29 Tháng 12 – 4 Tháng 1
Bài Học 1

PHÚC ÂM GIẢNG RA TỪ ĐẢO BÁT-MÔ
CÂU GỐC: “Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy,
và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi” (Khải huyền 1:3).
KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 1:1–8; Giăng 14:1–3;
Phục truyền 29:29; Giăng 14:29; Rô-ma 1:7; Phi-líp 3:20; Đa-ni-ên
7:13, 14.

C

ác lời tiên tri của sách Khải huyền được mặc thị cho sứ đồ Giăng
trên 19 thế kỷ trước trong thời gian ông bị lưu đày tại đảo Bátmô, một đảo đầy ghềnh đá cheo leo trong vùng biển Aegean. (Khải
huyền 1:9). Khải huyền 1:3 hứa rằng ân phước cho những kẻ đọc to cho
mọi người nghe và phước cho cả những người nghe các lời tiên tri nầy. Họ
được phước không phải chỉ vì họ đọc và nghe, nhưng vì họ nghe và vâng
lời những lời tiên tri của sách nầy (so sánh với Lu-ca 6:47, 48). Câu nầy nói
lên cảnh tất cả hội chúng cùng hội họp trong Nhà Chúa để tiếp nhận sứ
điệp của Ngài (cũng xem Khải huyền 22:7), dặn dò những lời tiên tri nầy
phải được đọc ra trước hội thánh.
Các lời tiên tri trong Khải huyền là những lời ân cần của Đức Chúa Trời
phán dặn dân Ngài. Các lời nầy cho thấy đời người nơi thế trần là ngắn
ngủi và dễ qua đi, cho thấy sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Giê-su, và lời kêu
gọi chúng ta phải truyền rao tin lành.
Các lời tiên tri của Kinh Thánh như là ngọn đèn chiếu trong đêm tối (2
Phi-e-rơ 1:19). Chúng có mục đích để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống
ngày nay và cho chúng ta niềm hy vọng vào tương lai. Chúng ta cần những
lời hướng dẫn nầy cho cuộc sống mình cho đến khi Đấng Christ tái lâm và
thiết lập nước Chúa muôn đời.

5

Thứ Nhất

30 Tháng 12

1. TỰA ĐỀ CỦA CUỐN SÁCH
Đọc Khải huyền 1:1, 2. Tựa đề nguyên thủy của sách có ý nghĩa gì?
Tựa đề nầy dạy cho chúng ta gì về quyển sách và sách nầy thật sự là gì?

