa Trời – với phần còn lại của đền thờ dành
cho người ta cư ngụ. Điều này có nghĩa là con người đã bị ngăn cách với Đức Chúa Trời vì
cớ tội lỗi (Ês. 59:1-2). Chỉ duy nhất có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép vào trong sự
hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi năm một lần (Xuất. 30:10; Hêb.9:7) để thay mặt cho toàn
dân Y-sơ-ra-ên mà làm lễ chuộc tội cho họ (Lêv.16).

Đền thờ Sa-lô-môn có chiều cao khoảng 30 cu-đê (1 cu-đê = chừng 50cm) (I Các Vua 6:2),
nhưng theo các tài liệu của Flavius Josèphe, một sử gia Do Thái hồi thế kỷ thứ nhất, thì vua
Hê-rốt đã cho nâng chiều cao đền thờ lên tới 40 cu-đê. Tuy rằng mức đo lường chính xác
của một cu-đê vẫn chưa được biết rõ, nhưng người ta có thể lượng định tương đối chính
xác rằng bức màn có chiều cao gần 18m. Sử gia Josèphe cũng cho biết bức màn có độ dày
là 12cm. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký nói rằng bức màn dày này được làm bằng loại vải gai mịn
có màu xanh sẫm, tím, đỏ điều.

Chiều cao và độ dày của bức màn còn mang một ý nghĩa lớn hơn, khi liên hệ bức màn với
giờ phút Chúa Giê-su chết trên Thập tự giá : “Đức Chúa Giê-su kêu lên một tiếng lớn nữa,
rồi trút linh hồn. Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới…”
(Mat. 27:50-51a)

Vậy, chúng ta phải nghĩ gì về mọi chi tiết nói trên? Đâu là tầm quan trọng của bức màn bị xé
đối với chúng ta ngày hôm nay ? Bức màn bị xé vào giây phút Chúa Giê-su chết là tiêu biểu
một cách đầy thuyết phục và hoành tráng cho sự kiện rằng sự hi sinh bằng chính dòng
huyết báu  đổ ra của Ngài là một sự đền chuộc đầy đủ cho những tội lỗi. Điều đó có nghĩa là
giờ đây, con đường vào nơi chí thánh đã được mở ra cho mọi người, mọi thời đại, không
phân biệt người Do Thái hay dân ngoại, // Công vụ.17:24. Bức màn bị xé từ trên xuống
dưới : đó là công việc của Đức Chúa Trời. Chính Ngài mở con đường để đi vào sự hiện
diện của Ngài. Chính Ngài là Đấng ban cho sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Tất cả
đều đến từ trên cao // Êph.1:3

3 http://www.gotquestions.org/Francais/temple-dechire.html#ixzz3bLMnNdE5
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Chương 1.

Từ ngữ ‘khải huyền’không có mang chút nghĩa gì là tiêu cực, mà ngược lại là đàng khác.

Khải. 1:1a « Sự Mặc khải của Đức Chúa Giê-su Christ. »

Đây là một cuốn sách về sự mặc khải, một cuốn sách vén màn lên để giúp khám phá một
thân vị, đó là Đấng Christ trong sự vinh quang của Ngài.

Nếu các sách Phúc âm khải thị cho chúng ta thấy Đấng Christ như con người và Chúa Cứu
Thế, thì sách Khải Huyền khải thị cho chúng ta thấy một Đấng Christ, Đấng Chủ tể toàn
năng và đầy vinh hiển.

7 danh xưng vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-su được nêu rõ trong các câu 5-8 :

Đấng làm chứng thành tín ;
Đấng sinh đầu nhất từ trong kẻ chết ;
Chúa của các vua trên đất ;
Ngài là An-pha (Alpha), tức là Đấng Đầu Tiên ;
Ngài là Ô-mê-ga (Oméga), tức là Đấng Cuối Cùng ;
Chúa là Đức Chúa Trời ;
Đấng Toàn Năng.

Sách Khải Huyền cũng vén bức màn lên để chúng ta thấy những gì liên hệ tới những thời kỳ
chúng ta đang sống và sắp bước vào.

// Giăng 14:2-3 = sách Khải Huyền là một bức màn được vén lên để cho thấy nơi chốn mà
chúng ta sẽ vào ở đời đời.

Khải. 1:1b « ...Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những
điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ
Ngài... »

Sứ đồ Giăng đã nhận được một bức thông điệp.

Khải. 1:2 «...là người đã làm chứng cho lời của Đức Chúa Trời và cho lời chứng của
Đức Chúa Giê-su Christ, tức là tất cả những gì ông đã thấy. » Trong cuốn sách này
(Khải Huyền), ông Giăng đã viết lại tất cả những gì ông đã thấy, nghĩa là những gì mà Chúa
đã bày tỏ cho ông. Đây là điểm quan trọng cần lưu ý, bởi vì có người đọc sách Khải Huyền
chỉ để thấy những gì theo ý mình muốn thấy, chứ không phải những gì mà Chúa bày tỏ. Đó
không phải là đường lối thích đáng. Sách Khải Huyền không giống như một lọ tinh thể (pha
lê), do đó chúng ta cần phải thấy được những gì mà Chúa muốn bày tỏ.

Chính vì vậy, khi nghiên cứu sách này, chúng ta cần phải tỏ ra khiêm nhường và noi theo
gương Sa-mu-ên khi ông ấy nói : « Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe ! » 1 Sam. 3:1-
9

Khá nhiều người đọc sách Khải Huyền với một tâm trí chứa đầy các câu hỏi : không biết
ngày mai sẽ ra thế nào...v...v...

Thiết tưởng để có thể bước vào nghiên cứu và tìm hiểu sách Khải Huyền, chúng ta cần gạt
bỏ qua một bên những câu hỏi hay thắc mắc của mình, và đến với sách bằng một tấm lòng
cởi mở và nhạy bén tiếp thu.
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Khải. 1:3 « Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã
viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi ! »

Ở đây, chúng ta thấy rõ tác động hay ảnh hưởng của sự mặc khải.

Một khi chúng ta đọc sách Khải Huyền và chịu để Đức Thánh Linh thi hành công việc của
Ngài, thì chúng ta cảm thấy phước hạnh vô cùng.

Đọc sách Khải Huyền không phải để dẫn chúng ta tới phiền muộn, nản lòng hay thất vọng,
trái lại, nó đưa chúng ta tới hạnh phức vô vàn : « Phước chi kẻ đọc...»

Bởi đâu sự mặc khải này đem lại muôn vàn phước hạnh ?

-vì đây là Lời Đức Chúa Trời và chúng ta là những kẻ vâng phục Lời Ngài.

-vì đây là Lời mang lại Sự Sống, là lẽ thật khiến cho lòng được thanh thản hân hoan
// Giăng 17:17

-nội dung cuốn sách này làm cho chúng ta tràn ngập sự vui mừng, vì biết rằng kẻ thù nghịch
của Đức Chúa Trời, của Cơ-đốc nhân và Hội Thánh dứt khoát sẽ bị loại khỏi vòng chiến để
chịu hư mất đời đời.

Khải Huyền là một thông điệp đem đến sự vui mừng cho người nào thuộc về Đấng Christ,
chịu đọc và vâng phục những gì được viết ra trong đó.

Chúng ta tin tưởng rằng những ý định của Chúa đã được bày ra tỏ tường ngay từ những
câu đầu của sách.

// Giê-rê-mi 29:11 thông điệp của sách Khải Huyền xác nhận cho những gì mà tiên tri Giê-rê-
mi đã biết, đó là những chương trình/kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không
phải để mang lại tai họa, khổ đau, nhưng để mang lại bình an, hi vọng và phước hạnh.

Chương 1 thiết lập những nền tảng : đó là sự mặc khải của Đức Chúa Giê-su Christ.

Và thông điệp của cuốn sách này có mục đích mang đến cho chúng ta sự vui mừng.

Khải. 1:12-20 : Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân
đèn bằng vàng, giữa những chân đèn, có ai giống như Con Người (Giăng mô tả về
Đấng Christ) mặc áo dài, thắt đai bằng vàng ngang ngực. Đầu và tóc trắng như lông
chiên, trắng như tuyết, mắt Ngài như ngọn lửa ; chân như đồng đánh bóng đã được
luyện trong lò ; tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước. Tay phải Ngài cầm bảy ngôi
sao; từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc ; mặt Ngài như mặt trời
chiếu sáng cực độ. Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ xuống chân Ngài như chết vậy. Nhưng
Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và bảo rằng : « Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên va là
Đấng Sau Cùng, là Đấng Sống ; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa
của Sự chết và Am phủ.Vậy, hãy ghi chép lại những gì con đã thấy, những gì hiện có
và những gì sau này sẽ xảy đến.Đây là sự mầu nhiệm về bảy ngôi sao mà con thấy
trong tay phải Ta, và bảy chân đèn bằng vàng : Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy
Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh ».

Cuối chương đầu tiên được kết thúc với hình ảnh Chúa Giê-su đi giữa 7 chân đèn, và chúng
ta hiểu rằng những chân đèn này là chỉ về 7 Hội Thánh trong vùng Tiểu Á.

7 ngôi sao trong tay phải của Ngài chỉ về các thiên sứ (các sứ giả) của 7 Hội Thánh.

7 = con số chỉ về sự trọn vẹn.
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Con số này được nhắc đến 55 lần trong sách Khải Huyền.

Chúng ta biết ơn Chúa vì trong cuốn sách Khải Huyền này, chúng ta có được những thông
tin liền lạc, tương hợp, rõ ràng, do đó, không có vấn đề giải nghĩa sai trật.
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Chương 2.

Trong chương 2 này, chúng ta có được nội dung của những bức thư mà sứ đồ Giăng đã
viết ra bởi sự thần cảm của Thánh Linh để gửi cho các hội thánh khác nhau.

7 hội thánh = 7 lá thư. 7 hội thánh này chỉ về gì ?

Có nhiều cách để hiểu vấn đề này, tuy nhiên, trước hết cần phần nói rằng đây là 7 bức thư
được gửi cho 7 hội thánh vào thời kỳ sứ đồ Giăng.

Chúng ta trước hết hãy biết rằng ông Giăng viết thư gửi cho 7 hội thánh được nêu đích
danh và hiện hữu thực sự.

Cũng như trường hợp sứ đồ Phao-lô viết thư cho Hội thánh Cô-rinh-tô, trước tiên là bức thư
được viết cho tín hữu thành Cô-rinh-tô, và sau đó mới đến phần cho chúng ta. Trường hợp
sứ đồ Giăng viết sách Khải Huyền cũng giống như vậy.

Khi đọc các lá thư của sứ đồ Giăng, chúng ta thấy rõ có một mối quan hệ thực tiễn giữa ông
với những đối tượng được nhận thư. Vậy, các bối cảnh của 7 lá thư là thực tế.

Đó là cách đọc và hiểu thứ nhất về 7 bức thư.

Còn cách đọc và hiểu thứ nhì về 7 bức thư  của Khải Huyền là : đây là Lời Đức Chúa Trời
gửi đến cho con người khắp mọi thời đại.

Về 7 bức thư này, rõ ràng là có một số giả thuyết được đưa ra, tuy nhiên, như đã nói, chúng
ta cần phải thể hiện một tinh thần khiêm tốn khi đọc, trước hết tập chú vào tất cả những gì
chính nội dung muốn nói, và đừng tìm cách gượng ép cắt nghĩa mọi thứ, nhất là khi không
có được các sự giải thích.

Ví dụ, chúng ta hãy xem phương pháp diễn giải theo thứ tự thời gian qua công trình nghiên
cứu của John H. Alexander,4 như sau :

a. Hội thánh Ê-phê-sô, chỉ về hội thánh ban đầu của thế kỷ 1.
b. Hội thánh Si-miệc-nơ, chỉ về hội thánh trong các hầm mộ, ở thế kỷ 3.
c. Hội thánh Pẹt-găm, chỉ về hội thánh ở thế kỷ 4.
d. Hội thánh Thi-a-ti-rơ, chỉ về hội thánh thời Trung cổ, chịu ảnh hưởng bởi các giáo
lý sai lạc...
e. Hội thánh Sạt-đe, ly khai khỏi Công giáo, mở ra phong trào giáo phái Tin Lành.
f. Hội thánh Phi-la-đen-phi-a, hội thánh Phúc âm Truyền giáo, ở các thế kỷ 19 và 20.
g. Hội thánh Lao-đi-xê, chỉ về hội thánh ngày hôm nay, mang tính thống nhất giáo hội
toàn cầu, sẵn sàng tiến đến chỗ tôn thờ Christ giả (antichrist).

Sự yếu kém của một giả thuyết như trên nằm ở chỗ làm cho chúng ta không quan tâm đến
6 bức thư đầu tiên, vì chúng chỉ liên hệ tới quá khứ. Theo lập luận ‘logic’ của giả thuyết hay
quan điểm này, thì chỉ có một bức thư duy nhất để chúng ta đọc vì nó liên hệ tới ngày hôm
nay.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rằng đây là 7 hội thánh thực sự hiện hữu trong thời kỳ mà
ông Giăng viết sách này, và nội dung của các bức thư đều tương hợp với thực trạng của
các hội thánh nói trên.

Chẳng hạn như, sứ đồ Giăng có đề cập tới nhóm Ni-cô-la, mà trong thành phố chúng ta thì
không thấy có nhóm này.

4 Khải huyền tr 54
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Có những vấn đề giáo lý mà ông Giăng nêu ra, không phải là các vấn đề mà chúng ta gặp
ngày hôm nay.

Lý do rất đơn giản, những gì ông Giăng viết ra trước hết chủ yếu có liên hệ tới nếp sống
thường ngày của những người đọc các bức thư này.

Điều đó không có nghĩa là các bức thư kia chẳng có gì để dạy dỗ/ hay để chúng ta học hỏi,
mà có ý nói rằng :

-sự diễn giải của chúng ta phải dựa trên thực tế này ;

-chúng ta cần đọc các bức thư này như thể đọc bức tín thư của Phao-lô gửi cho tín hữu hội
thánh Rô-ma, hoặc bức tín thư của Phao-lô gửi cho tín hữu hội thánh Cô-lô-se...

-những điều viết ra rất rõ ràng cho những người đọc vào thời kỳ ấy, vì đó là những vấn đề
trực tiếp tác động ảnh hưởng tới họ, tuy nhiên, với chúng ta ngày hôm nay, mặc dù hoàn
cảnh có thể khác thì chúng ta vẫn rút tỉa được những nguyên tắc để học tập và áp dụng.

Chẳng hạn như, dù chúng ta không có gì trực tiếp can dự tới nhóm Ni-cô-la, song điều đó
không có nghĩa là không có gì để chúng ta rút tỉa học hỏi, mặc dù hoàn cảnh ngày hôm nay
của chúng ta có khác. Thực vậy, một trong những nguyên lý chúng ta có thể rút ra được, ấy
là cần phải đề cao cảnh giác về những gì mà chúng ta được dạy dỗ. Đây là nguyên tắc
Thánh kinh mà Chúa Giê-su từng phán dạy : « Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang
lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. » Mat. 7:15

Đọc qua các bức thư này, chúng ta thấy có một thông điệp dành cho chúng ta, vì chẳng
phải do tình cờ mà các bức thư này được đến tay chúng ta đâu.

Về những gì được trước thuật trong Cựu Ước, sứ đồ Phao-lô khẳng dịnh rằng đây không
phải là những câu chuyện xưa hay tích cũ vô bổ vô ích, mà đây chính là « những điều xảy
ra cho họ như một bài học, và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang
sống ở cuối các thời đại. » I Côr. 10:11

Đọc Cựu Ước không phải chủ yếu là đọc những mẫu chuyện lịch sử, song là để tiếp nhận
một sự dạy dỗ về lòng nhân từ và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, đồng thời rút ra những bài
học từ những sai nhầm của người khác. Và qua cuộc đời của họ, chúng ta tìm được những
bài học cho chính cuộc đời chúng ta.

Thực vậy, đọc 7 bức thư của sách Khải Huyền theo cách ấy, dù chúng không phải được
trực tiếp gửi cho chúng ta, thì chúng ta vẫn học tập được nhiều điều bổ ích và quý giá.
Chúng ta nhìn thấy ở đó có một phần của đời sống chúng ta.

Ê-phê-sô : Hội thánh đầu tiên

Sự Ra đời của Hội thánh : Công vụ Các Sứ đồ 19

Trong bức thư Giăng gửi cho Hội thánh Ê-phê-sô, có đoạn viết : « Nhưng điều ta trách
ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. » Khải. 2:4, vậy chúng ta có thể tự hỏi mình :
phải chăng chúng ta luôn trung tín giữ vẹn lòng kính mến ban đầu ?

Nếu Chúa Giê-su đã có thể nói với tín hữu Ê-phê-sô rằng có chút gì đó trục trặc giữa họ, thì
Ngài cũng có thể nói với chúng ta rằng có chút gì đó trục trặc giữa chúng ta.

Bây giờ nhìn lại trong 6 của 7 bức thư, chúng ta thấy có một lời kêu gọi về sự ăn năn, nghĩa
là có một khả năng cho một sự thay đổi thực sự, tức một sự biến đổi cùng với Đấng Christ.
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Khải. 2:7a « Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh... »

Câu này là một lời mời gọi chúng ta hãy lằng nghe những gì được phán với các hội thánh.

Qua những gì được phán dạy dành cho những người khác (ở đây chính là các hội thánh),
chúng ta thấy cũng có điều gì đó dành cho chúng ta.

Trong mỗi bức thư đều thấy có nhấn mạnh đến sự động viên khích lệ : « Người nào thắng,
Ta sẽ cho ăn trái của cây sự sống trong vườn vĩnh phúc của Đức Chúa Trời...» Khải.
2:7,11,17,26; 3:5,12,21.

Si-miệc-nơ, Hội thánh thứ 2

Có lẽ Hội thánh này ra đời trong thời gian Phao-lô lưu trú tại thành Ê-phê-sô : Công vụ.
19:10.

Polycarpe, sinh năm 69 hoặc 80 và chết bằng cách bị thiêu sống vào năm 155, là một môn
đệ trực tiếp của sứ đồ Giăng, và là vị giám mục đầu tiên của Hội thánh Si-miệc-nơ, tức
thành phố Izmir ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Đây là trường hợp tử đạo vì cớ niềm tin.

Khải. 2:9 = chịu bắt bớ, khổ đau do ma quỷ và người Do Thái gây ra.

Giữa tất cả những thử thách mà Hội thánh này trải qua, đều thấy có sự yên ủi, khích lệ động
viên đến từ Đức Chúa Trời.

Khải. 2:11 « Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. »

Chúng ta hiểu rằng sự chết thứ hai nói ở đây không phải là sự chết vật lý, mà là sự chết đời
đời.

Bẹt-gam, Hội thánh thứ ba

Khải. 2:13 « đó là ngôi của quỉ Sa-tan », phải chăng nên hiểu câu này theo nghĩa đen, nghĩa
là đây chính là nơi ở của Sa-tan, chứ không phải nơi nào khác ?

Trong hội thánh trước, ma quỉ cũng đã có mặt, vì chính nó đã quăng tín đồ vào chốn ngục tù
(Khải. 2:10).

Tuy nhiên, nó không phải là kẻ toàn năng.

Theo tôi thì chúng ta nên hiểu rằng ở đây muốn nói lên một dạng hoạt động cực kỳ mãnh
liệt của Sa-tan hơn là nói về chiếc ‘ngôi’ chỉ về quyền hạn và thế lực của nó.

Chi tiết về Ba-la-am = một sự trộn lẫn giữa thánh và tà, mang sự bất khiết vào chỗ của chân
lý thuần khiết. Balaam = « kẻ phá hoại đền thờ », « kẻ ăn nuốt », bói khoa, con trai của
Béor, sống ở thành phố Pethor bên dòng sông Ơ-phơ-rát, xứ Aram (Vùng Lưỡng Hà, tức
Mésopotamie). Vua Mô-áp là Ba-lác đã phái các trưởng lão của Mô-áp và Ma-đi-an đến với
Ba-la-am, hứa hẹn ban thưởng rất xứng đáng nếu Ba-lác bằng lòng lên tiếng rủa sả dân sự
Y-sơ-ra-ên. Nhưng trong thực tế, Đức Chúa Trời đã khiến cho Ba-la-am phải chúc phước
thay vì rủa sả dân sự. Ba-la-am chính là loại tiên tri  giả, bạn của tiền tài và các thứ hư vinh,
mà thái độ bất nhất đáng ngơ của ông đã dẫn ông tới chỗ xa rời lẽ thật và nếp sống đạo
đức cần phải có.
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Tham khảo : Giu-đe1:11; II Phi-e-rơ 2:15; Khải. 2:15 // Dân số. 22; 31:15-16.

Khải. 2:17 « Kẻ bào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín ; và ta sẽ cho nó hòn
sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến »

Ma-na = chỉ về lương thực mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự dùng hàng ngày trải suốt 40
năm  đi trong hoang mạc, kể từ khi rời khỏi xứ Ai Cập (xem Xuất. 16). Chúa Giê-su được ví
sánh như thứ lương thực này đến từ trời cao (xem Giăng 6:30-31, 47-58).

