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Một cuốn sách

 nhiều câu hỏi

 hiện tại

 lời tiên tri

 hiểu sai /sự giải thích sai





Chủđề :
SỰ HIỆN RACỦA CHÚAGIÊ-XU CHRIST

Đề tài :
SỰ MẶC KHẢI CỦACHÚAGIÊ-XU CHRIST KH 1:1a

Trướcgiả : SỨ ĐỒ GIĂNG KH 1:1,4
viết bằng tiếng Hy Lạp

Thời gian viết sách : 91SC – 96SC (95SC)



Néron & Domitien

Nê-ron (Neron) (37-68)

Đô-mi-tiên

(Domitien) (51-96)







Bát-mô



Bát-mô : Đây là hòn đảo nhỏ, nơi để
nhốt tù nhân trong thời đế quốc La-mã.

Dài 16 km
và
rộng 9 km



Bát-mô\ Patmos. Patmos.

Tên một hòn đảo xưa, gần bờ biển Hy-lạp (Mer Egée),
nay gọi là đảo Patino. Chu vi đảo đó được độ 40 cây số.
Nó ở gần phía tây nam Tiểu-Á-tế-á (Asie-Mineure). Là nơi
người La-mã lưu đày tội nhơn.

Năm 94 S.C., Giăng bị vua La-mã đày ra đảo nầy, ở đó
Giăng "nhằm ngày của Chúa, được Đức Thánh Linh cảm
hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa, rằng
: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gởi
cho bảy Hội Thánh". Sách đó gọi là Khải Huyền (Khải
1:9). Ngày nay trên đảo ấy có một tu viện, xây hồi thế kỷ
thứ mười một, tên gọi là nhà tu Giăng, trong nhà đó có
thư viện cổ.







Viết cho ai ? (các người nhận)

 các đầy tớ Ngài / các tôi tớ Ngài
KH 1:1

 bảy Hội thánh ở xứ A-si KH 1:4



Khải-huyền 1-22

1-3

Đức Chúa
Jêsus
Christ

Và

7 Hội
Thánh

4-19

cái ngai

kèn

ấn bát

20:1-5

1000
năm
bình
an

21:1-22:5

Đời
đời

22:6-21

Cuối
cùng

Lời
chúc

phước



Có bốn quan điểm cơ bản hay bốn hệ thống
giải thích sách Khải thị :

a/ Thuyết Qúa Khứ (Preterist)

b/ Thuyết Theo Lịch Sử (Historicist)

c/ Thuyết Lý Tưởng Hay Thuyết Thuộc Linh
(Idealist or Spiritual)

d/ Thuyết Tương Lai (Futurist)



Những nguyên tắc giải thích ý nghĩa của
sách

Nguyên tắc số 1 : Hãy để Kinh Thánh giải thích Kinh
Thánh.

Nguyên tắc số 2 : Áp dụng nguyên tắc của viễn cảnh
tiên tri.

Nguyên Tắc số 3 : Công nhận có thể có hai lời ứng
nghiệm cho lời tiên tri.

Nguyên tắc số 4 : Hiểu cách dùng những dấu hiệu và
biểu tượng.



“Khải Huyền” hoặc “Khải Thị.”

Các bản dịch Anh ngữ dịch là “Revelation.” Chữ
revelation phát xuất từ chữ gốc apokalupsis, /a-bô-cá-
lúp-sít/

Apokalupsis là một từ ngữ ghép, gồm “apo” có nghĩa
là lấy khỏi, cất đi ; và “kalupsis” có nghĩa là tấm màn
che.

Như vậy, nghĩa đen của apokalupsis là vén màn,
cất màn che đi ; nghĩa bóng là sự bày tỏ, sự tiết lộ
một điều gì vốn được giấu kín.



Mat 27:51 “Kìa, bức màn trong đền thờ bị
xé ra làm hai, từ trên xuống dưới.”

Hêb 9:1-9



1. Khải Huyền = Những ý nghĩa sâu kín, những lẽ thật
được bày tỏ (khải = mở ra, trình bày ; huyền = những ý
nghĩa chân thật, sâu kín).

2. Khải Thị = Những sự nhìn thấy được bày tỏ (khải =
mở ra, trình bày; thị = những sự nhìn thấy, xem xét).

3. Khải Tượng = Những hình ảnh được bày tỏ (khải =
mở ra, trình bày ; tượng = hình ảnh).

4. Mặc Khải = Sự mở màn, sự vén màn hoặc sự bày tỏ
những điều vốn được giấu kín (mặc = tấm màn che,
phủ; khải = mở ra, trình bày).