Khải huyền 1:1 nói rằng sách nầy là “sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus
Christ.” Chữ nầy nguyên gốc Gờ-réc là apocalypse có nghĩa là sự “thố lộ”
hay “tiết lộ” về những điều huyền nhiệm của Đức Chúa Giê-su. Các điều
huyền nhiệm về Chúa cũng như đến từ Chúa. Mọi sự huyền nhiệm của
Đức Chúa Trời đã được tỏ ra qua Đức Chúa Giê-su (Khải huyền 22:16),
lời làm chứng của quyển sách này đặt trọng tâm vào Đức Chúa Giê-su, về
sự mặc thị của Ngài cho dân Ngài và về sự quan tâm của Ngài đối với dân
Ngài.
Khải huyền 1:5-8 nói về Đức Chúa Giê-su vì Ngài là nhân vật chính
của sách nầy, và cũng chấm dứt với Ngài (Khải huyền 22:12-16). “Hãy để
Đa-ni-ên nói, hãy để Khải huyền nói, và nói sự thật là gì. Nhưng bất cứ giai
đoạn nào của đề tài được trình bày, hãy nâng Đức Chúa Giê-su làm trung
tâm của mọi niềm hy vọng: ‘Cội rễ và Con cháu của Đa-vít, và sự sáng của
Sao Mai.’” – Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers,
trang 118.
Và nữa, Đức Chúa Giê-su của Khải huyền cũng là Đức Chúa Giê-su
của bốn sách Phúc Âm. Khải huyền tiếp tục diễn tả công việc cứu chuộc
của Chúa cho dân Ngài giống như trong bốn sách Phúc Âm. Sách Khải
huyền bây giờ chú tâm vào các lãnh vực khác của sự hiện diện và mục vụ
của Ngài. Đúng ra, Khải huyền tiếp theo chỗ các sách Phúc Âm ngừng khi
họ nói về sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su.
Cùng với thư gởi cho người Hê-bơ-rơ, Khải huyền chú trọng vào mục
vụ mà Đức Chúa Giê-su đang làm nơi thiên đàng. Sách nầy cho thấy là sau
khi Ngài thăng thiên, Đức Chúa Giê-su đã được tôn vương và nhận trọng
trách của một vì vua thiên đàng, một vì tế lễ thượng phẩm để làm chức vụ
của Ngài nơi thiên đàng. Nếu không có sách Khải huyền (hay sách Hê-bơrơ) sự hiểu biết của chúng ta về chức vụ của Đức Chúa Giê-su đang làm
trên thiên đàng cho dân Ngài, sẽ rất hạn hẹp. Hai sách nầy cho chúng ta có
một tầm nhìn độc nhất vào mục vụ của Đức Chúa Giê-su nơi thiên quốc.
Đọc Giăng 14:1-3. Làm thế nào để lời hứa bao quát nầy giúp chúng ta
hiểu Đức Chúa Giê-su đang làm gì cho dân Ngài nơi thiên quốc? Niềm
hy vọng nào chúng ta tìm thấy qua lời hứa diệu kỳ nầy?
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31 Tháng 12

2. MỤC ĐÍCH CỦA SÁCH KHẢI HUYỀN
Mở đầu của sách Khải huyền cho chúng ta biết mục đích của sách là
cho thấy những sự việc xảy đến trong tương lai, bắt đầu từ lúc sách được
viết. Những ai quen thuộc với sách Khải huyền sẽ để ý thấy rằng những
sự việc được xem là tương lai của thời tác giả Giăng viết đã ứng nghiệm vì
chúng đã thuộc vào quá khứ của chúng ta là người hiện đại của 2000 năm
sau Giăng. Khi phần đầu của sách Khải huyền (đoạn 1 – 11) chú tâm vào
những sự kiện xảy ra trong thế kỷ thứ nhất Sau Chúa cho đến thời kỳ cuối
cùng, phần thứ nhì của sách (đoạn 12 – 22) chú trọng vào những sự việc
xảy ra để kết thúc bằng Sự Phục Lâm của Đức Chúa Giê-su.
Mục đích chính của các lời tiên tri trong Kinh thánh là để nhắc chúng ta
biết rằng, cho dầu tương lai có ra thế nào chăng nữa, quyền kiểm soát vẫn
nằm trong tay Đức Chúa Trời. Sách Khải huyền bảo đảm với chúng ta rằng
Đức Chúa Giê-su luôn ở cùng với dân Ngài suốt toàn lịch sử của nhân loại
kể cả trong những giai đoạn kinh khủng nhất.
Vì lẽ đó, các lời tiên tri của sách Khải huyền có hai mục đích thực tiễn
nhất, ấy là dạy cho chúng ta cách sống ngày hôm nay và chuẩn bị sẵn sàng
cho tương lai.
Đọc Phục truyền 29:29. Câu Kinh Thánh nầy giúp chúng ta thế nào
để hiểu được tại sao có những điều vẫn chưa tỏ lộ cho chúng ta? Theo
câu nầy, các điều đã được phơi bày cho chúng ta vì mục đích gì? Tại sao
chúng ta được mặc khải về các điều nầy? Cũng xem Khải huyền 22:7.