Ma-na giấu kín = lời Đức Chúa Trời có thể được giấu kín đối với kẻ nào không nhận biết.

Hòn sỏi trắng = chỉ về một điều gì đó mà dân chúng thành Bẹt-găm biết rất rõ : đó là
nguyên tắc bầu chọn rất phổ biến trong các kỳ đại hội chính thức vào thời kỳ ấy.

Mỗi hòn sỏi mang một màu để nói lên sự đồng ý hay không đồng ý.

Vậy, hòn sỏi này có khả năng chỉ về quan điểm lập trường thuận chấp của Đức Chúa Trời
đối với chúng ta.

Và có một tên mới được viết lên trên đó, mà theo Chúa nói thì không ai khác được biết
ngoài kẻ nhận lấy.

Tên mới này có thể nói về một sự mặc khải hay thiên khải mới mẻ.

Trong kinh Cựu Ước cũng như qua các sách Phúc âm, chúng ta thấy rằng những ai nhận
được một sự thần khải mới thì tên của họ cũng liền được thay đổi, chẳng hạn như Gia-cốp
trở thành Y-sơ-ra-ên (Sáng thế Ký 32) ; Phi-e-rơ trở thành Sê-pha (hay Kê-pha), Giăng
1:42.

Bức thư # 4 gửi cho Hội thánh Thi-a-ti-rơ

« Đây là bức thư dài nhất gửi cho thành phố kém quan trọng nhất » (R.H. Charles)

C.J. Hemer có nói thêm : « đây cũng là bức thư khó và kém am hiểu nhất đối với các Hội
thánh ».

Chắc hẳn người Do Thái có một nhà hội tại Thi-a-ti-rơ, vì lẽ bà Ly-đi là một tân tín đồ gốc Do
Thái của thành phố này (Công vụ.16:14) ; bà đã không thể trở nên phần tử cải đạo tại thành
Phi-líp vì nơi đây không có nhà hội.

Khải huyền 2:20 « Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên,
người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó
phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. »

Sự ăn thịt cúng thần tượng vào thời kỳ ấy là vấn đề xảy ra ở Thi-a-ti-rơ cũng như tại Bẹt-
găm.

Giê-sa-bên = tên này có phần nào nghe quen thuộc vì trong Cựu Ước có nói đến một Giê-
sa-bên, tuy nhiên ở đây không có liên hệ gì tới con người Giê-sa-bên của Cựu Ước đâu.
Không thể có vấn đề tái hiện thân hay tái đầu thai của Giê-sa-bên Cựu Ước. Đề cập đến tên
Giê-sa-bên ở đây chủ yếu là giúp chúng ta có được một khái niệm về tính cách và cá tính
một con người.

Ý nghĩa của tên này là “Ba-anh là chồng”, hoặc còn có nghĩa là “trơ trẽn, vô liêm sỉ”. Giê-sa-
bên là một trường hợp điển hình về con người chuyên gây ra ảnh hưởng đồi trụy xấu xa.



tr. 15

Nhân cách của Giê-sa-bên Cựu Ước có thể tóm tắt trong một câu như sau : « Quả thật,
chẳng có ai giống như A-háp, buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng
hậu Giê-sa-bên xui giục người. » 1 Các Vua 21:25
Ở đây nói về một người đàn bà gây rối trong hội thánh Thi-a-ti-rơ, nghĩa là có một dạng
Giê-sa-bên chuyên cám dỗ rù quến các đầy tớ của Đức Chúa Trời.

Điều này không có ý muốn nói rằng tất cả những người đàn bà đều gây rối trong hội thánh.

Văn đoạn Kinh thánh này chỉ nêu ra trường hợp cá biệt về một người phụ nữ trong một hội
thánh cụ thể vào một thời kỳ nhất định, do đó chúng ta không nên có một qui kết chung
chung.

Khải. 2:21 « Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm
nó. » Con người dù ở trong tình trạng tồi tệ cực kỳ, vẫn có khả năng hay cơ hội để ăn
năn.

Ngay cả những kẻ phạm tội tà dâm với nàng, cũng vẫn có khả năng hay cơ hội để ăn năn.

Ở đây cho chúng ta một thông điệp tốt lành về sự hi vọng : bao giờ cũng có khả năng hay
cơ hội để bước vào một con đường mới bằng sự ăn năn.

Khải. 2:22 « Này, ta sẽ quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà
dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của mình, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. »

Từ thuật « tai nạn lớn » ở đây không chỉ về biến cố đặc biệt như có nói đến trong tận các
phần sau của sách Khải Huyền, mà đơn giản chỉ nói về một thời kỳ thử thách khó khăn
trong hoàn cảnh dặc thù của hội thánh. Đây chính là thời điểm mà Đức Chúa Trời phải
khống chế việc làm sai trái của người đàn bà này và của những kẻ bị cám dỗ đi theo nó.

Ở đây không có liên hệ gì tới « Thời kỳ Đại Nạn »(được chia làm 2 kỳ 3 ½ ) được nói đến ở
các chương sau.

Một lần nữa, chúng ta thấy có lời kêu gọi tha thiết về sự ăn năn.

Khải. 2:23 « Ta sẽ đánh chết con cái nó ; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết
lòng dạ loài người ; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo
lại. »

Câu này mang một ý nghĩa cần lưu ý, theo đó, người ta không thể dùng những cái thuộc bề
ngoài để lừa dối Đức Chúa Trời.

Nếu loài người xem bề ngoài, thì Đức Chúa Trời nhìn xem ở tấm lòng // 1 Sam. 16:7

Người nữ tiên tri tà dâm này có những lời nói hoa mỹ để rù quến con người, nhưng Đức
Chúa Trời nhìn thấy rõ thực chất tấm lòng gian ác vô liêm sỉ của bà.

Khải. 2:24-25 « Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy
đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn
rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Chỉn các ngươi khá bền giữ những
điều mình đã có, cho tới chừng ta đến. »

Đây là một lời đầy khích lệ, chứng minh cho chúng ta thấy rằng không phải cả thế gian đi
theo các giáo lý giả ngụy và con đường của Giê-sa-bên.
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Và ở đây cho thấy tầm quan trọng là chúng ta cần phải gìn giữ đức tin của mình như một
kho tàng quý giá, vì Chúa sẽ đến.

Khải. 2:26-28 « Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho
quyền trị các nước; kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như
đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi
sao mai. »

Đây nói về vấn đề đồng trị với Đấng Christ.

Ngôi sao mai = Chúa Giê-su được gọi là ngôi sao mai, và tính chất đặc biệt của ngôi sao
mai là nó vẫn chiếu sáng khi những ngôi sao khác đã tắt đi (Khải. 22:16 // Mat. 2:2 « …vì
chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài... »)

Ngôi sai mai cũng là một tin tốt lành cho kẻ biết canh thức chờ đợi ngày của Chúa, tức là
ngày sẽ kíp đến.
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Chương 3

Bức thư # 5, gửi cho Hội thánh Sạt-đe

Khải. 3:1 « Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng : Này là lời
phán của Đấng có bảy vị thầnĐức Chúa Trời và bảy ngôi sao : Ta biết công việc
ngươi ; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. »

Đề tài về các việc làm không có gì là mới mẻ trong những tín thư gửi cho cho các hội thánh,
tuy nhiên chúng không gây được ấn tượng đối với Chúa Giê-su.

Rất thông thường, chúng ta được ấn tượng bởi những việc làm.
« Ồ, thật là ấn tượng về những gì ông ấy làm cho Đức Chúa Trời ! ».
Thực tế, đâu là tầm quan trọng mà những việc làm của chúng ta có thể có trước mắt Đức
Chúa Trời nếu chúng ta đặt chúng dưới ánh sáng của công lao Thập-tự-giá ?  Rõ ràng là
không đáng giá gì cả !

Những việc làm có thể che giấu một thực tế không nhìn thấy, khiến người ta nghĩ rằng mình
sống, song kỳ thực là mình chết. « Ta biết công việc người ; ngươi có tiếng là sống, nhưng
mà là chết. »

// Gia-cơ 2:14-26

Điều đáng giá đối với Đức Chúa Trời, không phải là số lượng công việc làm của chúng ta,
mà chính là sự trung tín, hiến dâng bản thân và năng lực của chúng ta để sống vâng phục
theo Lời Ngài.

// 1 Sam.15:22 ; Hêb.12:14 ; Châm. 20:6

Khải. 3:3 « Vậy, hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn
đi. Nếu ngươi chẳng tình thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta
đến bắt ngươi thình lình. »

Ở đây cho chúng ta một nguyên tắc thực tế đầy ý nghĩa : trong những lúc khó khăn phải
vượt qua hoặc khi gặp thử thách, chúng ta hãy nhớ lại buổi ban đầu, tức ngày Chúa tỏ mình
cho chúng ta, và những lời Chúa đã phán dạy chúng ta.

Phần thứ hai của câu Kinh thánh này là nhắc chúng ta nhớ lại những lời lời dạy trong các
sách Phúc âm.

« Ta sẽ đến như kẻ trộm » = Mat. 24:36; Khải. 16:15; II Phi-e-rơ 3:10

Khải. 3:4 « Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô-uế áo xống mình :
những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. »

Bao giờ cũng vậy, trong những giai đoạn nguy khó, vẫn luôn còn có một số ít người giữ lòng
trung tín với Đấng Christ. Cho dù có gì xảy ra, họ vẫn giữ vững niềm tin và vâng phục Đạo
Trời. Nhờ ơn Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta, chúng ta mong ước được đứng
trong số những người này.

// Mat. 24:13
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Khải. 3:5 « Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy.Ta sẽ không xóa tên người
khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên
sứ Ngài. »

Giữ vững đức tin để thành kẻ chiến thắng, đó là kỳ vọng của chúng ta.

Được mặc áo trắng, đó là giữ gìn sự thánh sạch.

Tên người không bị xóa khỏi sách sự sống. Để xóa một tên, có nghĩa là tên ấy đã được ghi
trong sách sự sống.

Ở đây cho chúng ta hiểu rằng, nếu không gìn giữ thì một tên được ghi trong sách sự sống
vẫn có khả năng bị xóa bỏ.

Về những người từ bỏ cuộc hành trình theo Đấng Christ, chúng ta rất thông thường nói rằng
họ không được neo một cách vững chắc trong niềm tin. Có thể là như vậy ! Thế nhưng, ở
đây muốn nói rằng tên của họ được ghi trong sách sự sống, và rồi một lúc nào đó, tên họ bị
xóa bỏ.

Chúng ta biết được tầm quan trọng của những Lời Đấng Christ phán dạy, khi Chúa bảo
chúng ta phải gìn giữ tấm lòng của mình cùng những hướng đi và sự dạy dỗ chúng ta nhận
được, cũng như mối liên hệ thông công hiệp một với nhau...nhằm mục đích giữ cho tên
mình không bị xóa khỏi sách sự sống.

Đấng Christ sẽ xưng nhận danh người ấy trước mặt Đức Chúa Trời và các thiên sứ, nghĩa là
tên người ấy sẽ được biết đến ở khắp chốn trời cao.

Điều quý giá rút ra được từ những lời phán dạy qua các bức thư gửi cho các Hội thánh, ấy
là những sự cảnh báo của Đức Chúa Trời không nhằm mục đích đe dọa, phá đổ hay hủy
diệt, mà chỉ đánh thức lương tâm hướng về sự đề cao cảnh giác, và do đó, mang lại một sự
động viên khích lệ vô cùng to lớn.

- Bức thư # 6, gửi cho Hội thánh Phi-la-đen-phi

Khải. 3:7-13

Chìa khóa của Đa-vít chỉ về thành thánh Giê-ru-sa-lem.

Hội thánh Phi-la-đen-phi kinh qua nhiều thử thách khó khăn nhưng vẫn nắm giữ vững chắc
Đạo của Đức Chúa Trời, nhờ vậy họ hưởng được bao kết quả phước hạnh như sau :

- Hội thánh được Chúa giữ gìn và sẽ còn được Chúa gìn giữ cho tới ngày phán xét
của Ngài ;

- Hội thánh chứng kiến được sự cải đạo hay cải tà quy chánh của những phần tử
thuộc hội quỉ Sa-tan : Khải. 3:9 ;

- Hội thánh nhận được sự cổ vũ khích lệ từ nơi Chúa : Ta đến mau kíp ; hãy giữ lấy
điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi : Khải. 3:11.

Bức thứ # 7, gửi cho Hội thánh đi- Lao-xê

Khải. 3:14-22

Ở đây, chúng ta gặp một Hội thánh có vấn đề mà Hội thánh không nhìn ra, nhưng Chúa đã
tìm cách phán dạy để giúp cho Hội thánh ý thức được thực trạng của mình.
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Điều khủng khiếp chính là Đấng đáng phải được Hội thánh trân trọng và coi là trung tâm
điểm của sự tôn thờ, thì lại bị Hội thánh để ra bên ngoài. Do đó, Ngài phải đứng ngoài cửa
mà gõ, vì Ngài chỉ có thể bước vào khi cánh cửa được mở ra.

Ba chương đầu của sách Khải Huyền là ba chương ít phức tạp. Ngoại trừ có vài điều nho
nhỏ mà chúng ta chưa nắm chắc lắm, còn lại phần lớn nội dung thì khá rõ ràng, nhờ vậy
chúng ta hiểu được những gì Chúa muốn dạy dỗ.

Và nguyên tắc mà Chúa Giê-su để lại trong những câu Kinh thánh này, thì rất dễ nhận
thức : « Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh ! » Khải. 3:22

Đây là một thông điệp đầy khích lệ, và chúng ta lại gặp thông điệp này trải suốt các chương
của sách Khải Huyền.
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Chương 4

Chương này bắt đầu với sự vinh quang : Ngôi Đức Chúa Trời.

Sách Khải Huyền không bắt đầu với những tai  vạ, nhưng với tấm màn được vén lên trên
sự vinh quang, trên những gì rực rỡ tốt đẹp.

Chúng ta thấy quả thực Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của khích lệ lớn lao !

Trong một lúc đầu, qua các bức thư gửi cho 7 Hội thánh, Chúa ban phát một thông điệp đặc
biệt có liên hệ trực tiếp đến bối cảnh của những hội thánh nói trên. Nhờ thông điệp này,
chúng ta rút ra được những nguyên tắc để bước đi cùng với Đấng Christ. Và, thực hành
nghiêm túc những nguyên tắc này sẽ đưa dẫn chúng ta đến sự đắc thắng.

Qua một lúc sau, bắt đầu từ chương 4, chúng ta đi vào phần nội dung của bức thông điệp
chung gửi đến cho mỗi người.

Nếu xem kỹ 3 chương đầu tiên, chúng ta có thể thấy chúng sắp xếp mọi thứ theo thứ tự
trước khi bước vào chương 4 nói về Ngôi của Đức Chúa Trời.

Để vào nơi chí thánh của sự hiện diện Đức Chúa Trời, cần phải được thánh khiết.

Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se : « Chớ lại gần chốn này. Hãy cổi giày ngươi ra, vì chỗ
ngươi đương đứng là đất thánh. » Xuất. 3:5

Một trong những mục đích của 7 bức thư trong sách Khải Huyền là dẫn chúng ta đến chỗ
dọn mình thánh khiết để bước một sự mặc khải mới –sự mặc khải về Ngôi Đức Chúa Trời.

Không thể hiểu được sự thánh khiết nếu như trong đời sống chúng ta không có sự thánh
khiết.

Không thể hiểu được sự vinh quang của Ngôi Đức Chúa Trời nếu như trong đời sống chúng
ta chỉ có tội lỗi hay những gì nghịch với sự vinh quang của Ngài.

Khải. 4:1a « Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa nở ra trên trời... »
Một cánh cửa mở ra = một con đường mở ra.
Chúa Giê-su là cái cửa.

Khải. 4:1b « ...và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa,
phán cùng tôi rằng : Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này sẽ xảy đến. »

Điều trước tiên ông Giăng thấy, chính là sự vinh quang. Đức Chúa Trời không lưu ý ông
Giăng về những biến cố sắp đến, hay những nơi chốn trần gian, mà là về sự vinh quang của
Ngôi Ngài.

Khải. 4:2a « Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa...» // Exê-chi-ên 3:12

Điều quan trọng ở đây, không phải là cách diễn tiến của các sự việc, nghĩa là việc tìm hiểu
phải chăng lúc ấy ông Giăng đã thoát ra khỏi thân thể vật lý hay không.

// 2 Côr. 12:2-4 « [...] Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã
được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người,
tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người,hoặc
ngoài thân thề người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) được đem lên đến Ba-ra-
đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. »
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Cơ bản quan trọng, chính là những gì ông nhìn thấy.

Khải. 4:2b « …trên ngôi có một Đấng đương ngồi đó. »

Điều ông Giăng nhìn thấy là một chiếc ngôi trên trời, ở đó có một Đấng đang ngồi, và dĩ
nhiên đây phải là một vì vua. Và chúng ta biết rằng Đấng Christ là Vua trên muôn Vua.

// Thi. 9:8

Ngôi trời được mô tả với những thứ đá quý hiếm như lục bửu thạch bao quanh : một chiếc
ngôi  cực kỳ cao sang, vinh hiển.

Khải. 4:4 « Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi ; trên những ngôi ấy tôi thấy
hai mươi bốn trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. »

Ngôi trời không đứng một mình, mà chung quanh còn có 24 ngôi khác nữa, trên đó có 24 vị
trưởng lão cùng đồng trị với Đấng Christ.

Đây là 24 vị trưởng lão có quan hệ gắn bó với Đấng ngồi trên Ngôi Vinh hiển.

Một bức tranh tuyệt đẹp về Đức Chúa Trời, vì qua đó chúng ta thấy Ngài ban cho chúng ta
ân huệ được tham gia công việc của Ngài.

Ở đây chúng ta có được hình ảnh của một Đức Chúa Trời đồng công hợp tác với chúng ta.

I Côr. 3:9 = những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là những
người làm việc cho Đức Chúa Trời.

Tại sao có con số 24 = 2 x 12 ?

Những vị trưởng lão này là ai ?

Họ cũng được nhắc đến ở những chỗ khác trong sách Khải Huyền, nhưng về danh tính
danh phận thì không hề được nêu rõ. Khải. 5:8; 7:11; 11:16; 19:4.

Một số người nghĩ rằng đây là những thiên sứ, nhưng sự mô tả về họ cho thấy không tương
hợp với sự mô tả về thiên sứ. Có nhiều giả thiết về vấn đề này : 12 môn đồ, 12 giáo trưởng,
12 chi phái…

Nếu nói rằng đây là 12 môn đồ thì chúng ta sẽ gặp khó khăn, vì trong số 12 người có một bị
hư mất, là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.… và nếu cho rằng đây là 12 môn đồ thì ông Giăng không phải
là một trong số đó, bởi lẽ ông là khán giả của những gì ông nhìn thấy, chứ không phải là
diễn viên.

Nếu nói rằng đây là 12 chi phái, thì chúng ta cần phải tính toán lại, vì lý do sau :

Gia-cốp sinh ra 12 con trai, về sau trở thành 12 chi phái của dân Y-sơ-ra-ên :
– Ru-bên
– Si-mê-ôn
– Lê-vi (chi phái được biệt riêng để phục dịch trong Đền Thánh Giê-ru-sa-lem)
– Giu-đa (vương triều của vua Đa-vít xuất phát từ chi phái này)
– Y-sa-ca
– Sa-bu-lôn
– Đan
– Nép-ta-li
– Gát
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– A-se
– Giô-sép (2 chi phái Ma-na-se và Ép-ra-im)
– Ben-gia-min

// Xuất. 28:17-20

I Sử ký 24 = hai mươi bốn ban thứ hay đẳng cấp thầy tế lễ, như nhóm Lê-vi (23:6 và các
câu tiếp theo). Mỗi ban thứ có trách nhiệm phục dịch trong thời gian một tuần lễ, từ ngày
Sa-bát này đến ngày Sa-bát khác (II Sử ký 23:4) ; cũng xem II Các Vua 11:9.
I Sử ký 25 = 24 ban thứ về những người chuyên trách ca hát...Họ đại diện cho toàn thể
nhóm người ca hát.
I Sử ký 26 = 24 ban thứ về những người canh giữ các cửa đền thờ.

Không nên để rơi vào chiếc bẫy muốn tìm một sự giải thích tuyệt đối về danh tính danh
phận của những trưởng lão, mà chỉ nên tìm hiểu xem ở đây đem lại cho chúng ta sự dạy dỗ
gì.

Chung quanh Ngôi Đức Chúa Trời có sự tham gia hiện diện của một số nhân vật khác...Hai
mươi bốn vị trưởng lão được coi như những người đồng công cộng tác với Đức Chúa Trời.

Khải. 4:5a « Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm... »

Câu này cũng giống với câu trong Xuất.19:16.

Khải. 4:5b « … và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: đó là bảy vì thần của Đức
Chúa Trời. »

Khải. 4:6 « Trước ngio6i có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và
chung quanh có bốn con sanh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. »

4 con sinh vật có mắt nhìn khắp trước sau, chỉ về gì ?

Một số cho rằng đây là chỉ về 4 sách Phúc âm.