KH 1:1a “Mặc khải của Ðức Chúa Jesus
Christ”

một cuốn sách của mặc khải



KH 1:1b “mà Ðức Chúa Trời đã ban cho Ngài,
để tỏ ra cho các đầy tớ Ngài biết những điều sắp
xảy đến. Ngài đã sai thiên sứ Ngài đến tỏ cho
Giăng đầy tớ Ngài biết điều đó.”

một thông điệp



KH 1:3 “Giăng đã làm chứng về lời Ðức Chúa
Trời và về lời chứng của Ðức Chúa Jesus
Christ, tức những gì ông đã thấy.”



KH 1:3 “Phước cho người đọc và những người
nghe những lời tiên tri nầy, và vâng giữ những
điều đã chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi.”

 đọc
 nghe Phước
 vâng giữ



1:3 Phước người đọc, nghe, giữ theo

14:13 Phước cho những người chết trong Chúa

16:15 Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ áo xống
mình

19:9 Phước cho những kẻ được mời đến dự
tiệc cưới Chiên Con



Bảy hội thánh
trong vùng A-si-a

(Thổ Nhĩ Kỳ)



Nguồn: http://kytanthe.net/images/BayHoiThanh.png



1. Thư gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô 2:1-7

2. Thư gởi cho Hội Thánh Si-miệc-na 2:8-11

3. Thư gởi cho Hội Thánh Bẹt-găm 2:12-17

4. Thư gởi cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ 2:18-29

5. Thư gởi cho Hội Thánh Sạt-đe 3:1-6

6. Thư gởi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi 3:7-13

7. Thư gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê 3:14-22



Một số người cũng thấy môt phâm chât có tính tiên tri trong những
Hội Thánh này chẳng hạn trong sách tiên tri này đã tiên đoán những
đặc điểm nổi bật nhất của Hội Thánh trên đất trải qua nhiều kỷ nguyên
cho đến khi Chúa trở lại. Từ bây giờ, chúng ta có thể nhìn lại các kỷ
nguyên đó như sau:

* Êphêsô - Hội Thánh thời các sứ đồ (30 SC - 100 SC).

* Symiệcnơ - Hội Thánh bị băt bớ (313 SC - 590 SC).

* Bẹtgăm - Hội Thánh quốc giáo (313 SC - 590 SC).

* Thiatirơ - Hội Thánh thời kỳ các giáo hoàng (590 SC - 1517 SC).

* Sạtđe - Hội Thánh cải chánh (1517 SC - 1730 SC).

* Philađenphi - Hội Thánh truyền giáo (1730 SC đến khi được cất lên).

* Laođixê - Hội Thánh bội đạo (1900 SC cho đến khi Chúa trở lại).



Bảy hội thánh những nguyên tắc

Mat 7:15 “ Các ngươi hãy coi chừng các tiên tri giả,
những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên
trong là lang sói hay cắn xé.”

I Cô-rinh-tô 10:11 “Những điều ấy xảy đến với họ để
làm gương cho chúng ta. Những chuyện ấy được ghi
lại để cảnh cáo chúng ta, những người đang sống ở
cuối các thời đại.”



Hội Thánh Ê-phê-sô

Ephèse

Công Vụ Các Sứ đồ 19







Thư viện





ngôi nhà



Agora là nơi lộ thiên để hội họp ở các thành
bang Hy Lạp thời cổ xưa.



nhà hát lớn



nhà hát lớn.



đền thờ của Domitian



Bacchus là biến thể Latin của Bakchos, một tên phụ của Dionysus,
vị thần của rượu và say sưa trong thần thoại Hy Lạp. Người La
Mã cổ đại gọi Bacchus như tên gọi của Liber Pater (Cha Liber),
theo thần thoại của Ý là vị thần của rượu vang và khả năng sinh
sản mạnh.



Thần Ạc-tê-mít



Đền Ạc-tê-mít



nữ thần Ạc-tê-mít là
một trong mười hai vị
thần trên đỉnh Olympus.
Trong thần thoại La mã,
Ạc-tê-mít được đồng
nhất với nữ thần Diana



KH 2:4 “Nhưng Ta có điều nầy trách ngươi, ấy
là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu”

KH 2:7a “Ai có tai, hãy nghe những gì Ðức
Thánh Linh phán với các hội thánh.”



KH 2:6
bọn Ni-cô-la

Đây là tên của một đoàn thể tôn giáo tin theo
tà giáo và những tư tưởng lầm lạc.
Xem câu 15.