Các lời tiên tri về ngày cuối cùng không được ban cho chúng ta đặng
thỏa mãn lòng tò mò của con người. Cuốn sách nầy chỉ tỏ bày những điều
gì quan trọng cho tương lai mà chúng ta cần phải biết. Các sự khải thị nầy
giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của những gì sắp xảy đến; để nhờ đó
mà chúng ta hiểu được sự mong manh của mình, và mình phải biết trông
cậy vào Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài.
Qua bao thế kỷ, rất nhiều lời phỏng đoán cố gắng diễn tả ngày tận thế
bằng những sự việc nẩy lửa, nóng bỏng để dụ hoặc nhiều người đặng người
ta mang tiền bạc, tài sản cống hiến cho những người “rao giảng” về sự tận
thế. Và rồi đã bao nhiêu người thất vọng vì những ngày giờ về tận thế đã
đến rồi đi. Các lời tiên tri của Chúa cũng đã bị người ta tận dụng triệt để
vào trong những sự gạt gẫm nầy.
Đọc Giăng 14:29. Tiêu chuẩn rất quan trọng nào chúng ta tìm thấy ở
đây để hiểu được mục đích của các lời tiên tri?
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1 Tháng 1

3. CÁC CHỮ CÓ BIỂU TƯỢNG CỦA KHẢI HUYỀN
Đọc Khải huyền 13:1; Đa-ni-ên 7:1-3 và Ê-xê-chi-ên 1:1-14. Các sự
hiện thấy nầy đều có chung một điều gì?

Khải huyền 1:1 đã nói, “Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức
Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều
kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng,
tôi tớ Ngài”. Ở đây chúng ta thấy một chữ rất quan trọng trong sách Khải
huyền, “đặng đem tỏ”, theo bản tiếng Hy Lạp, còn có nghĩa là “làm sáng tỏ
bằng các dấu có biểu tượng”. Đây cũng cùng chữ được dùng trong sách Đani-ên đoạn 5, khi tiên tri Đa-ni-ên giải thích cho vua Nê-bu-cát-nết-sa pho
tượng bằng vàng, bạc, đồng, và sắt, vì Đức Chúa Trời đã tỏ cho vua “những
sự sẽ xảy ra trong tương lai”.
Vì lẽ ấy, cách dùng chữ của các lời tiên tri trong Khải huyền, phần lớn,
không nên được giải thích theo nghĩa đen. Theo nguyên tắc, trong khi việc
đọc Kinh thánh, nói chung, hàm chứa một sự hiểu biết văn bản theo nghĩa
đen của nó (trừ khi văn bản chỉ tới ý nghĩa biểu tượng), khi chúng ta đọc
Khải huyền - trừ khi văn bản chỉ có nghĩa đen – chúng ta cần diễn giải nó
theo biểu tượng. Trong khi các cảnh và sự kiện dự đoán là có thật, chúng
thường được diễn đạt bằng ngôn ngữ tượng trưng.
Hãy nhớ rằng bản chất biểu trưng phần lớn của Khải huyền sẽ bảo vệ
chúng ta tránh được việc bóp méo lời tiên tri. Để cố gắng xác định ý nghĩa
của các biểu tượng được sử dụng trong sách nầy, chúng ta phải cẩn thận
không áp đặt lên văn bản một ý nghĩa xuất phát từ trí tưởng tượng của con
người, hoặc ý nghĩa hiện tại của những biểu tượng đó. Thay vào đó, chúng
ta phải dùng Kinh Thánh để hiểu các biểu tượng ấy trong Khải huyền.
Thật vậy, khi cố gắng tìm chìa khóa giải đáp về các biểu tượng được
dùng trong sách Khải huyền, chúng ta phải nhớ là phần lớn chúng là điển
tích trong Cựu Ước. Khi dùng những hình ảnh của Cựu Ước để cho chúng
ta thấy được một hình ảnh của tương lai, Đức Chúa Trời muốn cho dân
Ngài thấy là sự cứu rỗi trong tương lai sẽ tương tự như sự cứu chuộc trong
quá khứ. Những gì Chúa đã làm cho dân Ngài trong quá khứ, Ngài sẽ lại
làm cho họ trong tương lai. Trong khi chúng ta nghiên cứu và giải thích
những biểu tượng và ký hiệu hay hình ảnh trong Khải huyền, chúng ta cần
phải để ý đến Cựu Ước.
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2 Tháng 1

4. BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI

Khải huyền bắt đầu bằng những lời chào thăm giống như những lời ông
Phao-lô thường dùng trong các thư ông viết. Cuốn sách nầy lấy cớ là thư
gởi cho bảy hội thánh trong vùng Tiểu Á trong thời ông Giăng. Tuy nhiên
sách Khải huyền không chỉ viết cho họ không thôi mà sách nầy được viết
cho tín hữu qua mọi thời đại trong lịch sử.
Đọc Khải huyền 1:4, 5 và Rô-ma 1:7. Lời chào thăm nào chúng ta
thường thấy? Và các lời chào thăm nầy gởi đến cho ai?
Cả hai câu Kinh Thánh đều có lời chào thăm các tín đồ, “Nguyền xin
ân điển và sự bình an ở cùng anh chị em.” Lời chào nầy gồm hai chữ chào
thăm của người Hy Lạp “charis” (ân điển) và của người Do Thái “shalom”
(bình an). Chúng ta có thể thấy trong các câu nầy, Đấng ban cho ân điển và
sự bình an là Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Cha được nhìn nhận là Đấng “đã có từ trước, đang hiện hữu
bây giờ, và là Đấng sẽ đến về sau” (Xem Khải huyền 1:8; 4:8). Các danh
xưng nầy đến từ danh thiên thượng Yahweh (Đức Giê-hô-va), “Ta là Ðấng
Tự Hữu Hằng Hữu” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14) để nói về sự hiện hữu đời đời
và vô cùng của Ngài.
Đức Thánh Linh được nhắc đến như “bảy Thần Linh” (so sánh với Khải
huyền 4:5 và Khải huyền 5:6). Số bảy là số chỉ về sự trọn vẹn. “Bảy Thần
Linh” có nghĩa là Đức Thánh Linh làm việc trong cả bảy hội thánh. Hình
ảnh nầy nói lên sự toàn năng và hiện diện khắp nơi của Đức Thánh Linh và
Ngài làm việc trong vòng dân của Đức Chúa Trời qua các thời đại.
Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc được nhận diện qua ba tên gọi: “Đấng làm
chứng thành tín, Đấng sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết, và là Chúa của các
vua trong thế gian” (Khải huyền 1:5). Các danh xưng nầy nói đến sự chết
của Ngài trên thập tự, sự sống lại của Ngài, và sự cai trị của Ngài nơi thiên
quốc. Xong rồi Giăng tuyên bố những gì Đức Chúa Giê-su đã làm: “Ngài
yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm
cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha
Ngài” (Khải huyền 1:5, 6).
Ngài “yêu chúng ta”, trong nguyên bản bằng tiếng Hy Lạp, nói đến tình
yêu thương mà Đấng Cơ Đốc có hoài cho chúng ta không ngừng. Ngài đã
yêu thương chúng ta trong quá khứ, Ngài đang yêu thương chúng ta, và
Ngài còn yêu thương chúng ta trong tương lai. Ngài là Đấng đã yêu thương
chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi bởi huyết của Ngài, trong nguyên
bản tiếng Hy Lạp, hành động nầy được viết đến trong thể quá khứ: Chúa
đã chết trên thập tự giá và Ngài đã ban cho chúng ta một sự tha thứ và cứu
chuộc hoàn toàn khỏi tội lỗi.
Ê-phê-sô 2:6 và Phi-líp 3:20 diễn tả những kẻ được cứu là những kẻ
được sống lại và được ngồi bên Đức Chúa Giê-su nơi thiên quốc. Như
vậy, làm sao chúng ta được hưởng chức phận Chúa ban là “các vua và
các thầy tế lễ” (Khải huyền 1:6) khi chúng ta còn đang ở trong thế gian
tội lỗi nầy? Những điều nầy ảnh hưởng gì trong cách chúng ta đang sống
ngày nay?
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3 Tháng 1