Chắc chắn là sứ đồ Giăng đã không sáng chế những gì ông viết ra, và điều ông viết ra hẳn
có liên quan tới một lẽ thật nào đó.

Khải. 4:7 « Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ
ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. »

Exê-chi-ên. 1:5-10

Những gì ông Giăng thấy đều phù hợp với Kinh thánh...điều đó có thể khiến chúng ta ngạc
nhiên, nhưng ở đây cho thấy ông Giăng không thấy điều gì khác hơn so với những gì các
tiên tri từng thấy.

Ê-xê-chi-ên và Giăng đều được đặt trước cùng một thực tế.

Khải. 4:8 « Bốn con sanh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong
mình đều có mắt ; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt :Thánh thay, thánh
thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, TRƯỚC ĐÃ CÓ, NAY
HIỆN CÓ, SAU CÒN ĐẾN ! »
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// Ês. 6:1-3

Khải Huyền không phải là một cuốn sách tách riêng ra khỏi những sách khác của Kinh
Thánh, mà ngược lại, sách này quả thực được gắn bó chặt chẽ với toàn bộ các bản viết của
Kinh Thánh. Sứ đồ Giăng nhìn thấy những gì các đấng tiên tri đã nhìn thấy. Điều ông thấy
không phải là những gì mới mẽ. Ong nhìn thấy Ngôi Đức Chúa Trời, cũng chính là điều gì
mà các đấng tiên tri đã nhìn thấy.

Chúng ta thấy ở Giăng có cùng một lối viết, và cùng những cách mô tả giống như của các
nhà tiên tri. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi thấy có những điều mô tả giống nhau trong
sách Khải Huyền cũng như ở các sách tiên tri, vì lẽ Kinh Thánh được thần khải hay soi dẫn
bởi chính Đức Chúa Trời (II Tim. 3:16-17) và do đó, có được một dòng chảy ý tưởng liền lạc
nhất quán.

Sách Khải Huyền có rễ ăn sâu trong Cựu Ước: có hơn 500 trường hợp xa gần ám chỉ đến
Cựu Ước. Sách gồm có 405 câu, trong số đó có đến 285 lần được trích dẫn từ Cựu Ước,
tức gần 70%.

Các Sê-ra-phin ở đây được mô tả có 6 cánh :

1 cặp cánh để bay
1 cặp để che mặt
1 cặp để che các bàn chân
= sự thánh khiết cùng sự vinh quang của Đức Chúa Trời, và sự hiện thấy về Ngôi Trời, tất
cả hình ảnh này quá rực rỡ, quá cao sang và huy hoàng đến độ các Sê-ra-phin không dám
nhìn xem bằng chính mắt mình.

Sự mô tả về các Sê-ra-phin cũng giống như sự mô tả trong Êxê-chi-ên 1. Còn trong Êxê-
chi-ên 10:14 thì mô tả về các Chê-ru-bin.

Ngôi của Đức Chúa Trời không hề thay đổi trải qua các thế kỷ, là chiếc ngôi mà Ê-sai, Ê-xê-
chi-ên và sứ đồ Giăng đã thấy.

Tất cả cùng thấy một chiếc ngôi giống nhau.

Giờ đây, nếu có điều gì mà chúng ta nghĩ rằng khó hiểu hay thiếu sót trong sự mô tả của
Giăng, thì cũng là chuyện bình thường, vì chúng ta đâu có ở trong cùng môi trường hay
hoàn cảnh thực tế với ông Giăng. Bởi đó, chúng ta cần phải có tinh thần khiêm tốn và hạ
mình trong khi nghiên cứu học hỏi Lời Chúa.

Sứ đồ Giăng mô tả một bối cảnh thiên đàng với những sinh vật thiên thượng không thuộc về
cõi sống thường ngày của chúng ta. Nhưng điều cốt yếu không phải là những chi tiết của sự
hiện thấy, mà chính là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Yếu tố chính trong sự hiện thấy của Giăng là đức thánh khiết, điều này cho thấy không phải
ai cũng đến gần được Đức Chúa Trời, bất chấp họ sống thế nào.

Yếu tố thứ hai trong sự hiện thấy của Giăng, đó là tính toàn năng, điều này cho thấy Đức
Chúa Trời là Đấng Toàn Năng.

Khi đọc kỹ những điều ông Giăng thấy, chúng ta nhận ra có một số các yếu tố giống như
trong câu truyện Môi-se ở trên núi.
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Các câu 9-11 : Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Đấng Toàn Năng, và là Đấng Tạo
Hóa.

Hai mươi bốn vì trưởng lão quăng mão tri ều thiên mính trước ngôi mà rằng : Lạy Đức Chúa
Trời là Chúa chúng tôi, « Chúa đáng được vinh hiển »...

Họ không phải có mặt ở đó để nói rằng « đây đúng là nơi phước hạnh dành cho chúng tôi
yên nghỉ », nhưng để nói rằng : « Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được
vinh hiển ».

Chúng ta thấy có một ý nói tương tự ở Khải. 1:5 = câu này nói về điều gì xảy ra trên đất, có
liên hệ với chúng ta : một vương quốc. Một bản dịch khác gọi chúng ta là « các vua ».

// Xuất. 19:6 ; I Phi-e-rơ 2:9

Chúng ta cũng vậy, chúng ta được kêu gọi để trở nên các vì vua đồng cai trị với Ngài.

Trong chương 4, chúng ta thấy có cùng lối nói như thế.

Nhìn chung, ở đây muốn nói rằng sự ngợi khen chúc tụng mà chúng ta, khi còn sống trên
đất, được kêu gọi để dâng lên cho Đức Chúa Trời, thì cũng tương hợp hài hòa với sự chúc
tụng ngợi khen mà chúng ta sẽ dâng lên cho Chúa trong chốn thiên đàng.
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Chương 5

Câu 1 « Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong
lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. »

Kể từ chương 6, chúng ta thấy quyển sách được mở ra, một quyển sách khác hẳn với các
quyển sách khác.

Có nhiều điểm đặc thù khá rõ nét trong các câu 2-4 :

- Sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài
- Sách có đóng 7 cái ấn
- Không ai có đủ tư cách dể mở hoặc nhìn xem quyển sách.

Thông thường, người ta chỉ viết trên mặt trong của cuộn giấy cói, nhưng quyển sách này
được viết cả hai mặt trong và ngoài.

Câu 5 « 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 bảy cái ấn ra. »

Chúng ta biết rằng trong câu này nói về một sanh vật thiên thượng khác với  tất cả những
sanh vật khác.

Sư tử của chi phái Giu-đa = vương quyền, sức mạnh // Sáng. 49:8-10.

Chồi của vua Đa-vít = sự phục vụ, tính khiêm tốn, sự hạ mình // Ês. 11:1 và 10

...là người duy nhất xứng đáng để mở quyển sách này. Nói rõ hơn, sở dĩ là người duy nhất
xứng đáng để mở quyển sách vì cớ đã đ ắc thắng : « … đã thắng để có thể mở quyển sách
ấy và tháo bảy cái ấn ra. »

Những gì Chúa Giê-su đã hoàn thành trên ngọn đồi khổ hình thập tự giá không chỉ có tầm
quan trọng cực kỳ trong cõi trần gian, mà còn ở trong cõi thiên đàng nữa.

Câu 6 « Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng
lão, có một Chiên Con ở đó như đã bị giết ; Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy
vì thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. »

Chúa Giê-su là sư tử của chi phái Giu-đa, đồng thời cũng chính là Chiên Con bị giết.

Chiên Con = sự hiến tế, sự đổ huyết // Giăng 1:29

Biểu tượng về Đấng Christ dưới hình thể một chiên con được lặp lại 28 lần trong sách Khải
Huyền, đồng thời cũng chỉ về những chiên con bị giết để hiến tế trong nghi thức thờ phương
của thời Giao ước Cũ.

Chiên Con bị giết ở đây có nghĩa là Đấng Christ đã mang trên mình những dấu vết của sự hi
sinh để hiến tế.

Thực vậy, Chúa Giê-su là Chiên Con đã hi sinh để cứu chuộc loài người bằng chính dòng
huyết báu của mình (I Côr. 5:7 ; Giăng 1:29, 36 ; I Phi-e-rơ 1:18-20). // Ês. 53:7

Chiên Con có 7 sừng và 7 mắt, tức 7 vì thần của Đức Chúa Trời = Chúa Giê-su là một sanh
vật thiên thượng không giống với bất cứ sanh vật nào khác ; Ngài là Đấng Thần linh siêu
phàm.

7 cái sừng là biểu tượng về sức mạnh toàn năng, và bảy mắt là biểu tượng về sự toàn tri.
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Chỉ có Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng để mở quyển sách và tháo bảy cái ấn ra, bởi
vì Ngài chinh là Chiên Con bị giết, và đã đắc thắng. // Các câu 9 và 10

Câu 8 « Khi lấy sách, bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình
xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đờn và những bình vàng đầy
hương : đó là những lời  cầu nguyện của các thánh. »

Chiên Con nhận được cùng một sự chúc tụng, ngợi khen và vinh hiển như Đấng ngồi trên
Ngôi.

« …mỗi kẻ cầm một cây đờn và những bình vàng đầy hương : đó là những lời cầu nguyện
của các thánh. » // Thi.141:2; Luc. 1:9-10 = những lời cầu nguyện của chúng ta không rơi
vào chỗ trống không, nhưng có liên kết mật thiết với sự chúc tụng ngợi khen của 24 vì
trưởng lão.

Cả văn đoạn này nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa xác quyết của Thập Tự Giá.

Nhờ công lao của Thập Tự Giá với dòng huyết báu Con Trời đã đổ ra, chúng ta có được sự
tha thứ, niềm hi vọng, và một cánh cửa được mở ra để mỗi chúng ta có thể chiêm ngưỡng
sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Thập Tự Giá là trung tâm điểm của đời sống chúng ta, ở hiện tại cũng như trong cõi tương
lai.

Ong Giăng nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi Thập Tự Giá của Chiên Con bị
giết.

Con đường đi tới sự thánh khiết và vinh quang được mở ra bởi dòng huyết báu của Chiên
Con. // Chúa Giê-su là cái cửa : Giăng 10:9

Thập Tự Giá sẽ không bao giờ là một sự kiện đã qua. Sứ đồ Giăng nhìn thấy Chiên Con
của Đức Chúa Trời, không phải trong một tình huống ưu sầu, mà là trong một khung cảnh
đầy vinh quang.

Câu 9 « Chúng hát một bài ca mới rằng : Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn
ra ; vì Ngài đã ch ịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người
thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước ;…»

Câu 10 « 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 đất. »

Thay vì nói “ họ sẽ trị vì “, có nhiều bản dịch tốt trong tiếng Hi-lạp nói : “họ trị vì”.

Theo phần lớn những nhà giải kinh cũng như những bản dịch (Pirot-Clamer / Liénart, Bản
Kinh thánh Chú giải của Neufchâtel, Bản dịch của Albert Rilliet ; Bản dịch Kinh thánh của
Giê-ru-sa-lem) , khi nói « họ trị vì trên đất », thì cụm từ dịch thuật này rất tương hợp với ý
nghĩa của sách Khải huyền muốn nhấn mạnh về sự tham gia trị vì của các thánh đồ cùng
với Đấng Christ kể từ hiện tại (1:6,9; 2:26-27; 3:12,21).

Câu 11 « Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão,
có tiếng của vô số thiên sứ ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn...»

Có vô số người.
Ở đây cũng cho thấy sức mạnh trong sự chúc tụng ngợi khen.
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Câu 13 « 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 ! »

Những kẻ chúc tụng ngợi khen Chúa trên đất được kêu gọi liên kết và dự phần trong sự
chúc tụng ngợi khen ở thiên đàng. Sứ đồ Giăng nhìn thấy cả vũ trụ vạn vật đều chúc tụng
tôn vinh Đấng ngồi trên ngôi và Chiên Con bị giết.

Câu 14 « Rồi bốn con sanh vật đều nói : Amen ! Và các trưởng lão sấp mình xuống
mà thờ lạy. »

Có vài điều đặc biệt về 4 con sanh vật này.

Sự hiện thấy này của Giăng không phải để làm thỏa mãn tính tò mò của chúng ta, mà là để
chứng tỏ rằng, trong sự ngợi khen chúc tụng ở trên đất, nếu như chúng ta đã hiểu  được giá
trị thế nào về sự hi sinh của Chúa Giê-su, thì chúng ta cũng có một sự gắn bó mật thiết với
những kẻ ở chung quanh Ngôi Trời.

Câu 12 « ...họ 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 ! »

« …một tiếng nói lớn » = bằng cung cách không hạn chế, không sợ hãi, không kềm hãm,
họ mạnh dạn tôn xưng sự vinh hiển, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, và giá trị về sự hi
sinh của Chúa Giê-su trên đất cũng như ở chốn trời cao.
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Chương 6

Khải. 6:1-8.

Câu 1 : Chiên Con (Chúa Giê-su) mở 7 chiếc ấn trước mặt 4 con sanh vật.

Hãy lưu ý rằng sự mở các ấn không phải là một động tác thụ động, mà là một động tác mở
ra những sự cố.

Mỗi sanh vật mang đến sự cố của những chiếc ấn đầu tiên bằng lời nói « Hãy đến ! ».

Bốn con sanh vật được mô tả trong câu 2, câu 3, câu 5a, câu 7.

Khi mỗi chiếc ấn trong bốn chiếc ấn đầu tiên được mở ra, thì ông Giăng đều thấy một con
ngựa có người cỡi ở trên, với màu sắc khác nhau.

Trong 4 chiếc ấn đầu tiên, chúng ta thấy có 4 con ngựa màu sắc khác nhau, và có người cỡi
trên lưng.

Câu 2 : một con ngựa bạch
Câu 3 : một con ngựa sắc hồng
Câu 5b : một con ngựa ô
Câu 8 : một con ngựa màu
Điều khá rõ là những hiện tượng bi thảm thường đi theo sau sự xuất hiện của 3 con ngựa
đầu tiên.
Một câu hỏi được đặt ra : phải chăng những biến cố được mô tả mang tính kế tiếp liên tục
hay xảy ra cùng một lúc ?

Và phải chăng đây là những biến cố đã xảy ra hay là sẽ xảy ra ?

Câu hỏi này không phải dễ trả lời, vì sách Khải Huyền không nhất thiết đi theo một trật tự
qui định nào cho những gì ông Giăng nhìn thấy.

Có những điều ông Giăng nhìn thấy, theo thứ tự của những gì ông nhìn thấy, và với tính xác
thực của các sự việc.

4 con ngựa có thể xuất hiện cùng lúc.

Tóm lược về 4 con ngựa và 4 người cỡi ngựa :

 An thứ nhất (6:1) : một con ngựa bạch, người cỡi cầm một một cái cung.
 An thứ hai (6:3) : một con ngựa sắc hồng, người cỡi cầm một cây gươm.
 Ấn thứ ba (6:5) : một con ngựa ô, người cỡi cầm một cái cân.
 An thứ tư (6:7) : một con ngựa màu lam, người cỡi có tên là « Tử thần ».

Những hình ảnh trong sự hiện thấy của Giăng cũng được tìm thấy trong Cựu Ước.

Xa-cha-ri 1:8-9 : chúng ta thấy có những con ngựa với các màu sắc khác nhau.
Xa-cha-ri 6 :1-8 : những con ngựa tiêu biểu cho sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống
trên dân sự trong bảy mươi năm.

Bốn người cỡi ngựa đều chọn cho mình một hướng đi chủ yếu, nghĩa là, tất cả đều nhắm
vào toàn cõi trần gian.

Kể từ nhiều thế kỷ nay vẫn còn một vấn đề về danh phận của người cỡi ngựa thứ nhất.
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Người ta dưa ra hai quan điểm.

Quan điểm tích cực : người cỡi con ngựa thứ nhất hẳn phải là Chúa Giê-su, vì Ngài cỡi
trên con ngựa bạch, tức màu trắng, một biểu tượng của sự thánh khiết.

Những người theo quan điểm này dựa trên Khải. 19 :11-13 để nói rằng người cỡi con ngựa
bạch chính là Chúa Giê-su, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời. Đó là các ông William
Hendriksen5. Irénée de Lyon, Victorin de Pettau, André de Césarée…

Tuy nhiên, quan điểm này có chút không ổn, vì nếu người cỡi ngựa thứ nhất xuất hiện để
chiến thắng, thì tại sao lại có những người cỡi ngựa khác tiếp tục xuất hiện để mang đến sự
khốn khó và tai vạ. Như vậy, nếu 3 ngưởi cỡi ngựa ấy phải xuất hiện, thì chứng tỏ người cỡi
ngựa thứ nhất đã không đạt được chiến thắng.

Với tầm nhìn tích cực, một số người có một suy diễn khá tinh tế, theo đó, người cỡi ngựa
thứ nhất là sự rao truyền Phúc âm, vì theo Mác 13:10 thì Phúc âm phải được rao truyền
khắp đất trước khi những biến cố khủng khiếp đổ xuống trên nhân loại. (Bède le Vénérable,
Albert le Grand, Ribeira, Bossuet, Bernhardt Weiss, Loisy, v...v…)

Về người cỡi ngựa thứ nhất này, cũng có một quan điểm tiêu cực (hay phủ nhận).

Theo sự giải thích của Billy Graham6 trong tác phẩm của ông nói về 4 người cỡi ngựa, thì
có lý khi nghĩ rằng nếu 3 trong số đó mang đến tai họa, ắt hẳn người thứ nhất cũng làm như
thế thôi.

Trong Khải. 19:11, người cỡi ngựa xuất hiện với một lưỡi gươm bén ở miệng ; còn trong
Khải. 6:2, thì người cỡi ngựa xuất hiện với một cái cung và những mũi tên.

// Exê-chi-ên 5:16-17

An thứ nhất : chúng ta dễ bị lôi cuốn mà cầm nhầm người cỡi ngựa này là Chúa Giê-su, vì
yếu tố con ngựa bạch. Đây chính là mục đích của kẻ lôi cuốn rù quến để chúng ta cầm
nhầm với Chúa Giê-su. Tuy nhiên, thực tế khi Đấng Christ hiện đến trên lưng một con ngựa
bạch, thì Ngài đến với tất cả sự uy nghi hoành tráng, như Vua trên muôn Vua, Chúa trên
muôn Chúa ; đầu Ngài đội vương miện triều thiên với bao vòng hoa nguyệt quế và và khí
giới của Ngài là một lưỡi gươm : tức Lời Đức Chúa Trời. Khải Huyền 19:1-17 // Mat. 24:4 và
24 ; II Côr. 11:14

An thứ 2 : loan báo về các thời kỳ giặc giã và những tiếng đồn về chiến tranh giặc giã // Mat.
24:6-7a, tham chiếu Giê-rê-mi 14:2 và 21:7.

An thứ 3 : loan báo về nạn đói kém // Mat. 24:7b

Ấn thứ 4 : Sự Chết và Am phủ // Mat. 24:9

Một quyền lực có giới hạn trên 25% dân số, tức 1 phần tư.

5 https://en.wikipedia.org/wiki/William_Hendriksen
More Than Conquerors : An Interpretation of the Book of Revelation– June 1, 1998
Plus que vainqueurs
6 https://vi.wikipedia.org/wiki/Billy_Graham // Graham, Billy (1985). Approaching Hoofbeats: The Four Horsemen of the Apocalypse. New
York: Avon. p. 273.
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An thứ 5/ Khải. 6:9-11 : những sự bắt bớ // Mat. 24:9-10;16-22

An thứ 6/ Khải. 6:12-17 : những cơn biến động khủng khiếp xảy ra khắp nơi.

// Mat. 24:29-35 ; Luc. 21:11

Bốn ấn đầu tiên được triển khai phô bày bởi bốn con sanh vật, và chúng không dính dấp gì
tới những chiếc ấn sau đó.

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng nắm quyền kiểm soát trên mọi sự.
Dù việc gì xảy ra, thì Đức Chúa Trời vẫn là Đấng Chủ Tể.
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Chương 7

Câu 1 = 4 ngọn gió (hay hướng gió) // Xach. 6:1

-Sự liên hệ giữa 4 cổ xe và 4 hướng gió.

4 ngọn gió = 4 người cỡi ngựa trong chương 5

Câu 3 = chiếc ân trên các đầy tớ của Đức Chúa Trời : xác nhận danh phận tôi con của
Chúa // Êph. 1:13.

Khải. 14:1; 22:4 : danh của Chiên Con và của Đức Chúa Cha sẽ được ghi trên trán của
những đầy tớ Ngài // dấu ấn.

Khải. 7:5-8 và 14:1-5 : về con số 144. 000 người

Nhiều giáo phái cố gắng đưa ra những sự giải thích khác nhau để khẳng định rằng mình
mới chính là con số 144.000 người được nói đến trong sách Khải Huyền. Phong trào Chứng
Nhân Giê-hô-va (Les Témoins de Jéhovah) tuyên bố rằng những phần tử được xức dầu của
họ chính là con số “144.000 người”, tức “những người Do Thái hay Y-sơ-ra-ên thuộc linh”.
Trong khi đó, các phái Mormons, Cơ-đốc Phục Lâm (Adventistes), Bạn hữu của Loài người
(les Amis de l'homme)… và một số hệ phái hay phong trào khác nữa cũng khăng khăng bảo
rằng chính họ là con số 144.000 nói ở sách Khải Huyền !…

Có người cho rằng cần phải hiểu con số này theo lối biểu tượng…

Một số khác thì nghĩ rằng con số này chỉ về Hội Thánh.

