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KH 11:1 : một cây lau / một thước đo

đền thờ Nhà của Thượng Đế—nơi dân CHÚA thờ
phụng và phục vụ Ngài. Ở đây Giăng hình dung
đền thờ ấy như một toà nhà đặc biệt ở Giê-ru-sa-
lem để dân Do-thái thờ phụng. Xem thêm câu 19.



đền thờ Ðức Chúa Trời

// Ê-xê-ki-ên 40
Đền thờ mới



Câu 2 =
“nhưng hãy chừa sân ngoài của đền thờ, đừng đo
nó, vì nó đã được ban cho các dân ngoại, và họ sẽ
giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng”

42 tháng = 3 năm ½

// Lu-ca 21:24



Câu 3 = hai nhân chứng của Ta

2 người Do Thái KH 11:10



Họ là ai ?

Có nhiều giả thuyết được được ra :

a/ đó là Môi-se và Ê-li, vì :
- chúng ta thấy hai vị này đã xuất hiện bên cạnh Chúa Giê-su trên
ngọn núi hóa hình-Mat. 17:17 // Ma-la-chi 4:5 và Lu-ca. 1:17
- chức vụ của hai chứng nhân trong sách Khải huyền cũng giống
với chức vụ của hai nhân vật thời Cựu Ước
- Ê-li được cất lên và chính Đức Chúa Trời đã chăm sóc lo liệu
cho Môi-se, Giu-đe 9.

b/ đó là Ê-li và Hê-nóc, vì :
-họ là hai nhà tiên tri
-họ không nếm trải sự chết

c/ đó là Giăng Báp-tít và Ê-li, vì :
-y phục nhà tiên tri của họ



Hai chứng nhân này được ví sánh như :

a.Cây Ô-li-ve (hoặc cây Ô-liu) : « một thứ cây mang
tính biểu rất phong phú cho sự hòa bình, thịnh
vượng, thanh sạch, sức mạnh, sự chiến thắng và
phần thưởng » (theo T.đ Biểu tượng).

b. Chơn đèn (hoặc giá đèn) : « chơn đèn là biểu tượng
của sự thanh sạch, sự soi sáng và tình yêu thiêng liêng,
là hình ảnh của thần linh và của sự siêu nhiệm » (theo
T.đ.BT).

// Xa-cha-ri 4:2-3





Câu 7 = “”Sau khi hai nhân chứng làm xong công tác thì
một con vật từ hố không đáy lên chiến đấu cùng họ.
Con vật sẽ thắng và giết họ. ”



chúng ta là các nhân chứng của Đức Chúa
Trời = Ê-phê-sô 6:20 ; Ma-thi-ơ 5:13-16

Giăng 9:4
Cô-lô-se 4:17
Ê-phê-sô 6:12 et ss…



Câu 13 = “Cùng lúc ấy có cơn động đất dữ dội, một
phần mười thành phố sẽ sụp đổ. Bảy ngàn người chết
trong cơn động đất, còn những kẻ sống sót rất kinh
sợ và dâng vinh hiển cho Thượng Đế trên trời.”

cơn giận của Đức Chúa Trời



Câu 14 =

Nạn thứ nhì vừa xong. = Kèn 6

Xin lưu ý : Nạn thứ ba sắp đến ngay sau đó = Kèn thứ
bảy







Khải-huyền 12

Câu 1-2 =

Câu 3-4 = một Con Rồng lớn là Con Rắn thời
xưa, có tên là Ác Quỷ và Sa-tan // Câu 9

• theo Giáo hội Công giáo
• thế kỷ thứ 5Người Phụ Nữ



Câu 4b-5 = Người phụ nữ sinh một con trai
// KH 2:26-27 ; Thi-thiên 2:7

Người phụ nữ  // Rô-ma 9:5
= dân Y-sơ-ra-ên : Ê-sai 54:6 ; Ô-sê 2:18

một con tra = Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức
Chúa Trời // Câu 10