KH 2:7b “Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái
của cây sự sống trong vườn vĩnh phước của Ðức
Chúa Trời.”

sự khuyến khích



Smyrne

Hội Thánh Si-miệc-na











Pháo đài



Agora = nơi chợ / quảng trường





Sư tử của Si-miệc-nơ



KH 2:9 “Ta biết cơn hoạn nạn và cảnh nghèo
khó của ngươi, mặc dù ngươi giàu có. Ta cũng
biết lời vu khống của những kẻ tự xưng là người
Do-thái, mà kỳ thật không phải, nhưng chúng là
những kẻ thuộc về hội đường của Sa-tan.”

nhưng mà,

KH 2:11b “... Người nào thắng sẽ không bị sự
chết thứ hai làm hại.”

một lời khuyên khích



Hội Thánh Bẹt-găm

Pergame



Acropolis



Agora
Agora là nơi lộ thiên để
hội họp ở các thành
bang Hy Lạp thời cổ
xưa.

đền thờ của Trajan



nhà hát lớ

Thư viện



KH 2:13 ‘‘Ta biết nơi các ngươi ở, đó là nơi Sa-
tan đặt ngai của nó.”

sự dạy dỗ của Ba-la-am



KH 2:17 “Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh
phán với các hội thánh. Người nào thắng Ta sẽ cho
người ấy man-na được giấu kín, và Ta sẽ cho người ấy
một viên sỏi trắng, trên viên sỏi đó có ghi một tên mới,
mà ngoài người nhận ra, không ai biết.”

 man-na được giấu kín : Xuất Hành 16; Giăng 6:30-31;47-58

 một viên sỏi trắng

 một tên mới : STK 32; Giăng 1:42



Thi-a-ti-rơ
Tên : Akhisar

Hòm



Công-vụ Các Sứ-đồ 16:14

“Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là
Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng
sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng
cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói.”



KH 2:20 “Nhưng điều Ta trách ngươi là ngươi
dung túng Giê-xê-bên, người đàn bà tự xưng là
nữ tiên tri. Nó dạy dỗ và lừa gạt các tôi tớ Ta
phạm tội gian dâm và ăn của cúng các thần
tượng.”

Giê-xê-bên : nữ tiên tri Giê-sa-bên là một
nhà tiên tri giả. Bà ta mạo xưng là nói
thay cho Thượng Đế, nhưng thực ra bà ta
không nói ra chân lý của Thượng Đế.



// I Các Vua 21:25 “Thật chẳng có ai
giống như A-háp, người đã tự bán mình
để làm điều ác trước mặt CHÚA và bị vợ
là Giê-xê-bên xúi giục.”



KH 2:21 “Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn,
nhưng nó không muốn ăn năn từ bỏ tội gian
dâm của nó.”

KH 2:22 “Nầy Ta sẽ quăng nó lên giường bịnh
và khiến những kẻ ngoại tình với nó gặp hoạn
nạn lớn, trừ phi chúng ăn năn những tội lỗi
với nó.”



KH 2:23 “Ta sẽ giết chết các con cái nó, và tất cả
các hội thánh sẽ biết rằng Ta là Ðấng dò xét tâm
trí và lòng dạ loài người. Ta sẽ thưởng phạt mỗi
người trong các ngươi tùy theo những việc các
ngươi đã làm.”

// 1 Sam. 16:7



KH 2:
24 Nhưng ta nói với ngươi, đối với những
người còn lại của các ngươi tại Thy-a-ti-ra,
những người không nghe theo sự dạy dỗ của
người đàn bà ấy, những người nói rằng họ
không biết những thâm hiểm của Sa-tan, Ta sẽ
không đặt trên các ngươi gánh nặng nào
khác.

25 Tuy nhiên hãy giữ vững những gì các ngươi
có cho đến khi Ta đến



KH2:
26 Người nào thắng và trung tín làm những công việc của
Ta cho đến cuối cùng, Ta sẽ cho người ấy quyền cai trị
các dân;

27 người ấy sẽ chăn dắt họ bằng cây gậy sắt và đập tan họ
như đập vỡ những đồ gốm,

28 như Ta đã nhận quyền ấy từ Cha Ta. Ta cũng sẽ ban
cho người ấy sao mai.’

