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KH 6:1
“Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhứt
trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con
sanh vật nói tiếng như sấm rằng : Hãy đến !”



Bốn con sanh vật



Bốn con sanh vật = “Hãy đến !”

câu 2, 3, 5a, 7.



MỞ SÁU ẤN ĐẦU TIÊN KH 6:1-17
1. ấn thứ 1 : người cởi ngựa bạch :

Antichrist
2. ấn thứ 2 : con ngựa sắc hồng : chiến

tranh
3. ấn thứ 3 : con ngựa đen : đói kém
4. ấn thứ 4 : con ngựa vàng vàng : sự

chết
5. ấn thứ 5 : tử đạo
6. ấn thứ 6 : ngày thạnh nộ lớn





Xa-cha-ri 1:8-9 ; 6:1-8

về ấn thứ 1 : người cởi ngựa bạch

KH 19:11-13

Mác 13:10

KH 6:2 [antichrist] KH 19:11-13 [Giê-xu]

// Ê-xê-chi-ên 5:16-17



MỞ SÁU ẤN ĐẦU TIÊN
KH 6:1-17 // Ma-thi-ơ 24

ấn thứ 1 : Ma-thi-ơ 24:4, 24
ấn thứ 2 : Ma-thi-ơ 24:6-7a ; Giê-rê-mi 14:2 ;
21:7
ấn thứ 3 : Ma-thi-ơ 24:7b
ấn thứ 4 : Ma-thi-ơ 24:9
ấn thứ 5 : Ma-thi-ơ 24:9-10 ;16-22
ấn thứ 6 : Ma-thi-ơ 24:29-35 ; Lu-ca 21:11



KH 7:1 “Sau đó tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở
bốn góc trái đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại,
để không có ngọn gió nào thổi trên đất, hay
trên biển, hay trên bất cứ cây cối nào.”

… bốn ngọn gió // Zach. 6:1-5

Câu 3 “…rằng, “Xin chớ làm hại đất, biển, hoặc
cây cối, cho đến khi chúng tôi đã đóng ấn trên
trán các đầy tớ của Ðức Chúa Trời chúng ta.”

// Êph. 1:13 và KH 14:1 ; 22:4



KH 7:4 “Bấy giờ tôi nghe con số những người
được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn
người được đóng ấn trong tất cả các chi tộc của
con cái I-sơ-ra-ên”



Họ là ai?

Người Do Thái, 12.000 trong mỗi bộ tộc KH 7:4

Một phục vụ ngắn nhưng may mắn KH 7:9,13-14

KH 14:4 “Ðó là những người không bị ô uế với phụ nữ, vì họ
vẫn còn trinh nguyên. Họ là những người đi theo Chiên Con
bất cứ nơi nào Chiên Con đi. Họ là những người được chuộc
giữa loài người để làm những trái đầu mùa cho Ðức Chúa
Trời và cho Chiên Con.”

Họ có chức năng gì ?

KH 7:3-4
- đầy tớ của Ðức Chúa Giê-xu Christ



KH 7:4-8

Giu-đa
Ru-bên
Gát
A-se
Náp-ta-li
Ma-na-se
Si-mê-ôn
Lê-vi
I-sa-ca
Xê-bu-lun
Giô-sép
Bên-gia-min

STK 35:23-26 // 48:11-20

Ru-bên // STK 49:3-4
Si-mê-ôn
Lê-vi
Giu-đa
Y-sa-ca
Sa-bu-lôn
Giô-sép
Bên-gia-min
Đan
Nép-ta-li
Gát
A-se.

Ma-na-se và Ép-ra-im
Đan và Ép-ra-im



KH 7:14 « Tôi trả lời với vị đó, “Thưa ngài, ngài biết.”
Vị đó nói với tôi, “Ðây là những người đã ra từ cơn đại
nạn; họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng
trong huyết của Chiên Con.”

Đa-ni-ên 9:24-27

Đa-ni-ên 12:5-7 có viết : « Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên, nhìn xem,
và này, có hai người khác đương đứng, một người ở bờ bên
này sông, một người ở bờ bên kia. Một người hỏi người mặc
vải gai đương đứng ở trên nước sông, rằng : Đến cuối cùng
những sự lạ này được bao lâu ? Ta nghe người mặc vải gai
đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ
Đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ,
và nửa kỳ (3 ½ năm), và khi quyền của dân thành đã bị tan
tác hết, thì các sự này đều xong. »



Sự
cất
lên

3 ½ năm

7 ấn đầu

christ giả và tiên
tri giả

quan hệ liên
minh giữa

Antichrist và Y-
sơ-ra-ên.

xây dựng lại Đền thờ Jerusalem
hay còn gọi là Đền Thánh

144 000

Trận chiến ở trên trời

6 kèn

hai nhân chứng

con đại dâm phụ

Phần 1



sự gớm ghiếc tàn nát lập ra
trong nơi thánhkèn 7

Antichrist phá vỡ
quan hệ liên minh

với Y-sơ-ra-ên.

Sa-tan sẽ bị quăng
xuống đất cùng

với các sứ của nó.

Phần 2

Khải-huyền 11:15 Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ
nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.
16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi
mình sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời,



3 ½ sau 42 tháng

7 bát

1000
năm

bình an
Christ hiện ra trên Núi Ô-li-ve
Chúa Giê-xu
tái lâm
Hạt ma ghê đôn

- Sự phán xét Antichrist
- Sự phán xét Tiên tri Giả ngụy
- Sự phán xét thành Ba-by-lôn
- Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn
- Sự lụn bại của các quốc gia
- Sự Sống Lại của những thánh tử
đạo trong Thời kỳ Đại Nạn

Trận chiến

christ giả và  tiên tri
giả

con đại dâm phụ

Phần 3

con thú sẽ ghét dâm phụmột người đàn bà
Khải-huyền 12:1
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