Câu 6 = 3 năm ½
đồng hoang = bách hại



Câu 7 = Trận Chiến giữa Thiên Sứ Mi-ca-ên và
Con Rồng
Thiên Sứ Mi-ca-ên = Mi-chên : Dan 12:1 ; Giu-đe 9



KH 12:8 nhưng chúng bị đánh bại, và không còn
tìm thấy chỗ nào trên trời cho chúng nữa.
9 Con Rồng lớn đã bị ném xuống, đó là Con Rắn
thời xưa, có tên là Ác Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối
dân cư trên khắp thế gian ; nó bị ném xuống đất,
và các quỷ sứ của nó cũng bị ném xuống chung
với nó.

Thiên Sứ Mi-ca-ên là chiến thắng
Sa-tan bị ném xuống đất



Câu 10-12 // Cô-lô-se 2:14-15



Câu 13 =
• con Rồng Ðuổi Bắt Người Phụ Nữ
• sự bảo vệ

Câu 14 =
• Con chim đại bàng lớn
// KH 8:13 ; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:11-12



Câu 17 Con Rồng rất tức giận người phụ nữ; nó đi gây
chiến với con cái còn lại của nàng, đó là những người
vâng giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và gìn giữ
những lời chứng của Ðức Chúa Jesus.

18 Bấy giờ Con Rồng đứng trên bãi cát nơi bờ biển.

= nó chờ đợi Con Thú Thứ Nhất (KH13)



KH 13:1 Kế đó tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên;
Con Thú ấy có mười sừng và bảy đầu; trên các sừng nó
có mười vương miện, và trên các đầu nó có những danh
hiệu phạm thượng. 2 Con Thú tôi thấy ấy trông giống như
một con beo; chân nó giống như chân gấu; miệng nó
giống như miệng sư tử. Con Rồng ban cho nó quyền lực,
ngai vàng, và quyền phép lớn.



Câu 3-9 = các hoạt động của con thú
= antichrist / Christ giả

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3
Mác 13:6, 22-23
1 Giăng 2:18, 22, 4:3
2 Giăng 7

// KH 17:9 = 7 đầu = 7 núi = một vị trí địa lý
7 đầu = quyền lực chính trị

KH 13:3 =Tiêu hủy một đế chế và sự hồi sinh của một đế
chế = quyền lực chính trị



Câu 11 = Con Thú Thứ Hai
Tôi lại thấy một Con Thú khác từ dưới đất đi lên. Nó có
hai sừng như con chiên, và nó nói như Con Rồng.

như con chiên = sự bắt chước = tiên tri giả

Câu 12-14 = các hoạt động của tiên tri giả

// KH 16:13; 19:20
Mat 7:21-23



Câu 16-18 = 16 Nó bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo,
tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay phải hoặc trên trán,
17 để không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có
dấu ấy, đó là danh của Con Thú hoặc con số tiêu biểu cho
danh nó.
18 Ở đây đòi hỏi sự khôn ngoan. Ai có tri thức hãy tính ra số
của con thú, vì đó là số của một người; số của nó là sáu trăm
sáu mươi sáu.

một dấu nơi tay phải = hành động
hoặc
trên trán = suy nghĩ

số của con thú  = 666



CON THÚ TỪ DƯỚI BIỂN LÊN KH 13:1-10
 Nhận diện

 Nguồn gốc

 Quyền lực

 Ý nghĩa

TIÊN TRI GIẢ KH13:11-18
 Nó từ đất đi lên.

 Nó giống như chiên con, nhưng nói như rồng.

 Nó thi hành cả quyền bính của Antichrist.

 Nó làm những dấu lạ lớn.

Antichrist

Tiên tri giả



Ba ngôi
của

ma quỷ
christ giả tiên tri giả

Sa-tan
một con rồng lớn sắc đỏ

Khải-huyền 12 -13

một con thú có mười sừng bảy
đầu

một con thú khác
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