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KH 17 – 18 = Ba-by-lôn

Có 2 Ba-by-lôn

KH 17 = Ba-by-lôn tinh thần

KH 18 = Ba-by-lôn Thành phố, thực thể chính trị và vật
liệu



Câu 3 = Thế là vị thiên sứ ấy đem tôi đi trong Ðức
Thánh Linh vào một đồng hoang...

Câu 1 = Bấy giờ một trong bảy vị thiên sứ có
bảy bát đến nói với tôi, “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ
cho ngươi hình phạt dành cho con điếm trứ
danh đang ngồi trên các dòng nước.

tại sao ?



Con Ðiếm trứ danh



Câu 1 =
Con Ðiếm trứ danh
đang ngồi trên các dòng nước // Câu 2, 15, 18
Con Ðiếm trứ danh và Con Thú = với nhau

Câu 4a = Người đàn bà đó mặc y phục bằng vải tím và vải
tía, đeo trên mình nữ trang bằng vàng, bửu ngọc, và trân
châu

Câu 4b = có một chén bằng vàng chứa đầy những gớm
ghiếc và ô uế của sự dâm loạn của bà

Câu 5b = Mẹ của các điếm đĩ, Và Mẹ của những gớm
ghiếc trên đất

Câu 6 = Tôi thấy người đàn bà đó uống máu các thánh đồ
và máu các nhân chứng của Ðức Chúa Giêsu .



Câu 5a = và trên trán bà ấy có ghi một danh hiệu bí ẩn,
“Ba-by-lôn vĩ đại,...

một danh hiệu bí ẩn = chúng tôi không biết tất cả ...

Con Ðiếm trứ danh
= Ba-by-lôn vĩ đại
= một tổ chức tôn giáo lớn

một tổ chức tôn giáo giả



Giáo hội Công giáo La Mã sẽ
được với Con Ðiếm trứ dan

Câu 9 =



http://esaie.free.fr/niveau2/prostituee.htm



Câu 16 = Còn mười sừng ngươi thấy và Con Thú, chúng
sẽ ghét con điếm. Chúng sẽ làm cho nó bơ vơ và lõa lồ,
và chúng sẽ ăn thịt nó và đốt thi thể nó trong lửa.





KH 18 = Ba-by-lôn

Câu 1 = Sau những điều ấy, tôi thấy một vị thiên sứ khác có
quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh
quang của vị thiên sứ đó.

Đức Chúa Trời giữ quyền kiểm soát

Câu 2 = Vị thiên sứ đó cất tiếng dõng dạc nói rằng,
“Ðã sụp đổ rồi!
Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ rồi!
Nó đã trở nên chỗ ở của các quỷ,
Nơi giam giữ mọi tà linh ô uế,
Nơi giam giữ mọi loài chim không thanh sạch và gớm
ghiếc.

Có một công lý của Thiên Chúa



Câu 2 = Ba-by-lôn có các nguyên tắc của Ba-bên

 đối lập với vương quốc
của Đức Chúa Trời



Câu 4 = Sau đó tôi nghe một tiếng khác từ trời nói rằng,
“Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó,
Ðể các ngươi không dự phần vào những tội lỗi của nó,
Và để các ngươi không đón nhận những tai họa chung với
nó.

// Lót STK 19

sự kêu gọi của Đức Chúa Trời



Câu 5-6 = Ðức Chúa Trời là vị thẩm phán công minh
// Thi-thiên 7:11

Câu 7-8 = một nguyên tắc

Câu 9-13 =
sự suy sụp kinh tế
không có giải pháp



Câu 14-19 = “...Thế mà chỉ trong một giờ, nó đã trở thành
hoang phế!...”

thời gian ngắn

Câu 20 = Hỡi thiên đàng, hỡi các thánh đồ, các vị sứ đồ, và
các vị tiên tri, hãy vui mừng về nó,
Vì Ðức Chúa Trời đã đoán phạt nó, vì nó đã hại quý vị.”
tin mừng