5. CHỦ ĐỀ CỦA SÁCH KHẢI HUYỀN

Tóm tắt phần mở đầu của sách Khải huyền cho chúng ta thấy chủ đích
của toàn sách: Sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su trong oai quyền và vinh
hiển. Lời hứa mà Đấng Cơ Đốc được lặp lại ba lần trong phần cuối của
sách (Khải huyền 22:7, 12, 20).
Đọc Khải huyền 1:7, 8. Lời ghi trong hai câu nầy đúc kết từ vài lời
tiên tri: Đa-ni-ên 7:13, 14; Xa-cha-ri 12:10; Ma-thi-ơ 24:30. Các câu nầy
cho chúng ta thấy sự chắc chắn của lời dự ngôn về Sự Tái Lâm của Chúa
thế nào?
Trong Khải huyền, sự hồi lai của Đấng Cơ Đốc đánh dấu chung cuộc
của lịch sử thế giới và sự bắt đầu của vương quốc Thiên đàng, là vương
quốc đời đời, không còn tội ác, đau đớn, khổ đau và sự chết nữa.
Như toàn thể Tân Ước, Khải huyền 1:7 nói về một sự hồi lai thật sự của
Đấng Cơ Đốc trong vinh hiển diệu kỳ. Mỗi một con người, kể cả những kẻ
đã đâm Chúa, sẽ chứng kiến sự trở lại của Ngài. Các lời nầy cho chúng ta
thấy có một sự phục sinh của một số người ngay trước khi Đức Chúa Giêsu tái lâm, kể cả những kẻ đã đóng đinh Chúa. Khi Đức Chúa Giê-su trở lại,
Ngài mang sự giải phóng đến cho những ai trông đợi Ngài và cũng mang
đoán phạt đến cho những kẻ đã chối bỏ tình yêu và sự nhân từ của Ngài.
Sự chắc chắn về việc Đấng Cơ Đốc sẽ hồi lai được khẳng định hai lần
trong các lời tiếp theo, “Quả thật vậy. A-men!” (Khải huyền 1:7). Sự khẳng
định hai lần nầy cũng được dùng đến để kết luận sách Khải huyền (đoạn
22:20).
“Hơn 1800 năm đã trôi qua kể từ khi Đấng Cứu Rỗi ban cho lời hứa về
sự trở lại của Ngài. Qua bao thế kỷ, lời nói của Ngài đã làm tràn ngập sự
dũng cảm trong lòng những người trung tín với Ngài. Lời hứa vẫn chưa
được đáp ứng: tiếng kêu của Đấng Ban Sự Sống vẫn chưa cất lên để gọi các
thánh nhân còn ngủ trong mồ mả của họ; nhưng những lời đã được phán
ra là chắc chắn. Trong thời điểm của Ngài, Thiên Chúa sẽ thực hiện lời
Ngài đã nói. Chúng ta có cần phải lo lắng chăng? Chúng ta có để cho mình
bị mất đức tin khi chúng ta đang rất cận kề với thế giới vĩnh cửu chăng?
Có ai nên nói, Thành (thiên quốc) hãy còn rất xa chăng? – Không, không.
Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ thấy Vua trong sự tuyệt mỹ của Ngài.
Chỉ một chút nữa thôi, và Ngài sẽ lau ráo mọi nước mắt trong mắt chúng
ta. Chỉ một chút nữa thôi, và Ngài sẽ trình diện chúng ta như những kẻ
vô tội trước sự hiện diện của sự vinh quang Ngài, trong một niềm vui vô
biên.’” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, số ngày 13
tháng 11, 1913. “Niềm tin vào sự xuất hiện gần đến của Con người trong
đám mây trên trời sẽ không làm cho Cơ Đốc nhân chân chính trở nên vô ý
và bất cẩn trong sinh hoạt bình thường của cuộc sống . . . Tính minh bạch,
trung thành và toàn vẹn của họ đã được thử nghiệm và chứng minh qua
cách sống của họ trong thế trần tạm bợ nầy.” – Ellen G. White, Testimonies
for the Church, bộ 4, trang 309.