Vậy họ là những ai ? Đó là những người Do Thái,  là 12 000 người từ mỗi chi tộc. Khải. 7:4

Họ là những người Do Thái thuộc các tầng lớp, đẳng cấp khác nhau đã không hề chịu quì
gối trước Christ giả và tiên tri giả. Họ kiên trung giữ vững niềm tin dù trong bất cứ cảnh ngộ
nào. Chắc hẳn họ đã tử vì đạo, để lại một lời chứng về sự trung tín và đức tin : Khải. 14:1-5
// Khải. 12:11.

Dường như họ có một chức vụ tuy ngắn ngủi nhưng đầy phước hạnh : Khải. 7:9,13-14 .
Thực vậy, chúng ta có thể nghĩ rằng những kẻ trở lại tin nhận Chúa trong thời kỳ đại nạn,
chính là những người đã nhận được lời làm chứng của con số 144.000 này, cũng như của
hai chứng nhân.

Vì lẽ đó, họ được gọi là những trái đầu mùa của Đức Chúa Trời : « Những kẻ đó được
chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con. » (Khải.
14:4)

Khải. 7:9 : « Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi
nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước
Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh chà-là…. »

Như vậy, sau khi con số 144.000 người được đóng ấn và cứu chuộc, ông Giăng nhìn thấy
một đám vô số người.
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- Điều này chứng tỏ con số 144.000 là công cụ được Đức Chúa Trời dùng để dẫn đưa vô số
người đến với sự cứu rỗi.

Giữa cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, tức trong thời kỳ Đại Nạn, có một số người rất đông
nhận được cứu rỗi. Người ta không thể đếm được con số của đám đông này, mà chỉ biết
được con số của 144.000 người mà thôi.

Con số 144.000 người được gọi là những trái đầu mùa, bởi vì vào cuối kỳ Đại Nạn, phần
còn lại của Y-sơ-ra-ên sẽ nhận thức được Đấng Christ là ai, và sẽ ăn năn. Rom. 11:26 :
« Vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên , như có chép rằng : Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự vô
đạo ra khỏi Gia-cốp… »

Những nhà truyền giáo Do Thái này sẽ có một tấm lòng của “những trinh nữ” – trong ý
nghĩa là họ đã không coi trọng gia đình hay bất cứ tình cảm nào khác vượt lên trên tình yêu
họ dành cho Đấng Christ. Họ không sợ phải sống và chết cho Đấng Christ.(Dường như tất
cả số 144.000  nhà truyền giáo Phúc âm người Do Thái này đều kết thúc đời mình như
những kẻ tử đạo vì cớ Đấng Christ.)

Họ sẽ làm gì? Họ thi hành chức vụ như tôi tớ của Đức Chúa Trời, và mỗi người đều mang
dấu ấn của Chúa: Khải. 7:3-4

« Mang dấu ấn trên trán….» Dấu hiệu này có nghĩa gì ?…
- Động từ Hi-lạp « sphragizo » có nghĩa là : « Đóng hay ghi khắc một dấu ấn”
- Đây là một dấu ấn về danh phận và thuộc quyền sở hữu của ai.
- Đây cũng là một dấu hiệu về sự bảo vệ và an toàn… như trong trường hợp nói ở đây.
- Họ được bảo hộ cả về thuộc thể lẫn thuộc linh.

Khải. 14:1 « Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn
bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình. »

Với dấu ấn trên, nhóm người này sẽ là kẻ chống lại những ai mang dấu ấn của Con Thú.
- Dấu ấn này cũng sẽ là ấn chứng của Thánh Linh và quyền năng Đức Chúa Trời.
Chúa sẽ gìn giữ họ giữa cơn hỗn loạn và sự vô đạo đang ở dưới quyền kiểm soát của Con
Thú.

Exêch. 9:4-7 : «Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy trải qua giữa thành , tức giữa Giê-ru-sa-lem,
ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiềc đã phạm giữa
thành này. Và Ngài phán cùng những người kia cách như cho tôi nghe rằng: Hãy qua trong
thành đằng sau nó, và đánh; mắt ngươi chớ đoái tiếc, và đừng thương xót !»

Những người trở lại tin Chúa trong thời kỳ khổ nạn này phải trả giá cho niềm tin bằng chính
sinh mạng mình.

« Tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời
chứng họ đã làm. » Khải. 6:9

Họ sẽ chết vì đạo bởi con đại dâm phụ/ Khải.17:6 « Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các
thánh đồ và huyết những kẻ vì Đức Chúa Giê-su; tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. »

Khải. 6:11 « Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở
yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như
mình vậy. »
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Khải. 7:4-8
Đây là 12 chi phái : Giu-đa, Ru-bên, Gát, A-se, Nép-ta-li,  Ma-na-se (con trai của Giô-sép),
Si-mê-ôn, Lê-vi, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, Giô-sép, Ben-gia-min.

Nếu chúng ta so sánh với danh sách ban đầu trong Sáng thế Ký 35:23-26 : những con trai
của Y-sơ-ra-ên và danh sách trong Sáng thế Ký 48:11-20 : sự chúc phước đặc biệt cho các
con trai của Giô-sép, thì chúng ta có thể nhận thấy như sau :

a/ Trong chương 7 này của sách Khải Huyền, Ru-bên được xếp đứng sau Giu-đa, còn trong
sách Sáng thế Ký thì Ru-bên lại được xếp đứng trước vì là con cả. Sáng thế Ký 49:4 cho ta
biết rõ lý do tại sao.

b/ Chi tộc Lê-vi không có sản nghiệp trên đất, song có sản nghiệp trên trời. Lý do được giải
thích ở II Sử Ký 11:13-17 : vì Giê-rô-bô-am làm mấy con bò vàng và xô đuổi chi tộc Lê-vi.

c/ Giô-sép được thay thề bởi hai con trai, và có một sản nghiệp.

d/ Có 2 chi tộc không được nhắc đến: Đan & Ep-ra-im (con trai của Giô-sép), tại sao?

Ep-ra-im : sự thờ lạy thần tượng của Giê-rô-bô-am tại Bê-tên, và chuyện hai con bò con
vàng, I Các Vua 12:25-31 // Xuất. 20:3-4; Phục truyền. 16:21-22; Đan. 9:27 và Mat. 24:15.
Ep-ra-im, vì cớ phạm trọng tội, không được coi là một trong các chi phái mười hai ngàn để
nhận lấy dấu ấn của Thánh Linh, mà thay vào đó, chính Giô-sép, nhờ giữ vững lòng trung
tín, được coi là chi phái phước hạnh.

Đan : Sáng thế Ký 49:16-17: Các trưởng lão của chi phái Đan đã cho phép Giê-rô-bô-am đặt
những con bò con vàng trong lãnh thổ mình. Dân chúng Y-sơ-ra-ên đã đi đến lãnh địa của
Đan thờ lạy những con bò vàng. Như vậy, chi phái Đan đã can dự vào âm mưu gây sụp đổ
cho Y-sơ-ra-ên. Do đó, Đức Chúa Trời không thể ban cho họ dấu ấn của Ngài và vì thế chi
tộc này không được nhắc đến trong Khải. 7 // Các Quan Xét 18:30-31; Giê-rê-mi 8:16-17.

// Ê-xê-chi-ên 48 : hệ thống thứ bậc của các chi phái có khác nhau ở Sáng thế Ký 49 và
Khải Huyền 7.

Gia-cốp có 12 người con trai :

1. Ru-bên (Ruben)
2. Y-sa-ca (Issacar)
3. Sa-bu-lôn (Zabulon)
4. Si-mê-ôn (Siméon)
5. Lê-vi (Lévi)
6. Giu-đa (Juda)
7. Gát (Gad)
8. A-se (Aser)
9. Đan (Dan)
10. Nép-ta-li (Nephtali)
11. Giô-sép (Joseph)
12. Ben-gia-min (Benjamin)

Đây là 12 người con trai đã làm nên 12 chi tộc của dân Y-sơ-ra-ên // Giô-suê.13:7
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Sự khác biệt trong danh sách các chi phái (hay chi tộc) cho chúng ta thấy rằng con số
144.000 là tiêu biểu cho những kẻ hầu việc Đức Chúa Trời.

Sáng
thế.
35:22-
25

Sáng
thế.
49:3-
28

Xuất.
1:1-5

Dân
số.
1:3-15

Dân
số.
1:16-
50

Dân
số.
26:5-
62

Phục
truyền.
27:12-
13

Phục
truyền.
33:7-
26

Các
Quan
Xét.
5:12-
19

I Sử
Ký.
2:1-2

Êxêch.
47:13-
48:30

Êxêch.
48:31-
35

Khải
Huyền
7:4-8

Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben

Siméon Siméon Siméon Siméon Siméon Siméon Siméon Siméon Siméon Siméon Siméon

Levi Levi Levi Levi Levi Levi Levi Levi Levi Levi

Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda

Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar Issacar

Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon

Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin

Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan

Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali Nephthali

Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad

Aser Aser Aser Aser Aser Aser Aser Aser Aser Aser Aser Aser Aser

Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph

Éphraïm Éphraïm Éphraïm Éphraïm Éphraïm Éphraïm

Manassé Manassé Manassé Manassé Manassé Manassé

gốc: Revelation study, Yashanet7

Số 144.000 người xuất hiện giữa chiếc ấn thứ 6 và chiếc ấn thứ 7, tức vào thời kỳ 1
của Cơn Đại Nạn. Khải. 7

Các câu 9-13 : một đám vô số người không thể đếm xiết hiệp cùng mọi người nơi chốn
thiên đàng để tôn vinh chúc tụng Đấng ngồi trên Ngôi và Chiên Con.

Các câu 13-17 :

// Đan. 12:1 và các câu tiếp theo…

// Đan. 9:23-25 : một kỳ 7 tuần lễ, và một kỳ 62 tuần lễ.

« Ngày có thông báo và kỳ 7 tuần lễ » = giai đoạn từ thời kỳ Đa-ni-ên cho đến khi tái thiết
thành Giê-ru-sa-lem.

Kỳ 62 tuần lễ

Sau 62 tuần lễ, Đấng Mê-si sẽ bị trừ khử đi = Thập Tự Giá.

Nhưng, có thiếu một tuần lễ mà sách Khải Huyền có nói đến = Khải. 11:3,11.

Một tuần lễ được chia làm hai kỳ của 3 ngày rưỡi.

Đối với những độc giả của Giăng, chúng ta biết lúc ấy họ sống dưới áp lực của sự bắt bớ.
Bao nhiều vua chúa nối tiếp nhau trong thời kỳ này để ngược đãi, bắt bớ các Cơ-đốc nhân.

Ngày hôm nay, nếu có cơ hội trao đổi với một Cơ-đốc nhân ở Bắc Hàn, chắc chúng ta sẽ
nghe anh ấy nói rằng chúng ta đang sống trong một Cơn Đại Nạn.

7 http://www.yashanet.com/studies/revstudy/text/index.htm http://www.yashanet.com/studies/revstudy/rev1a.htm
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Điều này đâu có nghĩa là sẽ không có một giai đoạn hay thời kỳ khó khăn nào hơn nữa
đang chờ đợi những Cơ-đốc nhân !

Khải. 7, nói đến một đám đông gồm vô số người không thể đếm xiết. Nếu chúng ta chỉ dừng
lại ở việc cho rằng sự kiện này chỉ có liên hệ tới một kỳ của 3 năm rưỡi mà thôi, thì số người
hẳn phải là nhiều lắm.

Phải chăng Thời kỳ Đại Nạn sẽ không phải là toàn bộ của hết thảy những cơn hoạn nạn liên
tiếp xảy ra kể từ buổi ban đầu của Hội Thánh cho tới ngày nay, trong khi chúng ta biết rằng
Hội Thánh vẫn còn phải đương đầu với những giai đoạn càng lúc càng khó khăn hơn nhiều
trong tương lai ?

Câu 14 : nói về những người đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa đời mình,
và thế nào họ vẫn giữ được lòng trung tín trải qua những hoàn cảnh nguy nan.

Các câu 15-17 : Có một nguồn an ủi lớn lao cho những kẻ vì đức tin mà phải chịu sự bắt
bớ, và thậm chí hi sinh cả mạng sống của mình.

Về Cơn Đại Nạn, nếu chúng ta xem nó duy nhất như một kỳ của 3 năm rưỡi, thì điều ấy  có
thể mang ý nghĩa là những ai trước đó không tin nhận Đấng Christ, nay có một cơ hội mới
để được cứu rỗi. Khải. 20:4 và những câu tiếp sau có thể khiến chúng ta nghĩ như the. Tuy
nhiên, Đức Thánh Linh chính là Đấng dẫn dắt đến sự ăn năn, và chúng ta đều biết Đức
Thánh Linh sẽ được cất lên cùng với Hội Thánh, vậy đến lúc ấy ai sẽ thuyết phục được
những tấm lòng tội lỗi ?

Dù có phần nào đem lại tin tưởng để yên lòng khi chúng ta nói rằng còn có một cơ hội hay
khả năng thứ hai, nhưng nều vậy thì tại sao không có cơ hội thứ ba...v...v...

Chúa bảo chúng ta « hãy sẵn sàng ! », chứ không nói rằng nếu ngươi để trượt chuyến tàu
thứ nhất thì vẫn sẽ có cơ hội để lên chuyến tàu thứ nhì !

Các câu 15-17 không phải là những lời hứa hẹn duy nhất liên hệ tới những ai đã lên được
chuyến tàu thứ nhì , nhưng chủ yếu dành cho những người từng đi qua những thời kỳ khó
khăn mà vẫn bền lòng giữ vững sự trung tín với Đức Chúa Trời.
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Chương 8

Câu 1 = chiếc ấn thứ 7 = một sự yên lặng bao trùm đều khắp trong nửa tiếng đồng hồ.

1/ chúng ta có một thời gian đặc biệt để giúp chúng ta biết rằng chúng ta chưa đi tới điểm
cuối tận cùng của dòng lịch sử.
Sự yên lặng có thể mang những ý nghĩa khác nhau.
Kinh thánh mời gọi chúng ta hãy giữ yên lặng trước mặt Đức Chúa Trời.

2/ Sự yên lặng này nói lên lòng kiên nhẫn của Đức Chúa Trời. Đây là phút giây ngưng nghỉ
trong chốn trời cao nhằm giúp cho nhiều người có thể đến với sự ăn năn. // II Phi-e-rơ 3:9-
11

3/ Đây cũng là thời gian để giới thiệu hay loan báo về những sự kiện mới : câu 2 : 7 tiếng
kèn (hay 7 tiếng loa).
Về 7 thiên sứ : dường như đây là 7 nhân vật có danh tính hẳn hòi.
Sách Hê-nóc, một cuốn ngụy kinh, có cho chúng ta biết về danh tính của những vị thiên sứ
này, nhưng đó chỉ là dự theo truyền thống mà thôi.
Có điều chắc chắn, đây không phải là 7 thiên sứ tình cờ xuất hiện, mà rõ ràng là các sứ giả
đích thực. Nhưng điều đó đối với chúng ta có mối tương quan hay ý nghĩa gì, thì chúng ta
không có câu trà lời.

Đây là những thiên sứ có nhiệm vụ thổi kèn (hay loa), ý nói rằng không gì trốn thoát khỏi  ý
muốn của Đức Chúa Trời.

Các quyển sách ngụy kinh dẫn chúng ta đi xa khỏi văn bản Kinh thánh, do đó rất là nguy
hiểm, bởi vì chúng là một cánh cửa mở ra để dẫn chúng ta vào con đường tà giáo và thờ
lạy hình tượng.

Các câu 3 và 4 : một thiên sứ khác mang theo những lời  cầu nguyện của các thánh, những
lời cầu nguyện của chúng ta.

Những lời cầu nguyện của chúng ta được kết hợp với những lời cầu nguyện của các thánh
đồ để dâng lên trước ngôi Đức Chúa Trời.

Câu 5
Mỗi tiếng kèn hay tiếng loa phát ra thì liền dẫn tới một tai họa, và mỗi lần như vậy thì có sự
hủy hoại của một phần ba.
Vấn đề là tìm hiểu phần Kinh thánh ở đây đã dùng lối mô tả theo nghĩa đen hay biểu tượng.
Thật khó để tìm thấy ý nghĩa thực tiễn của mỗi yếu tố được mô tả trong khúc Kinh thánh
này.
Chúng ta thấy có một mối tương quan giữa 7 tiếng kèn và 10 tai vạ đổ xuống xứ Ai Cập
(trong Xuất Ê-díp-tô Ký).
Câu 6 :

Câu 7 : tiếng kèn thứ nhất = mưa đá, lửa pha với huyết : một phần ba đất bị cháy.

Các câu 8-9 : tiếng kèn thứ nhì = Xuất Ê-díp-tô Ký 7:20

Các câu 10-11 : tiếng kèn thứ ba // Luc. 10:18

Các câu 12-13 : tiếng kèn thứ tư = Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21

Câu 13 : một con chim phượng hoàng = chỉ về gì ? // Ês. 40:31 loan báo về những tai họa
lớn hơn nữa.
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Chương 9

Các câu 1-12 : tiếng kèn thứ năm = Xuất Ê-díp-tô Ký 10:12

Câu 4 : Không được làm hại tới những người có mang dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán.

Các câu 13-21 : tiếng kèn thứ sáu // Exê- chi-ên 38:14 và các câu tiếp sau…

Ở đây có vấn đề về Gog và vấn đề tìm hiểu Gog là ai. Về đề tài này, có rất nhiều quan điểm
giải thích, bởi vì người ta lấy văn bản sách Khải Huyền và khắc ghi vào đó lịch sử của
chúng ta.

Ở đây cũng có một sự nhắc lại về những gì xảy ra tại xứ Ai Cập. Trong mối tương quan
này, thật quan trọng để hiểu rằng những gì xảy ra ở Ai Cập đều nhằm một mục đích : đó là
dẫn đưa Pha-ra-ôn đến chỗ phải suy nghĩ để ăn năn.

7 chiếc kèn cũng có một mục đích // Châm ngôn 16:4. Chúng không phát tiếng ra một cách
vô ích đâu, trái lại chúng có mục đích hẳn hòi = chìa khóa nằm ở chương 9:20-21.

Cũng như 10 tai họa ở Ai Cập có mục đích bắt phục Pha-ra-ôn, thì 7 chiếc kèn cũng có mục
đích đưa dẫn người ta đến chỗ ăn năn.

Pha-ra-ôn tỏ ra gàn bướng cứng lòng, vì đó những tai vạ tiếp tục đổ xuống, và chúng ta đau
xót mà nhận thấy qui luật ấy cũng tái diễn trong sách Khải Huyền. Quả thực, có một sự chai
cứng ở tấm lòng con người.

Có một điểm quan trọng cần được nhấn mạnh, đó là những bát tai họa này chỉ trút xuống
trên những kẻ không có dấu ấn của Đức Chúa Trời ghi trên trán // câu 4

Câu 18 : 1/3 loài người tử vong

Câu 20 : một số khác còn lại vẫn cứ thờ lạy thần tượng

Vấn đề bây giờ là tìm hiểu phải chăng những tại vạ này đã xảy ra hay sẽ xảy ra trong tương
lai ?

Một số người cho rằng đã xảy ra, một số khác nghĩ rằng chưa xảy ra.

Chẳng hạn như8 :

Tiếng kèn (hay tiếng loa) thứ nhất- đệ nhất thế chiến

Tiếng kèn thứ 2 – đệ nhị thế chiến

Tiếng kèn thứ 3 - vụ nổ lò nguyên tử Tchernobyl = tai họa đổ xuống từ ngôi sao  Ngải-cứu ,
26/4/1986

Tiếng kèn thứ 4 – vụ phun trào của ngọn núi lửa Pinatubo,15 /06 1991 với bóng tối bao trùm
1/3 mặt trời và 1/3 mặt trăng

Tiếng kèn thứ 5 - vụ Kuwait 08/02/1990, Chiến tranh Vùng Vịnh 02/08 1990 – 28/02, 1991,
Cuộc chiến tranh tại Irak 20/03 2003 // Khải. 9:2 « có một luồng khói dưới vực bay lên, như
khói của lò lửa lớn; mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. » – lửa từ
các Giếng dầu của Kuwait.

Tiếng kèn thứ 6 - Bốn thiên sứ được cổi trói thả ra : bốn vì thiên sứ trên bờ sông cái Ơ-phơ-
rát = 4 nước tôn giáo = Thổ Nhĩ Kỳ, Sy-ri, I-ran và Irak. Hồi Giáo chinh phục và chiếm lĩnh

8 http://sdupeuple.blogspot.fr/2014/09/les-7-trompettes-de-l-apocalypse.html



tr. 38

khắp nơi với một đạo quân gồm 200 triệu kỵ binh. 200 triệu là mức dân số Hồi giáo hiện nay
sống trên bờ Sông Cái Ơ-phơ-rát (dân chúng ở đây chính là đạo binh Hồi Giáo).

