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KH 14 = Chiên Con và Dân Ngài

Câu 1 = Núi Si-ôn = là một trong mấy núi trên có xây thành
Giê-ru-sa-lem // Hêb 12:22; Êph 2:6



Câu 2-3 =
một trăm bốn mươi bốn ngàn người
bốn Sinh Vật và các vị trưởng lão.

một bản thánh ca mới

Câu 4-5 =
một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất

Câu 6 =
Tin Mừng đời đời = rao giảng tin mừng

Câu 8 =
Ba-by-lôn lớn // Sáng-thế Ký 11:1-9
Ba-by-lôn lớn = một hình ảnh của con thú
// KH 16



Câu 9 =
thiên sứ thứ ba
dấu của con thú = chống lại Đức Chúa Trời.
Đó là một suy nghĩ, một tư duy.

= một người muốn dấu của con thú thì có

Câu 12 =
sự kiên trì của các thánh đồ =

 vâng giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời
và

 giữ vững đức tin nơi Ðức Chúa Giêsu



Câu 13 =
13 Tôi lại nghe một tiếng từ trời phán, “Hãy viết
điều nầy : ‘Từ nay phước cho những người chết
là chết trong Chúa.’” Phải, Ðức Thánh Linh
phán, “Họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi công lao khó
nhọc của họ, vì những công việc của họ đi theo
họ.”

sự yên ủi của Ðức Chúa Trời

…những công việc // Rô-ma 14:12 ; 2 Côr. 5:10



Câu 14-20 = Mùa gặt và mùa hái
nho

Gặt
 thu góp những chùm nho



Câu 20 =
một ngàn sáu trăm dặm
ba trăm cây số.

// Xa-cha-ri 14:1

Ha-ma-ghê-đôn = có nghĩa là “Núi Megiddo”
Khải-huyền 16:12-16 ; 19:19

Ha-ma-ghê-đôn : Đây là tiếng Do-thái, có nghĩa
là Đồi của thành Mê-ghi-đô. Nơi đây đã xãy ra
rất nhiều trận đánh trong thời Cựu Ước (xin
xem Các Quan xét 5:19; II Các Vua 23:29-30).



The Valley of Jezreel
(also known as the
Valley of Armageddon)
runs diagonally across
the northern part of
Israel, from Haifa on
the Mediterranean
seacoast to the Jordan
River south of the Sea
of Galilee. (Map by
Teach All Nations, Inc.)



KH 16:13-16 // Xa-cha-ri 12:1-3,14:4 ; Đa-ni-ên 8:25 ; Sô-phô-ni 3:8 //
KH19:19-21





Khải-huyền 14:
20 Chúng bị đạp nát trong máy ép nho bên ngoài thành phố và
máu trào ra từ máy ép nho, dâng cao đến ngang khớp ngựa
và tràn lan khắp một ngàn sáu trăm dặm.



Núi Ô-liu

Xa-cha-ri 14:1-5



Câu 14 = Người đó là ai ?

một thiên sứ hay Chúa Giêsu ?

14 Bấy giờ tôi thấy, kìa, một đám mây trắng, trên đám mây
đó có ai đang ngồi, trông giống như Con Người; trên đầu
Ngài có một mão bằng vàng, trong tay Ngài có một liềm
sắc bén.

Con Người = Chúa Giêsu con người

trên đầu Ngài có một mão bằng vàng = Chúa Giêsu là Vua
của các vị vua

Ngài có một liềm sắc bén = quyền phép
Mat 28:18 “... Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã
giao cho ta.”