Ngôi sao mai = Ðức Chúa Giê-xu Christ
// KH 22:16 ; Mat 2:2



Sardes

Sạt-đe



Sạt-đe

Nhà hội



Nhà hội



Nhà thờ

Đền Ạc-tê-mít



KH 3:1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh
Sạt-đe :
Ðấng có bảy vị Thần của Ðức Chúa Trời và có
bảy ngôi sao, phán thế nầy : ‘Ta biết các công
việc của ngươi. Ngươi có tiếng là sống mà là
chết.”

một vấn đề về các công việc

sống mà là chết.



Những điểm quan trọng :

 sự trung thành (Châm Ngôn 20:6)

 sự vâng lời (1 Sam 15:22)

 sự thánh hóa (Hêb 12:14)



KH 3:3 “Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã tiếp nhận và
nghe đạo như thế nào, hãy tuân giữ và ăn năn.
Vì nếu ngươi không tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ
trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta đến với
ngươi.”

1. Vậy hãy nhớ lại…

2.“Ta sẽ đến như kẻ trộm”
= Mat 24:36 ; KH 16:15 ; 2 Phiê-rơ 3:10



KH 3:4 “Dầu vậy, ở Sạt-đe ngươi có vài người
không làm bẩn y phục mình. Họ sẽ mặc y phục
trắng đi với Ta, vì họ thật xứng đáng.”

KH 3:5 “Người nào thắng sẽ được mặc y phục
trắng như thế. Ta sẽ không xóa tên người ấy
khỏi sách sự sống. Ta sẽ xưng tên người ấy
trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của
Ngài.’’

Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự
sống.



Phi-la-đen-phi
Alaşehir

Nhà thờ

Hòm



Nhà thờ



KH 3:7-13

Câu 7 = chìa khóa của Ða-vít

KH 3:9 “Nầy, Ta sẽ ban cho ngươi những
kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, tức
những kẻ xưng mình là người Do-thái mà
kỳ thật không phải, vì chúng nói dối. Nầy,
Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi
chân ngươi, để chúng biết rằng Ta yêu
ngươi.”



KH 3:11 “Ta sẽ đến mau chóng; hãy giữ
vững những gì ngươi có, để không ai lấy
đi mão chiến thắng của ngươi.”

“Ta sắp đến rồi. Hãy giữ vững điều ngươi
có để không ai lấy mão triều thiên của
ngươi.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)



Laodicée

Lao-đi-xê (Denizli)



Lao-đi-xê

phế tích



Thành phố được thành lập vào khoảng 250 TC bởi Antiochus II,
ông đặt tên thành phố theo tên của vợ ông là Laodicea, và đưa
dân đến ở gồm người Sy-ri và người Do-thái mà ông đã đưa từ
Ba-by-lôn.

Lao-đi-xê nằm trên một bình nguyên gần như vuông vức 30,4m
(100 feet) phía trên thung lũng và được bao quanh bởi một cánh
đồng phì nhiêu rộng lớn và đồng cỏ tốt cho súc vật. Nơi đây
chẳng mấy chốc trở nên nổi tiếng nhờ vào cảnh đẹp và sự trù
phú có được phần lớn từ cừu mà len cừu đen lánh của chúng
được dùng để dệt quần áo và thảm.

Trong các cuộc chiến tranh của Seljuk Turks thành phố suy tàn và
bị bỏ hoang sau thế kỷ 13. Thị trấn Denizli được xây dựng gần
đống hư tàn của Lao-đi-xê, ngày nay mang tên là Eski Hissar. Nơi
đó chưa được khai quật nhưng các hình nét của những bức
tường thành, hai nhà hát và sân vận động dài 304,8m (1000 feet)
của Lao-đi-xê có thể được tìm thấy dấu vết.



Thành phố này nằm
trong thung lũng
Lycus



KH 3:14-22

một nhà thờ mà có một vấn đề mà
nó không có nhận thức.

nó không nhìn thấy thực tế.



KH 3:18-19 “Ta khuyên ngươi hãy mua
vàng đã thử lửa của Ta, để ngươi được
giàu có; hãy mua y phục trắng mặc vào, để
ngươi không xấu hổ vì bị phơi bày sự lõa
lồ; hãy mua thuốc xức mắt thoa vào mắt
ngươi, để ngươi có thể thấy.

Hễ ai Ta thương mến, Ta răn bảo và sửa
dạy. Vậy hãy sốt sắng và ăn năn”



một nguyên tắc quan trọng

KH 3:22
“Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh
phán cùng các Hội thánh !”

Gia-cơ 1
22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa
dối mình.
23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì
khác nào người kia soi mặt mình trong gương,
24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.



Nguồn :

http://www.biblelieux.com/
https://www.biblegateway.com/
http://www.vietchristian.com/
wikipedia
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