Tiếng kèn chót - Sự sống lại lần thứ nhất và sự trở lại đất lần thứ hai của Đức Chúa Giê-su
Christ.

Đây không phải là một quyển sách như những quyển sách khác, vì ngôn ngữ ở đây mang
tính biểu tượng và đôi khi có màu sắc huyền bí. Nhưng, nếu sách Khải huyền đã đư ợc viết
như vậy, thì chúng ta biết rằng đó là theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Không nhất thiết bắt buộc phải chỉ có một cách diễn giải duy nhất, mà có thể có nhiều mức
độ diễn giải khác nhau.

Lời tiên tri không nhất thiết phải loan báo về một sự việc cụ thể chính xác, cũng không chỉ
riêng về điều này mà không có liên hệ gì tới bất cứ điều nào khác. Lời tiên tri loan báo về
một nguyên tắc, điều này có nghĩa là chúng ta có thể liên hệ lời tiên tri với những sự kiện
trong đời sống thường ngày của chúng ta.

Những nhà độc tài sống theo nguyên tắc hành xử của anti-christ (Christ giả). Dù tự mình
không xưng là anti-christ, song nếp sống của Néron, Hitler đã thể hiện đường lối và các
nguyên tắc hành xử của anti-christ.

Đó là những hình ảnh, những mô hình biểu tượng về Christ giả (anti-christ).

Nếu quyển sách Khải Huyền đem lại nhiều sự quan tâm và thích thú, ấy bởi vì đây là một
quyển sách thực tiễn và chân thực.
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Chương 10.

Có một chuỗi các biến cố liên tiếp xảy ra, và bây giờ đến chương 10, một chương được coi
như thời gian chuyển tiếp giữa hai sự việc.

Nghĩa là, bây giờ chúng ta được đưa lên trời.

Câu 1 : Chương sách bắt đầu với sự xuất hiện của một vì thiên sứ đặc  biệt, mà chúng ta
không biết là ai. Một số người cho rằng đây là thiên sứ Gabriel (Ga-bri-ên), vì trong tiếng Hi
bá lai (tiếng Hê-bơ-rơ) thì tên này có nghĩa gần với chữ toàn năng, nhưng điều này không
có gì chắc chắn lắm.

Chúng ta lưu ý thấy trong chương này đề cập tới sự trung tín và nhiều yếu tố liên hệ khác :

Từ ‘mống trời’ : lần đầu tiên được nói đến trong Sáng thế Ký 9:13.

Trụ lửa : Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc // Xuất.13:21. Câu 21 cho chúng ta biết tại sao có
trụ mây và trụ lửa : trụ mây (‘ammud ‘anan) để hướng dẫn dân sự ; trụ lửa (‘ammud ‘esh)
để soi sáng dân sự..

Câu 2 : quyển sách nhỏ : có lẽ là bảng luật pháp .

Đức Chúa Trời luôn trung tín trong những giao ước với loài người cũng như với dân sự của
Ngài.

Câu 4 : 7 tiếng sấm vang rền  = sự thể hiện của tiếng nói Đức Chúa Trời.

Giăng có ý chép ra những lời ông nghe trong các tiếng sấm, nhưng có một tiếng nói bảo
ông hãy đóng ấn những lời đó và đừng viết chúng ra. Như vậy, những gì ông Giăng nghe
đều được giấu kín đối với chúng ta !

Những việc xảy ra trên thiên đàng, có việc chúng ta không được phép nghe, và có việc
chúng ta được phép nghe. Điều chúng ta được phép nghe biết, đó là những sự mặc khải.

Ứng dụng : không phải mọi sự đều có thể được chia sẻ. Chúng ta được ban cho những sự
mặc khải hay khải tượng, nhưng chúng ta cần đón nhận chúng với sự khôn ngoan và khiêm
tốn : II Côr. 12:1-6.

Đây không phải lần đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa tiếng sấm trong Kinh Thánh với tiếng
nói của Đức Chúa Trời.

Thi thiên 29,77:18; Ês. 29:6; Giăng 12:28-29; II Côr. 12:4

Câu 6 : một thời gian / một sự trì hoãn // E-xê-chi-ên 12:28

Chúng ta đang đến với tiếng kèn thứ 7, và không có chút thời gian nào còn lại nữa. Tất cả
diễn ra thật vô cùng nhanh chóng.

Câu 7 : thời kỳ mạt thế (cuối cùng) đã được tiên báo bởi các nhà tiên tri.

Câu 8 : quyển sách nhỏ được mở ra : quyển sách gì vậy ?

Trong Khải huyền 5, có nói về một quyển sách, nhưng khác với quyền sách này.
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Đây là điều ông Giăng sắp công bố : một phần mặc khải của những gì nằm trong quyển
sách lớn đã được đóng ấn. Quyền sách lớn được đóng ân chính là toàn bộ chương trình kế
hoạch của Đức Chúa Trời.

Câu 9-10 : nuốt vào bụng (κατάφαγε) quyển sách nhỏ (τὸ βιβλαρίδιον).

An nuốt = nhai ngấu nghiến ; ăn ngấu ăn nghiến = thấm thấu, tiêu hóa trọn vẹn.

Ngọt như mật trong miệng,
Nhưng đắng chát trong bụng.
Lời Đức Chúa Trời, lời tiên tri là thông điệp ngọt ngào (Ê-xêch. 3:1), vì đây là thông điệp
mang tính cổ vũ, động viên khích lệ, gây dựng nuôi dưỡng, nhưng đồng thời cũng mang
chất đắng khi chỉ về sự đau khổ mà các tín đồ phải trải qua.

// Thi thiên19:10 và 119:103

Câu 11 : Đức Chúa Trời xác nhận về ơn thần khải dành cho bức thông điệp của sứ đồ
Giăng.
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Chương 11.

Câu 1 : một cây lau giống như cây gậy dùng để đo đạc.

Đền thờ // Phục truyền. 9:27;12:11; Mat. 24:15; II Tês. 2:4

Có nhiều sự giải thích :

1/ một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem có tên gọi theo lối biểu tượng (theo lối nói bóng), ở câu 8,
là « Sô-đôm và Ê-díp-tô » = một công trình tái thiết đền thờ ngay trên địa điểm đền Omar.

Ngôi đền cần được tái thiết trước khi Chúa Giê-su trở lại.

Sô-đôm và Ê-díp-tô (tức Ai Cập) = thành Giê-ru-sa-lem = chỉ về một tình trạng đạo đức và
tâm linh vào thời điểm ứng nghiệm của lời tiên tri.

2/ Đây là một ngôi đền thuộc thể hay thuộc linh ?

Đền thờ nói đến trong sách tiên tri Ê-xê-chi-ên là một ngôi đền trên trời với một cơ cấu
thuộc linh.

Câu 2 : thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị giày đạp dưới chân // Luc. 21:24

Christ giả (tức anti-christ) sẽ chiếm lấy thành và đền thánh.

42 tháng = 3 năm ½

Câu 3 : có hai chứng nhân tử đạo = có nhiều sự giải thích khác nhau.

// Phục truyền. 17:6; Hêb. 10:28

Họ là ai vậy?

Có nhiều giả thiết được đưa ra về danh tính của hai nhân vật này.

a/ Có giả thiết cho rằng đó là Môi-se và Ê-li, bởi vì :

a. chúng ta thấy cả hai xuất hiện bên cạnh Chúa Giê-su trên ngọn núi hóa hình
Mat. 17:17 // Malachie 4:5 và Luc. 1:17

b. chức vụ của hai chứng nhân ở sách Khải Huyền có phần giống với hai nhân
vật này của Cựu Ước

c. Ê-li được cất lên, còn Môi-se thì phần cuối đời đã được chính Đức Chúa Trời
sắp xếp chu toàn // Giu-đe c. 9

b/ Có giả thiết cho rằng đó là Ê-li và Hê-nóc : II Các Vua 2:10-12 – Sáng thế Ký 5:24, bởi vì :

d. cả hai đều là nhà tiên tri
e. cả hai không nếm trải sự chết

c/ Có giả thiết cho rằng đó là Giăng Báp-tít và Ê-li, bởi vì :

f. họ đều mặc y phục của nhà tiên tri và cả hai chứng nhân đều thi hành cùng
một sứ mạng với năng quyền và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời

d/ Cũng có quan điểm cho rằng nếu như Đức Chúa Trời không cho biết danh tính của họ,
thì chúng ta nên tập trung vào chức vụ hay công việc của họ.
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 Hai nhà “tiên tri” lớn này được đầy dẫy Đức Thánh Linh, với danh tính đích thực đầy
bí ẩn, sẽ là người Do Thái (Khải Huyền 11:10) . Họ thi hành chức vụ tiên tri trong ba
năm rưỡi, sau đó bị con thú giết chết. Dân cư trên đất vui mừng về sự chết của hai
chứng nhân.

 Chức vụ của họ gống với chức vụ của Môi-se và Ê-li // Khải Huyền 11:6;
Xuất.7:11; I Các Vua 17:1-7.

 Họ được ban cho năng lực phi thường để thực hiện các dấu kỳ phép lạ và được bảo
vệ khỏi sự gian ác — cho đến khi Đức Chúa Trời cho phép họ bị giết chết, để rồi
ngay sau đó được sống lại — nhằm một lần nữa chứng minh cho sự bất lực của
những kẻ đã giết họ. Nếu ai đó muốn làm hại họ và gây trở ngại cho chức vụ của họ,
thì « … có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình » Khải huyền
11:5-6. Năng quyền này có thể so sánh với năng quyền đã ban cho tiên tri Ê-li, như
được chứng minh trong II Các Vua 1:9-15. Họ có quyền đem đến sự khô hạn và đói
kém cho trái đất, giống như điều Ê-li đã làm (I Các Vua 17:1-7; Luc. 4:25; Gia-cơ
5:17-18). Họ cũng có quyền “khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất » (Khải. 11:6).

 Hai chứng nhân sẽ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho các bậc cầm quyền trong thế
gian, và bởi đó họ bị giết chết. Dân cư trên đất sẽ vui mừng hớn hở khi trông thấy
xác họ nằm phơi trên phố Giê-ru-sa-lem trong ba ngày rưỡi (Khải. 11:9-10).

Nhưng, khi thấy xác họ hồi sinh và được đưa về trời trong một đám mây, thì dân cư trên
đất đều “vô cùng kinh hãi” (Khải. 11:11-12). Sau khi hai chứng nhân sống lại, thì trên đất
sẽ xảy ra một cơn đia chấn lớn. Sự việc này sẽ diễn ra trước khi có tiếng kèn thứ 7, và
hai chứng nhân được đưa về trời. Lưu ý khúc Kinh thánh ở Khải Huyền 11:12-13 « Hai
người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây! Hai người
bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó, có
cơn động đất lớn; một phần mười của thành đổ xuống, bảy ngàn người chết trong cơn
động đất ấy, còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. »

 Hai chứng nhân thi hành một chức vụ rất đặc biệt tại thành Giê-ru-sa-lem (Khải. 11).

Những điều cần lứu ý

Đấng Christ gọi họ là « Hai chứng nhân của ta » (Khải. 11:3). Hãy liên kết câu Kinh thánh
này với Xa-cha-ri 4 - là chương thường nói về hai chứng nhân-, để dẫn tới ý nghĩa chính
xác của Xach. 4:14: « Ay là HAI NGƯỜI CHỊU XỨC DẦU, đứng bên Chúa của cả đất »
(Khải. 11:4 xác minh cho danh phận của các nhân vật được nopi1 đến trong Xa-cha-ri 4:14).
Câu Kinh thánh này cho thấy họ (tức hai chứng nhân) có một mối giao thông đặc biệt và
trực tiếp với Đấng Christ.

Hai chứng nhân dược ví sánh với :

g. Cây ô-li-ve (ô-liu) : « Một loại cây mang tính biểu tượng rất phong phú về : sự
bình an, màu mỡ, hưng thịnh, thanh sạch, sức mạnh, chiến thắng và tưởng
thưởng hoặc đền bù » (theo Tự điển Biểu tượng.). // Xach. 4:2

h. Chân đèn : « ngọn đèn là biểu tượng về sự thánh khiết, soi sáng và tình yêu
thiêng liêng, tức hình ảnh của thần linh và sự siêu nghiệm » (theo Tự điển Biểu
tượng.) // Xach. 4:3

Chúng ta không thể xác định vào thời điểm nào mà hai chứng nhân sẽ thi hành chức vụ của
họ. Có người cho rằng chức vụ của hai chứng nhân được thực hiện trong giai đoạn thứ nhất
của Thời kỳ Đại Nạn, số khác thì cho cùng lúc với Cơn Đại Nạn, một số người khác nữa thì
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cho là vào trong giai đoạn thứ nhì của Thời Kỳ Đại Nạn. Tuy nhiên, chúng ta chỉ biết rằng
chức vụ của hai chứng nhân diễn ra trong 1260 ngày, tức 42 tháng hay 3 năm rưỡi, vào giai
đoạn thứ nhất của Cơn Đại Nạn.

Phần ứng dụng

Hai chứng nhân mà chúng ta không rõ danh tính, đem lại cho chúng ta rất nhiều bài học hay
sự dạy dỗ.

1/ Chúng ta có thói quen rất thông thường là tập chú nhìn vào con người cá nhân và đôi khi
sự phán đoán của chúng ta quá cứng nhắc đến độ làm cho chúng ta không thấy được chức
vụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho một cá nhân cùng với mục đích tốt đẹp của Ngài.

2/ Điều thiết yếu không nằm ở hoàn cảnh thuận hay nghịch của chúng ta, nhưng nằm ở
những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm trong nơi Ngài đặt để chúng ta.

Câu 7 : con thú lên từ vực thẳm, tranh chiến và giết chết hai chứng nhân.

Câu 8 : xác hai chứng nhân bị để nằm phơi giữa đường phố trong vòng 3 ngày rưỡi, trước
sự vui mừng hớn hở của cư dân trên đất (cc. 9-10 ).

Câu 11 : sự sống lại của hai chứng nhân, và sự kinh hải tràn khắp đất.

Câu 12 : hai chứng nhân được đưa lên trời.

Câu 13 : cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời làm cả trái đất rúng động, khiến cho 1/10 thành
phố sụp đổ và 7000 người diệt vong. Số người còn lại thất kinh và ngợi khen Đức Chúa
Trời.

Con số 144.000 và 2 chứng nhân sẽ là những chứng nhân cho Christ trong Cơn Đại Nạn,
còn chúng ta là những chứng nhân cho Christ trong thời đại hôm nay. Chúng ta là những
đại sứ của Đấng Christ trong thế gian này (Êph. 6:20) ; là muối và ánh sáng của thế gian
(Mat. 5:13-16). Chức năng nhiệm vụ của chúng ta là giúp nhiều người đến với Đức Chúa
Giê-su Christ để họ có cơ hội nhận biết và tôn Ngài làm Cứu Chúa đời mình hầu nhận được
sự sống đời đời. Do đó, chúng ta cần phải :

1/ làm việc trong khi còn là ban ngày : Giăng 9:4

2/ cẩn thận giữ gìn chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta : Côl. 4:17

3/ Cũng như 144.000 người và 2 chứng nhân kia, chúng ta đã và đang tranh chiến không
phải với thịt và huyết (những cá nhân), mà với các quyền bính thế lực của sự tối tăm. Êph.
6:12 và cc. tiếp sau…

Điều khó trong sự tìm hiểu sách Khải Huyền là phải biết phân biệt cái gì mang tính biểu
tượng và cái gì mang đúng theo nghĩa đen.

Câu 14 : tai nạn thứ nhì  = tiếng kèn thứ 6 // Khải. 6:12 = ấn thứ 6

Tai họa thứ 3 = tiếng kèn thứ 7 = kết thúc của mọi sự.
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Các câu 16-18 : 24 trưởng lão và sự chúc tụng tôn thờ.

Câu 19 : đền thờ trên trời được mở ra = sự khải thị của Đức Chúa Trời tại núi Si-nai.

Sự mặc khải này đã được diễn ra theo đường lối dạy dỗ, giáo dục.

Về các sự cố, Đức Chúa Trời, thông qua sự trung gian của sứ đồ Giăng, có ban cho một
thời khắc ngừng nghỉ để nhắc nhở rằng đến hồi cuối vẫn là sự đắc thắng, vẫn là tiệc mừng
đầy vinh quang, vẫn là vương quyền mãi mãi thuộc về Vua Thiên Đàng.

Đức Chúa Trời cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng mục đích của Ngài không phải là
khủng bố, làm cho chúng ta sợ hãi hoặc nản lòng, nhưng là đem lại cho chúng ta sự vui
mừng.

Các chương 12, 13 = thời kỳ của tai họa/ con thú, con rồng, người đàn bà và đức con trai.

Các chương này nói cho chúng ta biết về những sự khó khăn nguy khốn, song đến chương
14 thì dẫn chúng ta đến với Chiên Con và những người được cứu chuộc.

Chương 14 được coi như chương sách đem lại một sự thở phào nhẹ nhỏm.

Quả thực, một đích của lời tiên tri là để động viên khích lệ chúng ta.
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Các Chương 12 và 13 chứa đựng rất nhiều sự việc và là trọng tâm của sách Khải
Huyền.

Chương 12

Các chương 1 và 2 : có tín lý cho rằng người phụ nữ được nói đến ở đây là bà Ma-ri và từ
đó đã trở nên nữ vương của thiên đàng. Quan điểm diễn giải này có từ hồi thế kỷ 5.

Tuy vậy, phải nói rằng quan điểm diễn giải này không phải đã được hoàn toàn nhất trí ngay
trong các thành phần Công Giáo.

Các câu 3 và 4 : con rồng, tức quỉ Sa-tan xưa ; kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời // câu 9.

Các câu 4b và 5 : một người đàn bà sinh ra một con trai // Thi thiên 2:7; Khải. 2:26-27, tất
cả có cùng một từ vựng như được dùng trong sách Khải Huyền.

Người con trai, tức Giê-su, Đấng Mê-si.

Người đàn bà sinh ra Đấng Mê-si = chỉ về dân sự Đức Chúa Trời và không chỉ riêng về dân
Y-sơ-ra-ên theo lịch sử, những đồng thời cũng chỉ về những kẻ trung tín với Đức Chúa Trời
// Rôm. 9:5

Trong Kinh Thánh, có nhiều trường hợp dân Y-sơ-ra-ên được ví sánh với một người đàn bà
// Ês. 54:5-6; Ôsê. 2:18.

Câu 6 : nói về thời kỳ 3 năm rưỡi, và ở đây có một tiếng dội lại từ chương 11. Hai chứng
nhân thi hành chức vụ trong cùng thời gian này, và đây là điều làm cho các nhà bình giải
thánh kinh nói rằng 2 chứng nhân chính là tiêu biểu cho con dân Đức Chúa Trời trong trách
nhiệm làm chứng về Chúa.

Người đàn bà chạy trốn trong hoang mạc = thời kỳ bị ngược đãi và bắt bớ.

Theo sách tiên tri Đa-ni-ên thì thời kỳ này có tương quan với một thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên bị
ngược đãi, bắt bớ.

Câu 7 : một trận chiến xảy ra trên  trời.

// Đan. 12:1 = Mi-ca-ên (hay Mi-chen) trong Cựu Ước và Mi-chen trong Tân Ước (Giu-đe 9)
là thiên sứ trưởng (tổng thiên thần).

Trận chiến xảy ra trên trời có mục đích bảo vệ điều gì xảy ra trên đất có liên hệ tới người
đàn bà // Êph. 6:12.

Các câu 7 và 8 : trận chiến xảy ra và chiến thắng thuộc về thiên sứ trưởng Mi-chen cùng
các sứ của mình.

Câu 9 : quỉ Sa-tan bị ném xuống đất cùng với những sứ thần của nó, và từ đó, chỗ ở của nó
không còn được tìm thấy trên trời nữa.

Có nhiều ý kiến khác nhau về thời điểm xảy ra sự kiện này.

// Luc. 10:18
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Trong mỗi cuộc chiến thắng và mỗi cuộc giải cứu, đều có liên quan tới việc quỉ Sa-tan bị
ném xuống đất. Chương 12 mang lại một tin tức tốt lành, đó là con rồng không còn có sức
mạnh vô địch như nó tưởng nữa.

Quỉ Sa-tan bị hạn chế trong thời gian hành động của mình, điều này làm cho nó càng thêm
hung ác hơn bao giờ hết (câu 12b).

Chúng ta cũng biết rằng trên trời có xảy ra một cuộc tranh chiến, và điều này yên ủi, khích lệ
chúng ta rất nhiều vì chúng ta không chỉ có một mình trong cuộc chiến đấu chống lại con
rồng xưa. Các đạo thiên binh tranh chiến với quỉ Sa-tan, tức con rồng xưa, và chúng ta
được dự phần cùng với các đạo binh thiên thượng trong cuộc tranh chiến này.

Câu 10 : câu này xác định rằng đưa con trai đó chính là Đấng Christ.

Câu 11 : Sa-tan bị chiến bại. Đây là một cuộc đắc thắng có liên quan tới công lao Thập-tự
giá. Thực vậy, chúng ta chiến thắng không phải bởi sức riêng của mình, những là nhờ sự
đắc thắng đầy vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-su trên đồi khổ hình Thập tự giá. // Côl.
2:14-15.