Câu 21 = Bấy giờ một vị thiên sứ mạnh mẽ nhấc bổng một
tảng đá như một cối xay lớn, ném xuống biển, và nói:
“Thành vĩ đại Ba-by-lôn sẽ bị ném xuống dữ dội như thế,
Và sẽ không ai tìm thấy nó nữa
// Mác 9:43



Câu 22-24 = “Âm thanh của những hạc cầm, những nhạc sĩ,
những người thổi sáo, và những người thổi kèn sẽ không bao
giờ được nghe ở trong ngươi nữa.
Mọi thợ khéo của mọi nghề thủ công sẽ không bao giờ thấy ở
trong ngươi nữa.
Âm thanh của những cối xay sẽ không bao giờ được nghe ở
trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng từ những cây đèn sẽ không bao giờ chiếu sáng ở
trong ngươi nữa.
Tiếng nói của chàng rể và cô dâu sẽ không bao giờ được
nghe ở trong ngươi nữa,
Vì những thương gia của ngươi là những tay cự phú trên đất,
Vì mọi quốc gia đều bị ma thuật của ngươi lừa dối,
24 Máu của các vị tiên tri và các thánh đồ đã thấy trong ngươi,
Cùng với máu của mọi người đã bị sát hại trên đất.”

sự công bình của Ðức Chúa Trời // KH 19:2



KH 19

Câu 1-5 = sự vinh hiển

Câu 6-8 = cô dâu của Ngài = Hội Thánh

“...vì vải gai mịn tượng trưng cho những việc công chính
của các thánh đồ.”
những việc công chính là quan trọng // Gia-cơ 2:14-26

Câu 11-16 = “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra; và kìa, một con
ngựa trắng với người cỡi nó được xưng là Ðấng Thành Tín
và Chân Thật, và Ngài theo lẽ công chính mà đoán xét và
tuyên chiến...v...v...”
= Ðức Chúa Giê xu



Câu 17-18 =
một cuộc chiến tranh lớn bắt đầu / đến

Câu 19-21 = Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn
“Bấy giờ tôi thấy Con Thú, các vua trên đất, và các đạo
quân của họ tập họp lại để chiến đấu với Ðấng cỡi ngựa
trắng và với đạo quân của Ngài....”

Tiệc Cưới của Chiên Con = trên trời
cuộc chiến tranh = trên trái đất

trên trái đất không có Hội Thánh = “sự cất Hội thánh
lên trời”



KH 20 = Sự Cai Trị 1000 Năm Của Đấng Christ và Về Sau

Câu 1 = Tôi lại thấy một thiên sứ từ trời
xuống, mang chìa khóa vực thẳm và tay
cầm một sợi xích lớn.



Câu 2 = Người bắt
con rồng, tức con rắn
xưa, là quỷ vương tức
Sa-tan, và xích nó lại
suốt một ngàn năm. 3

Người quăng nó
xuống vực thẳm rồi
khóa và niêm phong
lại ngõ hầu nó không
còn lừa gạt các dân
tộc nữa cho đến khi
mãn hạn một ngàn
năm.



Câu 3b =
«μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.»
Après ces choses il est nécessaire / inévitable qu’il soit délié
pour un peu de temps.
Sau đó, nó phải được thả ra một thời gian ngắn. (NVB)
Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu. (1934)

kế hoạch của Đức Chúa Trời



Ngàn Năm Bình An (hay Thiên Hi Niên)

Triều đại của Đấng Christ trị vì
KH 20:6 // Ê-sai 11:6-9



Khải-huyền 20:
“… 2 Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là quỷ vương tức Sa-tan, và xích
nó lại suốt một ngàn năm. 3 Người quăng nó xuống vực thẳm rồi khóa và
niêm phong lại ngõ hầu nó không còn lừa gạt các dân tộc nữa cho đến khi
mãn hạn một ngàn năm. Sau đó, nó phải được thả ra một thời gian ngắn. 4