KH 15 = một chương ngắn = 8 câu

Câu 1 // KH 12:1

bảy vị thiên sứ
7 bát  = bảy tai họa

Bảy bát xét đoán được mở ra từ kèn thứ bảy







Câu 3-4 =
1/ bài thánh ca của Môi-sê tôi tớ của Ðức Chúa Trời
và
2/ bài thánh ca của Chiên Con

1/ Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-21
Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:22, 32:1-43

2/ máu của Chúa Giêsu

Câu 5 =
đền thờ = nơi thánh của đền tạm
Sau đó, tôi thấy đền thờ là Lều Chứng Ước ở trên trời
mở ra (RVV11)





Câu 6-8 =
7 Một trong bốn Sinh Vật trao cho bảy vị thiên sứ bảy bát
chứa đầy thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, là Ðấng sống đời
đời vô cùng.

cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời = cơn thịnh nộ xây dựng
Ê-sai 48:9
Dân-số Ký 14:18
Ê-sai 26:10

mục đích của Đức Chúa Trời
là sự ăn năn

VD : thành Ni-ni-ve / Giô-na
Mười Tai Vạ : xứ Ê-díp-tô



KH 16 = Bảy Bát Thịnh Nộ



Câu 1 =
bảy vị thiên sứ
= Không có sự tình cờ

Câu 5-7 // 9-11
5 Bấy giờ tôi nghe vị thiên sứ của nước nói,
“Lạy Ðấng Thánh, Ðấng Hiện Có và Ðấng Ðã Có,
Ngài thật là công chính,
Vì Ngài đã đoán phạt như vậy;
6 Vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ và các vị tiên tri,
Nên Ngài bắt chúng phải uống máu,
Chúng chịu như vậy là đáng lắm.”
7 Bấy giờ tôi nghe bàn thờ đáp lại,
“Thật đúng lắm, lạy Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng;
Những phán quyết của Ngài thật là chân chính và công bình.”

Rô-ma 12:19; 6:23 ; Lu-ca 13:2-4



Bát đầu tiên gây ra những ung nhọt độc trên loài người (KH
16:2).

Bát thứ hai gây ra sự chết chóc trong muôn loài sống trong
biển (KH 16:3).

Bát thứ ba làm cho những dòng sông biến thành máu (KH
16:4-7).

Bát thứ tư làm cho sức nóng mặt trời tăng thêm và gây ra sự
đau đớn lớn (KH 16:8-9).



Bát thứ năm mang tới một sự tối tăm và tang thêm sự đau
đớn của ung nhọt đến từ bát đầu tiên (KH 16:10-11).

Bát thứ sáu làm cho dòng sông Ơ-phơ-rát bị cạn khô và đội
quân của kẻ chống Đấng Christ sẽ được tụ họp lại để đánh
trận Ha-ma-ghê-đôn (KH 16:12-14).

Bát thứ bảy gây ra một trận động đất thảm hại tiếp theo sau
là những trận mưa đá khổng lồ (KH 16:15-21)
// A-ghê 2:6-21 ; Hê-bơ-rơ 12:26

= Ê-sai 28:15 = không có nơi trú ẩn

// Mười Tai Vạ : Xuất Ê-díp-tô Ký 7:14-11:10; 12:29-30



Câu 15 =
15 “Nầy, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh
trông đợi và gìn giữ y phục mình, để không bước đi lõa lồ
và không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình.”

Ta đến như kẻ trộm = Mat 24:43; Lu-ca 21:34-36.

Phước cho kẻ thức canh trông đợi

và

gìn giữ y phục mình = hành vi của tôi

ĐCT

tôi



Rô-ma 13:
11 Hãy làm như vậy, vì anh chị em biết chúng ta
đang sống trong thời kỳ nào. Giờ chúng ta thức
dậy từ trong giấc ngủ đến rồi, vì bây giờ sự cứu
rỗi gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.
12 Ðêm sắp tàn, ngày gần rạng. Chúng ta hãy cởi
bỏ những việc của tối tăm và mang vào các vũ
khí của ánh sáng. 13 Chúng ta hãy sống đứng
đắn như đi giữa ban ngày: không nhậu nhẹt và
say sưa, không hoang dâm và trụy lạc, không
gây gổ và ganh tị, 14 nhưng mặc lấy Chúa, Ðức
Chúa Jesus Christ, và đừng mơ tưởng đến
những thèm muốn của xác thịt mà tìm cách làm
thỏa mãn các dục vọng của nó.
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