Câu 12 : vì lẽ sự đắc thắng của Đấng Christ là sự chiến thắng của chúng ta, chúng ta có thể
hân hoan mừng rỡ và ngay cả trên trời cũng có sự vui mừng. Lời thánh này giúp mang lai
cho chúng ta sự yên ủi và động viên khích lệ, khi chúng ta gặp phải những hoàn cảnh thử
thách, khó khăn.

Câu 12a : quỉ vương Sa-tan biết rằng thời gian của nó còn rất ít, do đó nó ra sức hành
động. Điều này làm chúng ta yên lòng vì biết rằng thời gian hành động của Sa-tan nằm
trong một phạm vi hạn chế.

Câu 13 : con rồng đuổi theo người đàn bà trên đất.

Câu 14 : một con chim phượng hoàng // Khải. 8:13 = Phục truyền. 32:11-12.

Người đàn bà nhận được sự trợ giúp của thiên thượng. Một thì, các thì và nửa thì = 3 ½.

« Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho
kéo người xuống sông » – 12, 15. Nước như con sông phun ra từ miệng lưỡi con rắn, là
biểu tượng về một con sóng lớn của sự ngược đãi, bắt bớ, kết hợp tất cả những sức mạnh
của ma vương cho mưu đồ hủy diệt theo lệnh của con rắn.
Nhà thơ Đa-vít có mô tả điều này theo ngôn ngữ tượng hình rất rõ nét ở Thi thiên 18:5 và
17 // Dan. 9:26.

Các câu 15-16 : Con rồng tìm mọi cách để loại bỏ người đàn bà (dân Y-sơ-ra-ên), nhưng
người đàn bà được sự bảo vệ che chở của thiên thượng.

Câu 17 : hậu duệ của người đàn bà = những kẻ gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

Câu 18 : con rồng đứng trên bãi cát của biển vì nó chờ đợi con thú từ biển đi lên.

(trong bản dịch Kinh thánh mới của VN, thì câu 18 được gồm chung trong câu 17)
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Chương 13.

Trong chương này, chúng ta thấy có hai (2) con thú.

Một con từ biển đi lên = antichrist (kẻ chống nghịch Đấng Christ) / antéchrist (christ
giả, kẻ đến trước giả làm Đấng Christ)
Một con từ đất đi lên = tiên tri giả

Các câu 1-2 : bản sao hay sự bắt chước giống như những sanh vật trước ngôi Đức Chúa
Trời. Nhưng, ở đây không có chút gì là siêu nhiên, siêu phàm cả.

Các câu 3-9 : Đây là con thú nhận được quyền lực từ Sa-tan (con rồng).

Hành động trong 3 năm rưỡi

// Khải. 11:7 con thú từ vực thẳm đi lên.

Hành động của nó là :

 Ngược đãi, bắt bớ
 Sự tàn bạo
 Sự báng bổ, nguyền rủa, phỉ báng

= Con thú này được coi như cánh tay của Sa-tan. Nó hành động với tư cách của kẻ chống
nghịch Đấng Christ (tức antichrist) hoặc kẻ đến trước giả làm Đấng Christ (tức christ giả).

Antichrist = kẻ chống Đấng Christ
Antéchrist = kẻ đến trước giả làm Christ
// II Tês. 2:3 « vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện
ra », điều này đặt ra vấn đề liên hệ tới sự cất lên của hội thánh.

Mác 13:6 « nhiều kẻ » 13:22-23 : « … christ giả và tiên tri giả...sẽ dấy lên... »

I Giăng 2:18 « christ giả » « nhiều kẻ » // câu 22 = tất cả những ai không nhìn biết Giê-su
làm Cứu Chúa đều là những christ giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ (antichrist). // I Giăng 4:3
cho thấy ý tưởng của antichrist đã xuất hiện trong thời kỳ của sứ đồ Giăng.

Chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy ngày hôm nay có những kẻ chống nghịch Đấng
Christ hay những christ giả xuất hiện theo ý nghĩa mục đích của con thú.

II Giăng 7 = christ giả là những kẻ chống nghịch lại lẽ thật.

Con thú có hành động ngược đãi, bắt bớ, gây khốn khổ cho dân sự Đức Chúa Trời, giết hại
2 chứng nhân (mà sự chiến thắng của nó chỉ mang tính ngắn ngủi nhất thời), và chống
nghịch lại Đức Chúa Trời. Câu 3 = hành động của nó làm cả thế gian phải kinh ngạc mà
chạy theo tôn thờ nó.

Khải. 17:9-14 = 7 đầu = 7 ngọn núi9 : ý nghĩa biểu tượng. Đây không phải là một con thú,
mà là một vùng địa dư : La-mã. 7 cái đầu chỉ về một quyền lực chính trị.

10 sừng = 10 vua

Khải. 13:3 = Sự tàn phá và hồi sinh của một đế quốc.

Ngày nay Rô-ma hay La-mã là một quyền lực chính trị và tôn giáo.

9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_collines_de_Rome // https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_hills_of_Rome
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Câu 11 : con thú giống như một chiên con = sự lừa bịp, giả tạo.

Các câu 12-18

Sự cần thiết của sự khôn ngoan và khả năng phân biện giữa thực và giả.

Các dấu kỳ phép lạ lớn lao chưa hẳn đã ấn chứng cho lẽ thật // Mat.7:21-23.

Con thú trong Khải.13, chỉ về sự giả tạo, bắt chước, lừa bịp.

Nó được gọi là tiên tri giả // Khải. 16:13 : Chương 13 có nói đến 3 thực thể : « con rồng, con
thú từ biển lên và con thú từ đất lên » = tiên tri giả đồng nghĩa với con thú từ đất đi lên. //
Khải. 19:20 : tiên tri giả làm được những dấu kỳ phép lạ.

Vậy, tiên tri giả này chính là ai ?

Đây là một người có bề ngoài tu hành sùng đạo và phát ngôn nhân danh con rồng, nhưng
tất cả đều là giả tạo, hư ngụy, bịp bợm đội lốt chiên con.

Đây là một quyền lực rù quến lôi cuốn trên đất.

Các nhà cải chánh cho đây là giáo hội công giáo, nhưng ngày nay các nhà thần học ít có
nghĩ như vậy.

Câu 15 : Có một uy lực làm cho sống động bức tượng của con thú. Có những khả năng về
kỹ thuật số. Một số nhà bình giải hiện đại cho rằng bức tượng kia sẽ là một hình ảnh 3 chiều
(một hình nổi của christ giả/Antéchrist.) // « Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy,
tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. » Đan. 3:6

Câu 16-18 : dấu hiệu của con thú = 666 trên tay mặt hoặc trên trán.

Điều ấy nói lên gì ?

Hãy thử xem xét dấu hiệu này theo bối cảnh lịch sử. Người ta thường đánh dấu các con thú
bằng thanh sắc nung đỏ. Một người nô lệ được đánh dấu để chỉ rằng mình thuộc quyền sở
hữu của ai. Đây là một dấu ấn mang ý nghĩa xác nhận về một quyền sở hữu.

Trong thời đệ nhị thế chiến, những người Do Thái đã được đánh dấu xăm và nhận một dấu
ấn (hình ngôi sao).

Dưới thời đế quốc La mã, một người nô lệ được khắc dấu trên mình thì không được quyền
mua bán làm ăn gì cả.

Lịch sử cho chúng ta thấy điều ấy có khả năng xảy ra mà không cần tới các loại con bọ điện
tử.

Trong nhiều cuốn sách viết về chủ đề trên, vụ con bọ cũng được nói tới, nhưng về phía các
nhà thần  học dựa trên cơ sở luận lý Thánh kinh, thì bài học rút tỉa được ở đây là :

Phần trán chỉ về sự suy nghĩ hay tư duy
Phần tay chỉ về những hành động của chúng ta.

= Như vậy, đây sẽ là vấn đề về cách suy nghĩ và hành động.
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Đây là một dấu ấn trong tư tưởng và hành động của chúng ta. Điều này muốn nói rằng ai
không suy nghĩ theo cách của con thú hoặc ai không hành động theo cách của nó thì sẽ bị
loại ra khỏi xã hội.

Như chúng ta thấy ngày nay ở Bắc Hàn, nếu không suy nghĩ theo đúng với đường lối của
nhà độc tài thì bạn sẽ loại trừ ngay.

Còn nếu trong một nước có nhà lãnh đạo tối cao nắm trọn quyền hành sinh sát, mà bạn lại
hành động không đúng theo pháp luật đề ra, thì bạn chắc sẽ không làm được việc gì hết.

Dấu hiệu của con thú mang ý nghĩa là chống nghịch Đức Chúa Trời. Đây là một trạng thái
hay thái độ tinh thần và tâm linh.

Có nhiều sự giải thích về con số 666.

Chương 13 là một lời kêu gọi chúng ta cần phải có sự khôn ngoan và khả năng phân biện
giữa điều gì  là chân thực và điều gì là giả ngụy.

Bây giờ, nếu phải tóm lược các chương 12 và 13 trong một câu ngắn gọn, thì tôi xin nói :
« trong Christ, chúng ta luôn đứng ở phía kẻ mạnh nhất ! » Amen !
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Chương 14

Sau khi đã nói về những cái ấn, những chiếc kèn đồng và những con thú, bây giờ chúng ta
hãy trở về trời với Chiên Con đích thực.

Câu 1 : chúng ta ở trong sự hiện diện của Chiên Con trên ngọn núi Si-ôn.

Vấn đề cần biết là chính xác chúng ta đang ở nơi nào trên đất, vì ở đây có nói đến ngọn núi
Si-ôn, hay phải chăng chúng ta đang ở trên trời ?

// Êph 2:6 ; Hêb. 12:22

Sion = Giê-ru-sa-lem trên trời = hội thánh trên trời.
Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề liên quan đến hội thánh trong thế gian từng chiến thắng khi
phải kinh qua bao nhiêu sự ngược đãi, bắt bớ.
Có nhiều sự diễn giải về con số 144.000 người.
Số người này, tất cả đều mang danh của Chiên Con và Cha Ngài  trên trán mình,

Các câu 2-3 : chúng ta gặp lại 24 vị trưởng lão và 4 con sinh vật.

Một bài ca mới đã có ở đó kể từ khi có sự sống lại. Chúng ta thừa hưởng mọi phước hạnh
nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Giê-su.

Câu 3b : một bài ca mới huyền nhiệm mà những kẻ ở bên ngoài hội thánh không ai học biết
được, duy chỉ có những kẻ được cứu chuộc khỏi đất mới có thể biết và hát được bài ca mới
này.

Các câu 4-5 : con số 144.000 người này đã biết giữ mình trong sự thánh khiết ; họ có nếp
sống không chỗ trách được, và được xưng công bình bởi dòng huyết báu của Chiên Con.

Khúc Kinh thánh này cho thấy họ không để mình bị lừa dối bởi những lời  gian xảo của con
thú.

Các câu 6-13 = 3 thiên sứ rao báo về các sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Câu 6 : một sự hiện thấy mới được diễn ra : một thiên sứ khác mang đến một điều mới mẻ.
Một tin lành đời đời = có nhiều sự giải thích khác nhau. Đây là một điểm đặc biệt đối với
sách Khải Huyền.
Tin lành hay Phúc âm, là sự loan báo về một sự đắc thắng : Thiên sứ loan báo về một sự
đắc thắng, đó chính là một tin mừng cho mọi người.

Câu 8 : một thiên sứ khác xuất hiện và loan báo về sự sụp đổ của Ba-by-lôn vĩ đại.

Ba-by-lôn vĩ đại là nơi chốn lưu đày mà dân Y-sơ-ra-ên từng trải qua, nhưng đối với dân
chúng ở thời sứ đồ Giăng, thì đây là một hình ảnh chỉ về đế quốc La mã.

Ba-by-lôn cũng là hình ảnh của con thú, chỉ về một chế độ chính trị, xã hội, tín ngưỡng
chống nghịch lại Đấng Christ và hội thánh. // Thời kỳ tháp Ba-bên : Sáng thế. 11:1-9.

Đan. 4:30

Trong chương này có nói về sự sụp đổ của Ba-by-lôn, nhưng nếu chúng ta đi xa hơn chút
nữa tới chương 16, thì thấy Ba-by-lôn vẫn còn tồn tại. Vấn đề có hơi khó một chút trong việc
đọc sách Khải Huyền, đó là sách này không đi theo một trật tự niên đại chính xác, rõ ràng.
Vì vậy, những gì được viết trong chương này không nhất thiết là sự nối tiếp theo niên đại
của chương 13…v…v...
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Chúng ta cần nên có tinh thần khiêm tốn và cẩn trọng khi diễn giải các khải tượng của sứ đồ
Giăng.

Ở câu 8 chương 14, sứ đồ Giăng nói về sự sụp đổ của Ba-by-lôn, nhưng trong chương 16
chúng ta lại thấy Ba-by-lôn vẫn còn đứng vững. Thực ra, chương 16 chỉ là một tia sáng rọi
ngược lại để giúp chúng ta hiểu được một số chi tiết mà chương 14 không có.

Câu 9 : thiên sứ thứ 3 xuất hiện.

Cái dấu của con thú trên trán hoặc trên tay của những người đi theo nó.

Người ta không nhận lấy dấu của con thú, nếu như không muốn. Vậy, mang lấy dấu của
con thú, có nghĩa là gắn bó với ý tưởng và đường lối của nó, là những thứ đối nghịch với
niềm tin vào Đấng Christ ; mang lấy dấu của con thú, tức là hoàn toàn tự nguyện quyết định
quỳ gối xuống để thờ lạy nó.

Tóm lại, thờ lạy con thú là một quyết định tự nguyện, chứ không ai có thể mang dấu con thú
một khi mình không muốn.

Câu 11 : hình phạt đời đời sẽ dành cho tất cả những kẻ phản nghịch, là những kẻ chấp
nhận mang lấy dấu của con thú.

Câu 12 : phước thay cho những ai kiên định giữ vững niềm tin nơi Chúa Giê-su và giữ các
điều răn của Đức Chúa Trời, trong khi đi qua những thử thách khó khăn.

Kiên trì, bền gan bền chí  có nghĩa là :

-gìn giữ những điều răn của Đức Chúa Trời // Cựu Ước

-gìn giữ đức tin nơi Chúa Giê-su // Tân Ước

Ở đây, chúng ta thấy có sự mô tả về sự bền gan hay nhẫn nhục của các thánh đồ.

Câu 13 : phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa !

Chúng ta ở trong một bối cảnh của sự ngược đãi, bắt bớ trên đất, xảy đến cho những kẻ
không thờ lạy con thú và cương quyết giữ vẹn tấm lòng tín trung đối với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời nói « phước thay... », đây là cả một niềm yên ủi khích lệ lớn lao mà Chúa
dành ban cho những kẻ trung tín kiên trì vượt qua mọi nỗi gian lao thử thách trong đời.

// Mat. 16:25

Câu này cho chúng ta thấy Chúa quan tâm đến những việc làm của chúng ta, mặc dù không
phải việc làm là phương tiện đưa người ta đến sự cứu rỗi. // Rôm. 14:12 ; II Côr. 5:10

Các câu 14-16 : có hai sự việc khác nhau được kể ra ở đây : mùa gặt và mùa hái nho.

Có nhiều lối giải thích :

-có người thấy đây là cùng một sự kiện duy nhất nhưng được kể bằng 2 cách khác nhau ;

-có người thấy đây là hai sự kiện riêng biệt. Mùa gặt chỉ về những người thánh thiện :
những cánh đồng chín vàng... ; còn mùa hái nho chỉ về những người gian ác...

Căn cứ theo bối cảnh đoạn văn, thì cách giải thích thứ nhì có phần hữu lý, vì đây là vấn đề
có liên hệ tới hai nhóm người, một nhóm mang dấu của con thú và một nhóm không mang
dấu của con thú.



tr. 52

Câu 20 : máu đổ lai láng chỉ về sự tàn sát = máu đổ chảy dài đến 1.600 dặm (tức khoảng
300kms) // Xach. 14:1

1 dặm = 185 m
1600 dặm = 296 000 m = 296 kms
Diện tích xứ Palestine
Xach. 14:1... ; Khải.16:16 = trận Ha-ma-ghê-đôn (Harmaguédon) = một trận chiến cực kỳ
khủng khiếp xảy ra khi hết thảy các dân tộc hiệp lại để tấn công thành Giê-ru-sa-lem.

Câu 14 : ở đây nói về ai ? Có người nói rằng đây là Chúa Giê-su, một số khác cho rằng đây
là một vì thiên sứ.

Con Người = đây là một danh xưng dành cho Chúa Giê-su, nhắc chúng ta nhớ lại thế nào
phần nhân tánh của Ngài đã giúp hoàn thành sự nghiệp cứu rỗi qua công lao Thập tự giá.

Đầu đội mão triều thiên bằng vàng = Giê-su là Vua trên muôn Vua,

và trong tay cầm một lưỡi liềm bén = công cụ này tiêu biểu cho sự thi hành án phạt một
cách nhanh chóng dành cho những kẻ phản nghịch đã chối bỏ Đức Chúa Trời.
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Chương  15

Đây là một chương rất ngắn.

Câu 1 : Câu này cũng dùng ngôn ngữ mô tả giống như trong Khải. 12:1 và loan báo về vài
sự kiện đặc biệt.
7 thiên sứ cầm 7 tai họa
7 tai họa = những tai họa cuối và sự thể hiện cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Câu 2 : chúng ta ở sau trận chiến, vì câu này nói về những người đã chiến thắng.

Câu 3 : bài ca của Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô Ký : thế nào dân sự Đức Chúa Trời được giải
cứu sau một chuỗi tai họa đổ xuống trên xứ Ai Cập. Một bài hoan ca để nhớ lại thế nào dân
Y-sơ-ra-ên đã được giải thoát khỏi ách kềm kẹp của Pha-ra-ôn // Xuất.15:1-21. Phục truyền.
31:22 cũng nhắc đến bài ca của Môi-se : « Hôm ấy, Môi-se chép bài ca này và dạy cho con
dân Y-sơ-ra-ên. » // Phục truyền. 32:1-43

Bài ca liên hệ đến Chiên Con = huyết chiên con đã đổ ra trước khi dân sự rời khỏi xứ Ai
Cập.

Câu 4 :

Câu 5 : đền tạm chứng cớ hay ‘lều chứng ước’ trong Cựu Ước = lều gặp gỡ, nơi Môi-se
gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Từ ngữ này có vẻ mới lạ đối với chúng ta, nhưng rất quen thuộc và binh thường đối với
người Do Thái khi họ đọc Bản Kinh thánh Bảy Mươi (Bản dịch Kinh Cựu Ước trong tiếng Hi
Lạp), phần nói về Lều Chứng Ước.

Các câu 6 và 8 : 7 chén bằng vàng chứa đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Dưới mắt chúng ta thì sự tức giận hay thạnh nộ là điều mâu thuẫn với tình yêu thương.

Ê-sai 48:9 : câu Kinh thánh ở Ê-sai cho thấy sự tức giận hay thạnh nộ không mang tính
nghịch lại với tình yêu thương, nhưng trong tình yêu thương thì có chứa đựng sự tức giận.

Dân số Ký 14:18 : « Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn....., nhưng Ngài không
kể kẻ có tội là vô tội. »

Ê-sai 26:10 : sự tức giận là biểu hiện của tình yêu thương. Hãy thử tưởng tượng có người
sống cách buông tuồng trong đời, và rồi Đức Chúa Trời lại bảo với người ấy rằng : không
sao, không có gì nghiêm trọng, ta vẫn yêu thương con ! Như vậy đâu có đúng là thể hiện
tình yêu thương, vì người ấy đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Sự tức giận có tính xây dựng/giáo dục : sự nóng giận của Đức Chúa Trời không có mục
đích làm cho hư mất , nhưng là đem lại sự cứu rỗi.

Đây không phải là cơn nóng giận xảy đến bất ngờ, mà bao giờ cũng có những lời cảnh báo
đi trước.

Ví dụ như trường hợp ông Giô-na được sai phái đến thành Ni-ni-ve. Sự loan báo về cơn
thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với thành Ni-ni-ve chính là phương cách cảnh báo để kêu
gọi dân cư nơi đây sớm biết quay đầu ăn năn.

Các chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời có mục đích trước tiên là đưa dẫn dân cư trên đất
đến với sự hối cải, ăn năn.
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Chương 16

Câu 1 : cũng như với 7 cái ấn và 7 tiếng kèn đồng, bây giờ chúng ta thấy xuất hiện các thiên
sứ và các thực thể siêu nhiên có trách nhiệm thi hành các chương trình kế hoạch của Đức
Chúa Trời. Điều này xác chứng rằng Đức Chúa Trời luôn nắm quyền kiểm soát và tể trị trên
mọi sự. Những gì xảy đến không phải do tình cờ, mà là có tiên liệu và nằm trong quyền
kiểm soát của Đức Chúa Trời, và có chủ đích xây dựng/giáo dục hẳn hòi.