Tôi thấy các ngai và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét
xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì làm chứng về
Đức Giê-su và vì Lời Đức Chúa Trời, cùng linh hồn của những người không
chịu thờ lạy con thú và thần tượng nó, không nhận dấu ấn của nó trên trán
hoặc trên tay. Họ đều sống lại và trị vì với Chúa Cứu Thế suốt một ngàn
năm. 5 (Những người chết khác chưa được sống lại cho đến khi hết hạn
một ngàn năm) Đây là sự sống lại thứ nhất. 6 Phước hạnh và thánh khiết
thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất ! Sự chết thứ
nhì không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa
Trời và của Chúa Cứu Thế và đồng trị vì với Ngài suốt một ngàn năm. 7 Hết
hạn một ngàn năm đó, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục tù …”

một ngàn năm = 6 x



Amillenminalism : Thuyết không tin thiên hy niên.

Dispensationalism : Giai đoạn thần thị thuyết.

Postmillenarianism, Postmillennialism : Hậu Thiên hy niên.

Premillennialism : Tiền Thiên hy niên thuyết.

Những ý kiến về Thiên Hi Niên



Premillennialism : Tiền Thiên hy niên thuyết



St. Irenaeus ( c. 130–202), an early
Christian Premillennialist.

Tertullian (ca. 160 – ca. 220 A.D.)
was a prolific early Christian author
from Carthage in the Roman province
of Africa



Ngàn Năm Bình An

•hòa bình / bình an
•sự công bình
•hạnh phúc
•niềm vui
•An ninh

Ê-sai 2:4 ; 9:5-7 ; 32:17, 18 ; 60:17, 18 ; 11:3-5, 9 ;
16:5 ; 42:1, 4



Một câu hỏi :

tại sao thiên hi niên ?

// Gal 3:23-24 = Luật Pháp là người giám hộ / thầy giáo

thiên hi niên là người giám hộ / thầy giáo



Kỳ Đại Nạn

Trận chiến

Ha-ma-ghê-đôn

Chúa Giê-su
Trở Lại

Ngàn Năm Bình An

Gót & Ma-gót
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Khải-huyền 20:7-9

Ê-xê-chi-ên 38: 8-11
Đa-ni-ên 9:27a Ê-xê-chi-ên 38-39



Gót và Ma-gót là ai ?
2 giống dân ngoài hành tinh
2 mẫu huyền thoại
Có người cho Gót là Y-sơ-ra-ên
Có người cho Gót là các dân A-rập và Ma-gót là nước Nga
Và v...v…

01 : sự xuất hiện của Gót và Ma-gót trong kỳ đầu của Cơn Đại Nạn
Tranh luận : Y-sơ-ra-ên sống trong hòa bình : Exêch. 38:8-11 và Đan.
9:27a
Trả lời : Nhưng Y-sơ-ra-ên cũng sẽ sống bình an trong thời kỳ Ngàn Năm
Bình An.
02 : Chương 38 của sách Ê-xê-chi-ên có nói tới trận chiến Ha-ma-ghê-
đôn.
03 : Khải huyền  20:7-9 : hết thảy các dân đều tham gia trận chiến cuối
cùng.
Lập luận : cuộc nổi loạn sau cùng do Sa-tan chỉ đạo, còn trong trận Ha-ma-
ghê-đôn thì do Antichrist và tiên tri giả chỉ huy. Nếu Khải huyền 20 không
nhắc đến Antichrist và tiên tri giả, thì điều đó có nghĩa là Gót và Ma-gót sẽ
có mặt trong cuộc nổi loạn cuối cùng.
Ê-xê-chi-ên 38 và 39 thì khác với Khải huyền 20:7-8 : chúng không kể
cùng những biến cố giống nhau.



Câu 11-15 = Cuộc Phán Xét Cuối Cùng

Thi-thiên 119:75a  : “CHÚA ôi, con biết các phán
quyết của Ngài là đúng”

// Rô-ma 8:1
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