Một lời hứa chỉ có giá trị khi lời hứa ấy được hứa bởi một cá nhân có
khả năng làm chu toàn lời hứa ấy. Với sự thật rằng lời hứa về Sự Tái Lâm
được hứa bởi chính Đức Chúa Trời, là Đấng trong quá khứ đã giữ trọn
các lời hứa của Ngài, có cho bạn một niềm tin tưởng rằng Đấng Cơ Đốc
sẽ chắc chắn trở lại như Ngài đã hứa không?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Sự mặc khải này đã được ban cho để làm sự hướng dẫn và an ủi cho
hội thánh cho đời sống mỗi Cơ Đốc nhân . . . Một sự mặc khải hay khải thị
là một điều gì đó đã được tỏ bày. Chính Chúa đã tỏ ra cho tôi tớ Ngài các
điều mầu nhiệm chứa trong quyển sách này, và chương trình của Ngài là
mọi điều sẽ được mở ra cho mọi người được học và nghiên cứu tất cả. Các
sự thật mà sự mặc khải nầy nhắm đến những kẻ sống trong thời đại cuối
cùng của lịch sử trái đất này, cũng như những người sống trong thời đại
của Giăng. Một số cảnh được mô tả trong lời tiên tri này đã là trong quá
khứ, một số đang diễn ra; một số được đưa ra để cho ta thấy sự kết thúc
của cuộc xung đột lớn giữa quyền lực của bóng tối và của Hoàng tử Thiên
đàng, và một số tiết lộ những chiến thắng và niềm vui của người được cứu
chuộc trong trái đất được làm mới.
“Đừng một ai nghĩ rằng, bởi vì họ không thể giải thích ý nghĩa của mỗi
biểu tượng trong Khải huyền, nên chúng trở nên vô ích cho họ lục tìm
trong quyển sách này với nỗ lực để nhận biết ý nghĩa chân lý của sách.
Đấng đã tiết lộ những mầu nhiệm này cho Giăng, sẽ cho người siêng năng
kiếm tìm sự thật một sự nếm trước các sự việc trên trời. Những ai có mở
lòng mình để tiếp nhận sự thật sẽ được phép hiểu các sự dạy dỗ của sách
nầy, và sẽ được ban phước lành đã hứa với ‘những ai nghe các lời tiên tri
này, và giữ mọi điều được viết ra trong đó.’” – Ellen G. White, The Acts of
the Apostles, trang 583-585.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Nếu Khải huyền là tỏ bày về Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc, thì tại sao chữ

Apocalypse (sự hủy diệt thế giới) lại có một ý nghĩa không hay ngày
nay? Điều nầy cho chúng ta thấy gì về khuynh hướng phổ thông trong
vòng người tin Chúa về sách Khải huyền? Tại sao chữ “sợ” thường đi
chung với các lời tiên tri trong Khải huyền?
2. Hãy nghĩ đến một vài lời tiên đoán mà người ta có trong vòng 20 năm
qua về các điều sẽ xảy đến trong thời kỳ cuối cùng và sự tái lâm của
Đức Chúa Giê-su. Bất kể mục đích hay tâm trạng của những người báo
các tin ấy, kết quả tiêu cực nào đã xảy ra khi những lời tiên đoán ấy bị
sai lầm hay thất bại? Các điều ấy đã làm cho những người tin vào các
lời tiên đoán ấy cảm thấy thế nào? Chúng ta là những Cơ Đốc nhân tin
vào những lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng phải giữ quân bình thế nào
về sự hiểu biết các lời tiên tri và cách chúng ta chia xẻ sự hiểu biết của
mình cho người khác?
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