Chúng ta nhận thấy có những điểm giống nhau giữa những cái bát thạnh nộ và những tai vạ
đổ xuống trên xứ Ai Cập.
Quả thực, mục đích đầu tiên của những tai họa rót xuống trên Ai Cập là để thúc đẩy Pha-ra-
ôn đến chỗ thức tỉnh, ăn năn, nhưng vì sự cứng lòng, ông và dân Ai Cập phải gánh lấy bao
nỗi khốn khổ đau thương.

Câu 2 : tai vạ thứ 1 : mụn nhọt ghẻ chốc và sự đau đớn. Tai vạ này đánh vào những kẻ
mang dấu con thú và thờ lạy hình tượng của nó.

Mục đích của Đức Chúa Trời là tìm cách dẫn dắt những người ở dưới sự kềm kẹp của con
thú vào trong các lối công bình.

Câu 3 : bát thứ 2  = biển đầy máu.

Câu 4 : bát thứ 3  = các nguồn nước trở thành máu.

Các câu 5-7 : những gì Đức Chúa Trời làm có thể khiến chúng ta kinh ngạc và cảm thấy
khó hiểu...tuy nhiên, tất cả những gì Ngài làm đều là đúng đắn, công bình, chính xác, không
hề sai trật hay bất bình thường.

Các câu 9 và 11 : Những câu Kinh thánh này cho thấy rõ về mục đích hành động của Đức
Chúa Trời, về sự ăn năn hối cải của con người, và ở đây chúng ta thấy trước sự thạnh nộ
của Đức Chúa Trời, loài người vẫn cứng lòng không chịu ăn năn. // Luc. 13:2-4 Đức Chúa
Trời là công bình và Ngài báo trả cho mỗi người tùy theo những gì họ đã làm.

Câu 6 nói rất rõ ràng : máu đã bị đổ ra một cách bất công, và Đức Chúa Trời là Đấng công
bình sẽ báo trả xứng đáng cho những kẻ đã làm đổ máu các thánh đồ và các tiên tri. // Rôm.
12:19; 6:23

Câu 8 : bát thứ 4 : lửa nóng cháy xém từ mặt trời.

Câu 10 : bát thứ 5 : bóng tối bao trùm lên ngôi nước của con thú.

Câu 12 : bát thứ 6 : con sông Ơ-phơ-rát bị khô cạn và đạo binh các vua tập họp để chuẫn bị
vào mặt trận Ha-ma-ghê-đôn.

Con sông Ơ-phơ-rát là tiêu biểu cho biên giới tự nhiên giữa Đông phương và Tây phương.
Ha-ma-ghê-đôn = ngọn núi Mê-ghi-đô

Câu 17 : bát thứ 7 : cơn động đất dữ dội chưa từng thấy và những cục mưa đá nặng bằng
một ta-lâng (khoảng 30 đến 40 kg) từ trời rớt xuống.
Sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời làm rung chuyển cả trái đất : Aghê 2:6-21; Hêb. 12:26.
Không thể có một chỗ ẩn náu nào để tránh khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời : Êsai.
28:15. Người ta lúc ấy sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, trần trụi, không có sự che chở,
gánh chịu cơn thạnh nộ từ trên cao mà không có phương thế gì để trốn thoát.

Câu 17b : cụm từ «xong rồi ! » // Êxêch. 39:8
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Câu 19 : thành phố lớn bị phân chiae = thành Giê-ru-sa-lem

7 cái bát trong Khải Huyền 15-16 phản ánh phần nào những tai vạ đổ xuống trên xứ Ai Cập
(Xuất. 7-12).
Đồng thời, cũng có một số khá nhiều những điểm tương đồng giữa tính chất của các tai họa
qua loạt kèn đồng và các tai họa do các bát đổ xuống.

Sự khác biệt giữa những tai họa của hai loạt tai vạ nói trên không nằm ở các mục tiêu bị
nhắm tới, mà nằm ở mức độ lớn lao của những sự tổn hại. Như chúng ta thấy, chỉ một phần
ba vạn vật bị thiệt hại, song điều này cũng có nghĩa là thế giới con người  bị tổn hại.

Bát thứ 1   = ung nhọt gây đau đớn cho những kẻ thờ lạy Antichrist (Khải.16:1-2).
Bát thứ 2 = Biển thành máu, sinh vật trong biển chết hết (Khải.16:3).
Bát thứ 3   = Các nguồn nước biến thành máu (Khải.16:4-7).
Bát thứ 4   = Mặt trời phát ra những tia nóng làm cháy xém vạn vật (Khải.16:8-9).
Bát thứ 5   = Bóng tối bao trùm lên khắp ngôi nước trên đất của Antichrist (Khải.16:10-11).
Bát thứ 6   = Ma quỉ dụ dỗ lôi kéo các dân tộc đến Ha-ma-ghê-đôn (Khải.16:12-16).
Bát thứ 7 = Động đất dữ dội chưa từng thấy, và những cục mưa đá nặng 30-40kg từ trời
đổ xuống, (Khải.16:17-21).

Thái độ của loài người trong sách Khải Huyền, đặc biệt là trong thời kỳ được sứ đồ Giăng
mô tả, cũng giống như thái độ và phản ứng của Pha-ra-ôn trước những tai họa đổ xuống
trên đất nước Ai Cập của ông. Pha-ra-ôn cứng lòng thậm chí tới mức độ mặc dù trước
những sự phán xét của Đức Chúa Trời, Pha-ra-ôn vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu ăn
năn.

Trước sức mạnh và cơn thạnh nộ đến hồi cao điểm của Đức Chúa Trời, thật vô cùng kinh
ngạc khi thấy loài người vẫn bướng bỉnh cứng lòng.
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Các chương 17 và 18

Các chương này nói về sự sụp đổ của Ba-by-lôn vĩ đại. Sở dĩ Đức Chúa Trời dành 2
chương cho Ba-by-lôn (« cửa trời »), ấy là vì Ngài muốn chứng tỏ vị trí chiến lược của thành
Ba-by-lôn trong lịch sử nhân loại, cũng như trong lịch sử kết thúc các thời đại, và trong ngôi
nước của con thú.

Các nhà bình giải đưa ra nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến sự tìm hiểu khúc Kinh thánh
này.

Chúng ta  thấy trong các chương này có sự mô tả về hai thành Ba-by-lôn :

Ch. 17 – trình bày về một thành Ba-by-lôn thuộc linh.
Ch. 18 – trình bày về một thực thể chính trị, một thành phố vật chất, hữu hình !

Các câu 1-3 : Bởi sự cảm hóa của Thánh Linh, sứ đồ Giăng được một thiên sứ đưa đi vào
hoang mạc để giúp ông thấy rõ sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho con đại dâm phụ.
Thiên sứ này có lẽ là vị thứ 7 , tức người mang bát thứ 7, vì có nói đến Ba-by-lôn.

Còn con đại dâm phụ (hay đại kỹ nữ) là ai vậy ? Đây chỉ về Ba-by-lôn thuộc linh.

Câu 1 = Người đàn bà này là một con điếm (tức kỹ nữ) : nó gây ra nạn gian dâm thuộc linh,
và tiêu biểu cho sứ bất trung bất tín đối với Đức Chúa Trời.

Khi dân sự Đức Chúa Trời, tứcY-sơ-ra-ên, bỏ Chúa để chạy theo sự thờ lạy hình tượng, thì
họ được ví sánh như một người kỹ nữ (tức con điềm): Êsai.1:21; Giê.13:27; Lêv.17:7;20:5;
Êxêch.16 và 23.

Câu 2 = thay vì tôn vinh Đức Chúa Trời như điều phải làm, họ lại tôn thờ tôn vinh những thứ
khác....
Như vậy, đây có thể hiểu như có một nhóm hay một tổ chức bề ngoài thì cao rao mình tôn
thờ Đức Chúa Trời, nhưng kỳ thực bề trong thì bất trung bất tín với Chúa...câu 4b

Câu 1 = « Con đại kỹ nữ (hay đại dâm phụ) đang ngồi trên các dòng nước lớn... » Người
đàn bà này có một ảnh hưởng lớn trên hoàn cầu. Thiên sứ cho biết là hết thảy dân cư trên
đất đều say sưa vì rượu gian dâm của nó : câu 2 ; tham khảo Giê.51,6-8.
Câu 15 : « Những dòng nước mà ngươi thấy người kỹ nữ (con dâm phụ) ngồi lên trên là các
dân tộc, các nhóm người, các nước và các thứ tiếng. »

Câu 2 = « Các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó và dân cư trong thế gian cũng say
sưa vì rượu tà dâm của nó. » Biết bao nhiêu người sống trên đất bị tác hại bởi những sự
giáo huấn của tổ chức hay cơ cấu gian dâm vô đạo này.

Câu 4a = « ...nó mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu »
Người đàn bà này rất giàu có. Bề ngoài, nó dường như có những chân lý thuộc linh...,
nhưng mà, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi !

Câu 4b = Tay nó cầm một chén vàng : Vàng là biểu tượng của những gì thiêng liêng cao
quí, nhưng thảm thương thay !, ở đây nói về chén vàng chứa đầy những khái niệm tôn giáo
tà ngụy... « chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc dâm uế. » Bề ngoài thì giống như « chén
phước hạnh », nhưng bề trong thì chứa đầy những sự gớm ghiếc.
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Câu 5a = Nó là mẹ của những dâm phụ và của những điều ô-uế gớm ghiếc trên trần gian...
: có những nhóm khác giống như nó, nhưng nó chính là mẹ của tất cả và đã ảnh hưởng đến
tất cả bằng đường lối giáo lý tà vạy của mình.

Câu 6 = Nó bắt bớ những tín đồ trung thực : Nó không chấp nhận bất cứ một sự chống đối
nào...

Câu 5a = « Trên trán nó có ghi một tên rất Huyền Bí, là : BA-BY-LÔN LỚN, LÀ MẸ CỦA KẺ
TÀ DÂM VÀ NHỮNG  SỰ GỚM GHÊ TRONG THẾ GIAN »

Từ « Huyền Bí » ngụ ý cho thấy còn nhiều điều nữa chưa xuất đầu lộ diện...
Ba-by-lôn đã mang lại cho tổ chức này mọi đường lối thực hành : thờ lạy hình tượng hoặc
gian dâm thuộc linh.
Giống như Giê-ru-sa-lem được gọi là Sô-đôm và Ê-díp-tô, vì cớ mọi lối sống bất bình
thường của mình, thì tổ chức siêu tôn giáo này cũng được gọi là Ba-by-lôn.

Hệ thống siêu tôn giáo này sẽ phần nào có ảnh hưởng tác động đến tất cả các tôn giáo trên
hoàn cầu.

Câu 9 = Nhiều người liên kết « 7 ngọn núi » ở đây với La mã và chế độ giáo hoàng, vì lẽ La
mã rất được nổi tiếng như thành phố có 7 ngọn đồi..Nhưng hiểu đúng theo nghĩa đen trong
tiếng Hi lạp, thì  câu này nói về « những ngọn núi » chứ không phải « những ngọn đồi ».

Tốt hơn, chúng ta nên hiểu 7 ngọn núi ở đây là chỉ về « 7 vương quốc và 7 vì vua ». Không
nghi ngờ gì nữa, trong Ba-by-lôn ẩn bí này sẽ có một khối liên minh hợp nhất khá mạnh mẽ
của Công giáo La mã.

Giáo hội Công giáo La mã thường lên tiếng  hưởng ứng một sự hợp nhất toàn cầu của hết
thảy các tổ chức tôn giáo.

Con Đại dâm phụ bị hủy diệt

Câu 16 = « Mười sừng mà ngươi đã thấy và chính con thú sẽ ghét người kỹ nữ (dâm
phụ)… » Con thú từng đi chung với dâm phụ, bây giờ quay ngược lại hủy diệt dâm phụ.

Vào giữa tuần lễ của Đa-ni-ên, (Tuần 7 năm), nghĩa là sau 3 năm rưỡi thời kỳ cai trị của
Antichrist, thì Antichrist không còn chấp nhận siêu cơ cấu tôn giáo này nữa, rồi nó tự xưng
mình là Đức Chúa Trời và tìm cách vào ngồi trong đền Giê-ru-sa-lem...

Cơ cấu hay thực thể tôn giáo này, tức Ba-by-lôn Huyền bí, ban đầu sẽ phuc vụ cho các
chương trình kế hoach của Con Thú. Tuy nhiên, đến giữa thời kỳ Đại Nạn, Con Thú, trước
không còn, nay lại xuất hiện với tất cả sức mạnh để gây khốn cho Ba-by-lôn Huyền Bí.

Con Thú tái lập hệ thống tôn thờ riêng của nó. Thoạt đầu, Con Thú sử dụng ảnh hưởng và
uy quyền tôn giáo của con Dâm Phụ, Ba-by-lôn Huyền Bí, Phong trào Thống nhất Tôn giáo
Toàn cầu...

Khải. 17:11 « Con thú trước đã có, nay không còn nữa, chính là vì vua thứ tám ; nó cũng ở
trong số bảy, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. »

7 hay 8 vương quốc này là gì ? Đây là thời kỳ của các quốc gia !
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Dưới đây là các đế quốc đã áp bức dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ các quốc gia :

1-Ai Cập, 2-A-sy-ri, 3-Ba-by-lôn 4-Ba-tư (Iran-Irak), 5-Hi Lạp, 6-La mã, 7-Đế quốc La mã
được phục hồi và 8-Vương quốc của Antichrist.

Thiên sứ nói với sứ đồ Giăng : «Chúng cũng là bảy vị vua : Năm vị đã bị đổ»

Năm vị vua bị đổ trong thời kỳ sứ đồ Giăng, gồm có : Ai Cập, A-sy-ri, Ba-by-lôn, Ba-tư (Iran-
Irak) và Hi Lạp..

Thiên sứ cũng nói : «. Một vua còn trị vì ». Vị vua còn trị vì vào thời sứ đồ Giăng chính là La
Mã, vị vua thứ 6.

Thiên sứ nói thêm : « còn một vị khác chưa đến ».

Đó là vị thứ 7, Đế quốc La mã phục hồi. Có mười nước được phục hồi bên trong đế quốc La
mã xưa.

Và rồi để kết thúc như sau : « Con thú trước đã có nay  không có nữa, là vì vua thứ tám ; nó
cũng ở trong số bảy vua, và đang đi đến chỗ hủy diệt… »

Nó không còn có nữa vào thời ông Giăng, như vậy thì vì vua thứ tám này là thuộc về số
năm vua có từ trước thời ông Giăng ! Không thể coi đây là La Mã, bởi vì Con Thú có từ
trước thời kỳ La mã. « Chính cái sừng nhỏ hung bạo đánh ngã ba vua và tái thiết Đế quốc
xưa của A-léc-xăng Đai đế, lấy Ba-by-lôn làm thủ phủ ! ».

Như vậy, vì vua thứ tám nằm trong số bảy vua, và đã có từ trước. Đây không phải là một sự
đầu thai , cũng chẳng phải là một sự sống lại của Antichrist. Đây chính là thiên sứ được thả
ra và đi lên từ vực sâu, và khi chiếm đoạt được uy quyền của Antichrist, thì vì thiên sứ này
cũng lặp lại cùng những công việc kể từ Ba-by-lôn, nhưng chính đây cũng là nơi tử vong
của A-léc-xăng Đại đế ! Và, đấy cũng chính là cách Con Thú sẽ tái xuất hiện !
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Sự Sụp đổ của Ba-by-lôn Thương mại

Chương 18

Câu 1 = Những hành động can thiệp của thiên sứ đều nằm dưới quyền kiểm soát của Đức
Chúa Trời.

Một thiên sứ có thẩm quyền lớn.

Câu 2 = một tiếng kêu lớn = Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi !

Vào thời những tín đồ trong các thế kỷ đầu tiên, thì Ba-by-lôn lớn (hay vĩ đại) tức là La Mã.

Điều chúng ta tìm thấy được ở đây, là một bức thông điệp về sự vui mừng. Thực vậy, vào
một lúc nào đó cần thiết thì lẽ công bình công chính luôn được thực hiện hay thi hành.

Ba-by-lôn là thủ đô công cụ của Sa-tan, được thiết lập trên các nguyên tắc của tháp Ba-bên,
tức muốn mình lên cao ngang bằng với Thượng Đế : một sự chống nghịch lại vương quốc
Đức Chúa Trời.

Đường lối mưu đồ của Ba-by-lôn là muốn thiết dựng một vương quốc trần gian chống
nghịch lại vương quốc Đức Chúa Trời.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ba-by-lôn trong chương sách này chỉ về một thành phố thực tế
sẽ được tái thiết bên dòng sông Ơ-phơ-rát. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, Saddem
Hussein đã phát động một đại dự án tái thiết Ba-by-lôn, phục hồi những tàn tích của thành
phố cổ xưa, với những phòng ốc, công thự được xây dựng rặt theo lối kiến trúc thời quá
khứ. Trên những miếng gạch, người hùng mạnh trước kia của Irak cho khắc tên mình giống
như các vua chúa Ba-by-lôn thuở xưa từng làm. Người ta có thể đọc thấy đại khái những
chữ như thế này : « Công trình tái thiết dinh thự hoàng đế Nabuchodonosor dưới thời trị vì
đầy vinh quang của Saddam Hussein”.

Đến tháng Hai 1990, hơn sáu chục triệu viên gạch đã được sử dụng trong công trình tái
thiết thành phố huyền thoại Nebuchadnezzar. Saddem Hussein đã phớt lờ mọi ý kiến phản
đối của các nhà khảo cổ học, vì theo họ, xây cất trên những tàn tích cổ xưa là một tội ác.
Trên đúng địa điểm của cổ thành Ba-by-lôn, Saddem Hussein dã cho tái thiết khu Cung điện
DU nằm ở phía nam, ở đó có con đường Rước Lễ, nhà hát Hi Lạp, nhiều đền đài, và nơi
xưa kia từng là ngự phòng của vua Nebuchadnezzar, cùng với Cổng ISHTAR nhưng giảm
bớt một nửa diện tích..

http://www.france24.com/fr/20080515-le-site-babylone-endommage-militaires-archeologie-irak

Đây cũng sẽ là trung tâm của một hệ thống kinh tế-chính trị ; chắc bạn hẳn nhớ là Con Thú
sẽ dùng cách kiểm soát khống chế về hoạt động kinh doanh thương mại để bắt người ta
phải sùng bái tôn thờ no...« Không ai có thể mua bán nếu như không có dấu của con thú. »

Yếu tố chính được nhấn mạnh trong chương sách này về Ba-by-lôn, đó là nền thương mại
ở cấp độ toàn cầu của các tổ chức quốc tế hay đa quốc gia.

1 –Những điểm giống nhau giữa hai Ba-by-lôn

Có những điểm giống nhau giữa Ba-by-lôn của chương 17 và Ba-by-lôn của chương 18.

Cả hai đều nằm dưới quyền thống trị của Antichrist.
Cả hai đều ngồi trên ngôi trị vì.
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Cả hai đều căm ghét và gây đổ máu cho những người thánh.
Cả hai đều liên kết với các vua trong sự gian dâm vô đạo.
Cả hai đều bị phán xét và hủy diệt.

Đồng thời cũng có những điểm khác nhau đáng kể.

Câu 21 = « Bấy giờ một thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển
mà rằng : Ba-by-lôn là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm
thấy nó nữa. »

Câu  9 = « Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy
khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than. Sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên
chúng đứng xa mà rằng : Khốn thay ! Khốn thay ! Ba-by-lôn là thành lớn, là thành cường
thạnh kia ! Trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi ! »

Có một sự khác biệt giữa hai Ba-by-lôn : Trong Khải. 17:16, các vua và Con Thú đồng tình
hiệp ý tiêu diệt Ba-by-lôn Huyền bí (tức con đại dâm phụ), nhưng trong sự hủy diệt thành
phố ở chương 18, thì chúng than thở và khóc lóc...

3 – Thành phố trở nên một nơi ở của ma quỉ :

Câu 2 = Nó có ảnh hưởng trên tất cả các quốc gia dân tộc. « Thành ấy đã trở nên chỗ ở
của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người
ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế
gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá
xa hoa của nó. »

Sau khi Hội thánh được cất lên, Ba-by-lôn sẽ trở nên trung tâm của mọi hoạt động tà thần,
và đó là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn tới sự sụp đổ của nó.

Câu 4 = « Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu
những tai họa nó nữa chăng. »

Có một sự phân rẽ hay cách ly xảy ra trong các hoàn cảnh tai ương. Trong những trường
hợp này, các tín đồ luôn được ở cách ly, như dân Hê-bơ-rơ được sống cách ly an toàn khi
các tai họa đổ xuống trên xứ Ai Cập.

Ở đây, trong câu 4, Đức Chúa Trời phán bảo rất rõ ràng : « Hãy ra khỏi »...điều này làm
chúng ta nhớ lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho Lót khi ông sống với gia đình mình
ở thành Sô-đôm.

Chúng ta được kêu gọi, không phải là để dự phần vào những tội lỗi hay tai họa, nhưng là để
dự phần với Đấng Christ trong ơn cứu rỗi và sự vinh hiển của Ngài. Hêb. 3:14

Trong câu 4 này, Đức Chúa Trời  cũng có chút ngụ ý quở trách : tại sao các ngươi lại có
mặt ở đó, khi nơi đó chẳng phải là chỗ của các ngươi !

