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KH 21

Câu 1 = “Sau đó tôi thấy trời mới và đất mới”

Câu 2 = Giê-ru-sa-lem mới = cô dâu

Câu 3 = “đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người”

Câu 5 = Đức Chúa Trời trong vinh quang của Ngài

Câu 6a = “Xong rồi ! “ // Giăng 19:30
“Khi Ðức Chúa Jesus nhấm giấm xong, Ngài nói, “Mọi sự đã
hoàn tất.” Rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn.”



Câu 6b = ‘Kẻ nào khát, Ta sẽ ban cho nước từ nguồn nước
sự sống miễn phí.”

Câu 7 = “Kẻ nào thắng sẽ hưởng những điều ấy. Ta sẽ làm
Ðức Chúa Trời của người ấy, và người ấy sẽ làm con Ta.”
// Mat 24:13

Câu 8 = lời rõ ràng

Câu 9-17 = Giê-ru-sa-lem mới = cô dâu = thành phố
Mô tả về thành phố



Câu 16-17 = Giê-ru-sa-lem mới

“Thành được thiết kế vuông vức, với chiều ngang và chiều
dọc bằng nhau; vị thiên sứ dùng cây thước ấy đo thành: mỗi
chiều là hai ngàn bốn trăm cây số; chiều ngang, chiều dọc,
và chiều cao đều bằng nhau. 17 Kế đến vị thiên sứ đo tường
thành: tường dày khoảng bảy mươi mét, tính theo đơn vị đo
lường của loài người mà vị thiên sứ đã sử dụng.”





Câu 18-27 = nhiều biểu tượng

Câu 22 = “Tôi không thấy đền thờ trong thành, vì Chúa, Ðức
Chúa Trời Toàn Năng, và Chiên Con là đền thờ của thành.”

Câu 23 = “Thành không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng,
vì vinh quang của Ðức Chúa Trời tỏa sáng cho thành và Chiên
Con là đèn của thành.”



Trời Mới

Đất Mớiđất

2 Phi-e-rơ 3: 11 Vì mọi sự sẽ bị hủy diệt bằng cách nầy, anh chị
em phải trở nên như người như thế nào? anh chị em phải có một
đời sống thánh khiết và sùng kính 12 như anh chị em trông chờ
và mong ngày của Chúa mau đến. Ngày đó lửa sẽ hủy diệt các
từng trời và mọi nguyên tố sẽ bị thiêu đốt tan chảy. 13 Nhưng
theo lời Ngài đã hứa, chúng ta chờ đợi một trời mới và đất mới,
nơi sự công chính cư ngụ.

Trời



KH 22

Câu 1 =
sông nước sự sống // Ê-xê-chi-ên 47:1-12 ; Giăng 7:38-39

Câu 2 = cây sự sống // Sáng-thế Ký 2:9

Câu 3 =
“Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa...”
chúng ta sẽ đồng trị với Ngài

Câu 3b = chúng ta sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời
// Ma-thi-ơ 5:8; Thi-thiên 42:2;17:15



Câu 6 = // 2 Ti-mô-thê 3:16-17
giữ lời / vâng giữ lời

Câu 7 = sự kêu gọi của Chúa Giêsu

Câu 10 = một cuốn sách để khuyến khích

Câu 11 = “Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ
ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai
thánh thiện cứ để họ thánh thiện.”

Câu 12 = // 2 Cô-rinh-tô 5:10



Câu 15 = “ở bên ngoài”

Câu 17 = // 2 Phi-e-rơ 3:9

Câu 18 = // 2 Phi-e-rơ 2:10 ; Phục-truyền Luật-lệ Ký
4:2;12:32; Giê-rê-mi 26:2

Câu 19-21 = chuẩn bị để gặp Ðức Chúa Giê-su



Khải-huyền 22:

20 Đấng làm chứng cho những
điều này phán : "Phải, Ta đến
mau chóng !" A-men. Lạy Chúa
Giê-su, xin Ngài đến !
21 Nguyện xin ân sũng của Chúa
Giê-su ở với tất cả mọi người.
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