Các câu 5-6 = Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời công bình, Ngài  nhớ đến
tội lỗi của những kẻ bất công và báo trả cho họ về những gì họ đã làm. Ba-by-lôn phải nhận
lại sự báo trả gấp đôi so với những điều nó đã làm.

Các câu 7-8 = Có một nguyên tắc được chứng minh trong thực tế : tất cả những gì nổi lên
như một thành phố chống đối phản loạn, thì có ngày sẽ sụp đổ, và những ai cả gan dám nói
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rằng Đức Chúa Trời chẳng thể làm gì được họ, thì chắc chắn sẽ nếm mùi chết chóc, than
khóc và đói kém.

Những tai họa nói ở đây, chính là những gì sẽ xảy ra khi có bát thứ 7 :
Khải. 16-17 // Khải. 16:17-20 « Vị thiên sứ thứ 7 trút bát mình trong không khí, thì có tiếng
lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng : Xong rồi ! Liền có chớp nhoáng, tiếng
rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất
chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân
ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn đặng cho nó uống chén rượu
thạnh nộ của Ngài. Mọi dân đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. »

Ba-by-lôn An Bí bị hủy diệt vào giữa kỳ tuần lễ của Đa-ni-ên, bởi các thế lực chính trị và
Antichrist. Còn Ba-by-lôn thương mại bị tiêu diệt bởi chính Đức Chúa Trời, vào cuối thời kỳ
Đại Nạn.

Ba thành phần được giàu có nhờ quan hệ thương mại với Ba-by-lôn , gồm có : Các chính
phủ trên đất, nền thương mại thế giới và ngành hàng hải... Nhưng rồi tất cả đều khóc lóc
thở than !

Câu 9 = «Hết thảy các vua thế gian đều sẽ vì nó mà khóc lóc thở than. »
Câu 11 = « Các nhà buôn (thương gia) trên đất cũng vì nó mà khóc lóc, rầu rĩ, »
Câu 17 = « Hết thảy những lái tàu, những người đi biển, và thủy thủ, những kẻ buôn bán
trên mặt biển...đều vì nó mà thương khóc, than vãn. »

Câu 9-13 = Ba-by-lôn là một thành phố đã lôi cuốn, hấp dẫn được dân chúng và chính phủ
các nước.

Chúng ta cần suy gẫm về cái nguyên tắc thế nào nền kinh tế thế giới phải sụp đổ một cách
vô cùng nghiêm trọng đến mức độ sẽ không còn ai cứu vãn được.

Các câu 14-19 = ở đây có lắm chi tiết, nhưng điều cốt yếu không phải nằm trong các chi
tiết, mà là trong cái nguyên lý theo đó, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, cả một thành phố bị sụp
đổ, và người ta có thể nhìn thấy từ xa. Đây là một sự cố bât ngờ và không ai đoán trước
được : thình lình, tất cả đều biến mất.

Nhìn lại thế giới chúng ta, chúng ta đều nhận thấy được tất cả sự mỏng manh dễ vỡ của
nền kinh tế. Trong một thời gian ngắn, mọi thứ có thể chao đảo sụp đổ.

Câu 20 = một lần nữa, chúng ta thấy rõ thông điệp của sách Khải Huyền là một bức thông
điệp đầy vui mừng. Đây là một tin mừng, vâng, đây chính là một tin tức tốt lành, vì nó cho
chúng ta biết rằng những kẻ gian ác sẽ phải  sụp  đổ, và rằng những gì  chống nghịch với
Đức Chúa Trời đều sẽ phải tan rã.

Câu 21 = một thiên sứ đầy uy lực // Mác 9 :43

Sự phán xét có liên quan tới cách đối xử với con cái Đức Chúa Trời.

Ba-by-lôn bị phán xét không phải chỉ vì sự kiêu ngạo và sự đồi bại về luân lý đạo đức của
nó, mà còn vì cách nó đối xử với con cái của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời Chân
thật và Công bình : Khải. 19:1-2.
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Người Rô-ma (La mã) vốn tin chắc đế quốc của họ sẽ mãi mãi trường tồn, nhưng rồi đã
phải sụp đổ trong phút chốc. Tất cả những gì chống lại vương quốc Đức Chúa Trời đều phải
sụp đổ.

Các câu 22-24 = cả một hệ thống ngược đãi, bắt bớ tín đồ Cơ-đốc đều ngã nhào. Đó là tin
vui cho những Cơ-đốc nhân từng sống qua sự bắt bớ, bởi vì, rồi sẽ có một ngày, Đức Chúa
Trời phán xét những kẻ bắt bớ ấy. Ba-by-lôn bị đổ nhào cùng với nền kinh tế tan rã của nó,
và nó sẽ chẳng còn chút vui mừng giả tạo nào nữa...Sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ
xuống trên thành phố này và trên tất cả những gì nó có.
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Chương 19

Qua một thời gian thảm đạm, bây giờ đến lúc chúng ta được lên thiên đàng để dự Tiệc
Cưới Chiến Con.

Các câu 1-5 = ở đây, có sự tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ sự công bình của Ngài.

Trong chương 19, chúng ta nhận thấy có một sự vinh hiển được chia sẻ giữa Đức Chúa
Cha và Chúa Giê-su, là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Như vậy, ở đây không thấy có hệ
thống cấp bậc hoặc ngay cả tính ưu trội.

Các câu 6-8 = Người vợ trong các câu này chỉ về Hội Thánh. Người vợ được sửa soạn,
mặc chiếc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình
của các thánh đồ).

Khúc Kinh thánh này thật vô cùng lý thú, vì nó nêu rõ sự quan trọng về những việc làm của
đức tin.
Ở đây cho thấy các việc làm được coi như một phương tiện, và mục đích là để mang sự
vinh dự về cho người chồng.
Những việc làm phát xuất từ đức tin là một phương cách để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Các câu 9-10 = ở đây cho thấy rõ việc thờ lạy các thiên sứ là không đúng với sự dạy dỗ
của Kinh Thánh.
Những câu này cho chúng biết một số yếu tố liên quan đến chức năng nhiệm vụ của các
thiên sứ : bạn đồng hành (đi bên cạnh) trên con đường phục vụ Đức Chúa Trời.

Các câu 11-16 = Hình ảnh của người kỵ mã này là hình ảnh của Chúa Giê-su.
Cây gậy sắt = Thi thiên 2:9

Các câu 17-18 = một trân chiến mở màn = trận chiến Ha-ma-ghê-đôn.

Các câu 19-21 = một trận chiến giữa một chọi mười, ở đây nói về đạo binh của Chúa tranh
chiến với đại binh đoàn liên minh của các vua thế gian.
Khi trận chiến này xảy ra, thì những kẻ được dự Tiệc Cưới Chiên Con không còn ở trên thề
gian nữa. Điều này có nghĩa là Hội thánh đã được cất lên từ trước rồi.
Lối tường thuật có liên hệ trước sau này giúp đưa chúng ta đến một sự suy diễn hợp lý,
theo đó, có một sự nhắc lại những biến cố mà chúng ta đã thấy trước kia.
Về phía địch, thì những kẻ tham gia trận chiến này là những kẻ có mang trên người dấu của
con thú.

Đây là một trân chiến chống lại Y-sơ-ra-ên (xem lại Chương 16).
Khối binh đoàn liên minh tham gia trận chiến này bị diệt vong, nhưng điều đó không có
nghĩa là không còn ai sống sót trên đất.
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Chương 20

Khải Huyền không phải là một quyển sách gây cho sợ hãi, nhưng là để đem lại sự yên ủi và
vui mừng.
Để hiểu rõ sách này, chúng ta cần đặt mình vào trong bối cảnh của sứ đồ Giăng. Thời kỳ ấy,
Cơ-đốc nhân phải trải qua biết bao sự ngược đãi, bắt bớ, khó khăn. Do vậy, nhờ đọc bức
thư này của Giăng, các Cơ-đốc nhân cảm thấy được phấn khởi, vì biết rằng sự đắc thắng
chung cuộc bao giờ cũng thuộc về Đấng Christ.

Ba chương sách cuối cùng là phần kết luận của quyển sách này, và là một lời kết luận tốt
đẹp dành cho các Cơ-đốc nhân. Chúng ta nhận biết được sự hoàn thành của diều Đấng
Christ đã hứa : « Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ! » Giăng 14:2-4

Chương này nói về « Ngàn Năm Bình An » (tức Thiên Hi Niên).

Các câu 1-2 = con rồng = tức con rắn xưa = tức quỉ vương hay Sa-tan. Ở đây nêu rõ danh
tính của nó, không có gì nhầm lẫn được.

Không có chút gì khó khăn để hiểu rằng Sa-tan bị bắt trói lại trong một ngàn năm. Khúc Kinh
thánh này cho thấy rất rõ về quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời. Không phải có tranh
chiến, vì Đức Chúa Trời vốn là Đấng Toan Năng.

Câu 3a = Sa-tan sẽ không còn có thể hành động trên đất nữa. Các nước nói ở đây là chỉ về
những người không phải là dân Do Thái.

Câu 3b = « Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu...» Điều này nằm trong
chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ biết ở phần tiếp theo.

« μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.»
Sau đó, Sa-tan phải /cần được cỡi trói /và thả ra một thời gian ngắn.

Các câu 4-6 = sự sống lại của những kẻ có sự sống, đồng thời cũng có sự sống lại của
những kẻ đi vào sự chết đời đời.

Phải chăng chúng ta sẽ dự phần vào sự sống lại phước hạnh này ? Khá nhớ rằng Hội thánh
được cất lên trước khi xảy ra sự kiện này. Những người sẽ dự phần trong sự sống lại thứ
nhất là những người trung thành giữ vẹn niềm tin, nhưng sẽ ngã chết trong thời kỳ đại nạn
sau khi có sự cất lên của Hội thánh.

« Ngàn Năm Bình An » là một thời kỳ an bình thịnh trị với Đấng Christ trải suốt một năm.

Chúng ta lưu ý nhận thấy rằng những câu đầu của chương sách này mang tính diễn giải sự
việc một cách chính xác theo từng chữ hay theo nghĩa đen, chẳng hạn như khi nói về con
rắn xưa thì nêu đích danh c ủa nó là Sa-tan. Như vậy có nghĩa là khi nói về « Ngàn Năm
Bình An » thì nên hiểu rằng đây đích thực là Một Ngàn Năm Bình An cụ thể, rõ ràng, do đó
không cần phải tìm cách diễn giải theo nghĩa tinh thần hay thiêng liêng gì khác.

Các câu 7-10 = trong thời gian 1.000 năm, Sa-tan bị xiềng lại và không gây được chút ảnh
hưởng nào nữa. Nhưng sau thời gian này, Sa-tan được thả ra, và nó sẽ lại tiếp diễn những
gì nó đã từng làm, đó là tìm cách tranh chiến với Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài.
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Có vô số người từ các giống dân Gog và Magog đến theo nó để tham gia cơn đại chiến
chung cuộc.

Đây là trận chiến quyết định dứt khoát : Sa-tan bị đánh bại hoàn toàn (câu 10), bị quăng vào
hồ lửa lưu huỳnh, trong đó đã có con thú và tiên tri giả.

Kinh thánh nói rõ : chúng sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Có một câu hỏi thường được đặt ra : tại sao có Ngàn Năm Bình An mà kế sau đó còn có
một cuộc phản loạn ?

Chúng ta có thể trả lời bằng cách nói rằng thời kỳ ngàn năm này là một thời kỳ mang tính
giáo huấn, xây dựng. Nhiều Cơ-đốc nhân nói rằng thật khó mà đi ngược với dòng đời của
thế gian này, bởi vì có lắm sự cám dỗ, áp lực và cả hành động của ma vương nữa. Nếu
không có những trở ngại này thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Thế thì, trong thời gian ngàn năm, Đức Chúa Trời cất bỏ hết tất cả những chướng ngại vật ;
sẽ không còn những áp lực để thúc đẩy việc làm ác ; Sa-tan bị xiềng lại và không  còn chút
ảnh hưởng nào.

Ngàn Năm Bình An là một thời kỳ an lạc tuyệt vời, dưới sự cai trị của Chúa Giê-su, và
chúng ta sẽ được đồng trị với Ngài.

Và, chúng ta có thể nói rằng, như vậy chắc con người không còn mong muốn diều gì khác
hơn nữa. Thế nhưng, khi Sa-tan được thả ra, chúng ta thấy các dân tộc liền quay trở lại với
các thói quen cũ và nếp sống xưa. Sau một ngàn năm hòa bình, vui mừng và yên nghỉ, các
dân tộc lại không ngần ngại chạy theo Sa-tan để tham dự vào trận chiến chống nghịch Đức
Chúa Trời.

Con người tự mình không chọn được điều thiện vì đã rơi vào bẫy của ma quỉ khi bị nó cám
dỗ.

Phương cách duy nhất để sống trong ân điển không phải là loại bỏ kẻ thù, mà là sự biến cải
của tấm lòng, tiếp nhận Giê-su làm Cứu Chúa và bước đi theo các đường lối của Ngài.

Các câu 11-15 = Ở đây nói về sự phán xét chung cuộc, một cuộc phán xét dành cho
những ai không tiếp nhận Giê-su làm Chúa và Cứu Chúa của đời mình. Mỗi người phải
chịu phán xét tùy theo các công việc của mình. Ở đây chúng ta nhìn thấy rõ sự công bình
của Đức Chúa Trời : không phải mọi người đều chịu phán xét cùng một cách như nhau,
nhưng mỗi người sẽ chịu phán xét tùy theo các việc làm của mình.

Đường lối xét xử công bình này của Đức Chúa Trời là đưa ra chứng cứ tội phạm của từng
người, để mỗi người đều hiểu rằng sự phán xét dành cho họ là rất công bằng. Mỗi người
đều sẽ phải đứng trước những bằng chứng về các việc làm của mình.

Không có bản án nào mà không thông qua một sự xét xứ công bình.

Kẻ nào thuộc về Đấng Christ không còn phải sợ hãi, vì không có sự kết tội nào nữa dành
cho kẻ ở trong Đấng Christ (Rôm.8 :1).
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Chương 21

Trời mới, đất mới .

Các câu 1-4 = Những sự mới mẻ ra đời trong sự ngập đầy vinh quang của Đức Chúa Trời.

Câu 5 = Đức Chúa Trời nhấn mạnh về sự kiện rằng những lời được viết ra trong quyển
sách này là đáng tin cậy và chân thật.

Câu 6a = « Xong rồi ! » = mọi sự hoàn tất/ lời Chúa Giê-su trên Thập tự giá.

Câu 6b = « Người nào khát, Ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước sự sống. »

Ở đây, dường như  có một sự mở ngoặc để nói thêm rằng lời này là dành cho những người
đọc bức thứ của Giăng. Đây là một lời hỏi ý, như thể muốn nói rằng nếu bạn muốn hưởng
các phước hạnh ấy, thì hãy đến mà nhận lấy, hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên, cần lưu ý đến điều kiện sau : « nều ngươi khát... »

Câu 7 = « Người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp ; Ta sẽ làm Đức
Chúa Trời người, và người sẽ làm con Ta. » Chúng ta cũng đọc phần tiếp theo của câu trên.

Đây là một sự động viên khích lệ : nếu chúng ta kiên trì, ắt hẳn sẽ được đền bù. Lời này
nhắc chúng ta nhớ lại câu Kinh thánh trong Mat. 24:13 : « Nhưng ai bền chí cho đến cuối
cùng, thì sẽ được cứu. »

Trong Christ, chúng ta được chiến thắng, bởi vì Ngài là kẻ đã đắc thắng.

Câu 8 = Ở đây lời Chúa nói rất rõ ràng // I Côr. 6:9-10

Nói về những sự sắp đến là để chất vấn chúng ta về những gì mình làm trong đời sống hiện
tại.

Các câu 9-17 = Giê-ru-sa-lem vừa là người vợ mới, vừa là thành thánh = một Giê-ru-sa-lem
mới.

Giê-ru-sa-lem mới được mô tả giống như một hình khối.

Có một sự huyền bí trong phần mô tả này, do đó,  tốt hơn không nên mạo hiểm đi vào
những sự diễn giải nghịch lại với Lời Đức Chúa Trời.

Các câu 18-27 = đây là một sự mô tả toàn vẹn, và trong đó có nhiều yếu tố biểu tượng.

Chúng ta biết rằng thành Giê-ru-sa-lem của Kinh Thánh đã được xây cất chung quanh đền
thờ, nghĩa là đền thờ nằm ở trung tâm của thành thánh.

Sự mô tả trong chương này cho thấy tất cả thành Giê-ru-sa-lem là đền thờ của Đức Chúa
Trời.

Sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng khắp thành thánh.
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Chương 22

Các câu 1-2 = đây là những câu có ý nghĩa đặc biệt.

Ở đây nói về sông nước sự sống, nhắc chúng ta nhớ lại lời tiên tri trong Êxêch. 47:1-12,
nhưng đồng thời bức tranh thiên đàng này cũng nhắc nhở chúng ta về phước hạnh trong sự
hiện diện của Đức Thánh Linh : « Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong
lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà
người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa
Giê-su chưa được vinh hiển. » - Giăng 7:38-39

Cây sự sống = chương 22 như một âm vang dội lại từ sách Sáng thế Ký. Lịch sử khép lại ở
đây. « Cây Sự Sống » được nói đến lần đầu tiên trong Sáng thế Ký 2:9.

Các câu 3-5 = «... không còn có sự nguyền rủa nữa.. » (sự nguyền rủa trong tiếng Hi Lạp là
Κατάθεμα : katathema ).

Chúng ta sẽ trị vì cùng với Christ trải suốt cõi đời đời.

Các câu 3b-4 = Ở đây, sự mặc khải xác định rằng các thánh đồ đều được vinh hiển (sẽ
được nhìn thấy mặt Chúa).

Mat. 5:8 - « Phước cho những kẻ có lòng trong sạch , vì sẽ thấy Đức Chúa Trời ! »
Thi thiên 42:2 – « Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống : khi
nào tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời? »
Thi thiên 17:15 – « Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa ; khi tôi tỉnh thức,
tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. »

Các câu 6-21 = ở đây chúng ta có thông điệp cuối cùng của sách Khải Huyền.

Câu 6 = « Những lời này là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng
tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra. » Sự
thần khải của quyển sách này là điều chắc chắn không chút nghi ngờ, cũng như cả Kinh
thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Như vậy, có một sự hòa hợp giữa các sách tiên tri
với sách Khải Huyền.

Câu 7 = « Kìa, ta đến mau chóng.- Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách
này ! » = Có một lời kêu gọi trực tiếp dành cho kẻ đọc những lời tiên tri.

Giữ những lời tiên tri = bảo vệ tính toàn vẹn và luôn quyết tâm giữ gìn, như trường hợp giữ
Đạo Chúa của Hội thánh Phi-la-đen-phi // Khải. 3

Các câu 8-9 = sự thờ lạy các thiên sứ là không đúng với Kinh thánh. Trong Khải. 19 :11
cũng đã có nói về chức năng nhiệm vụ của các thiên sứ.

Câu 10 = Khải Huyền là một quyển sách cổ vũ khích lệ các Cơ-đốc nhân. Và ở đây chúng
ta thấy có một sự động viên khích lệ chúng ta hãy bền lòng kiên trì làm điều tốt lành và kiên
nhẫn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Câu 12 = « Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi
người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. » II Côr .
5:10
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Các câu 14, 15 và 16 hợp thành một khối liền lạc, do đó, nếu tẻ tách chúng ra mà phân tích
thì không được đầy đủ, và sự hiểu biết của chúng ta sẽ trở nên lệch lạc sai nhầm.

Câu 15 = không nên tạo ra hình ảnh mơ hồ hư ảo ở đây, vì chữ « ở ngoài » khẳng định rõ
ràng rằng những tội nhân đều ở bên ngoài phần cơ nghiệp của người tín đồ. // Khải. 21:8 và
I Côr. 6:9-10

Câu 17 = Sách Khải Huyền kết thúc với một tin tức tốt lành : « nếu ngươi khát, hãy đến
uống nước sự sống đươc ban cho cách nhưng không... ».

« Chúa không chậ trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy
lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho
MỌI NGƯỜI  đều ăn năn. » - II Phi-e-rơ 3:9

Câu 18 = câu này không chỉ dành riêng cho sách Khải Huyền, nhưng là cho tất cả Lời của
Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh không thể dành cho những sự diễn giải cá biệt, riêng rẽ (II Phi-e-rơ 1:20)

« Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn
của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền cho. » - Phục truyền. 4:2 [cũng
xem Phục truyền. 12:32; Giê-rê-mi 26:2]

Các câu 19-21 = Chúng ta có sự xác quyết rằng Chúa Giê-su sẽ đến cách mau chóng. Như
vậy, hãy ở tư thế sẵn sàng, vì ngày Christ trở lại đang ở gần kề.

Chúng ta cũng có thể hòa đồng cùng các thánh đồ và nói rằng : Amen, lạy Chúa Giê-su,
xin hãy đến !
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