
THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN 
Câu ghi nhớ: Thi-thiên 103:20  Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức lực làm 

theo mạng lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! 

Mục đích: Hê-bơ-rơ 1:14  Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã 

được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? 

I. THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN ĐẾN VỚI ĐA-NI-ÊN  

 GÁP-RI-ÊN: (Gabriel) Anh hùng của Đức Chúa Trời 

 Từ Đa-ni-ên 8:1-14:  ĐA-NI-ÊN có sự hiện thấy của Chúa 

1. Đa-ni-ên tìm cách để hiểu rõ nghĩa sự hiện thấy:  Đa 8:15 Khi mà ta, Đa-ni-ên, nhìn xem 

sự hiện thấy đó, và ta tìm cách để rõ nghĩa, nầy, có như hình dạng người nam đứng trước ta. 

2. Chúa sai Gáp-ri-ên đến để ban cho Đa-ni-ên hiểu: Đa-ni-ên 8:16 Ta nghe tiếng một người 

nam từ giữa bờ sông U-lai, kêu và bảo rằng: Gáp-ri-ên, hãy cho người nầy hiểu sự hiện thấy 

đó. 17 Người bèn đến gần chỗ ta đứng; khi người đã đến, ta kinh hãi, và ngã sấp mặt xuống đất. 

Người bảo ta rằng: Hỡi con người, hãy hiểu biết; vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sau 

rốt. 18 Khi người đang nói với ta, ta ngủ mê sấp mặt xuống đất; nhưng người đụng đến ta, khiến 

cho ta đứng dậy. 19 Người bảo ta rằng: Nầy, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ đến trong kỳ sau rốt 

của sự thạnh nộ; vì điều nầy quan hệ với kỳ định cuối cùng. (Ê-xê-chi-ên 2:1; Khải-huyền 1:17) 

 Đa-ni-ên chưa hiểu về khải tượng đã thấy: Đa-ni-ên 8:27 Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên, mê 

mẩn, và đau ốm trong mấy ngày; đoạn ta chổi dậy và làm việc vua. Ta rất lấy làm lạ về sự hiện 

thấy ấy, nhưng chẳng ai rõ ý nó. 

3. Đa-ni-ên kiêng ăn và tìm kiếm Chúa: Đa 9:1 Năm đầu Đa-ri-út con trai A-suê-ru, về dòng  

người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; 2 đang năm đầu về triều người, ta, 

Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-

mi, để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm. 3 Ta để mặt hướng về Chúa 

là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. 

 Lời cầu nguyện của Đa-ni-ên cùng Đức Chúa Trời:  (Đa-ni-ên 9:1-18) 

Đa 9:19 Hỡi Chúa! hãy dủ nghe; hỡi Chúa! hãy tha thứ; hỡi Chúa! hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức 

Chúa Trời tôi! vì cớ chính Ngài, xin chớ trì hoãn; vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng 

danh Ngài! 20 Ta còn đang nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tôi lỗi dân Y-sơ-ra-ên ta và ta 

dâng lời nài xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta; 

4. Gáp-ri-ên được sai bay mau đến: Đa 9:21 vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, nầy, Gáp-

ri-ên, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc 

dâng lễ chiều hôm.  (ĐNE đã thấy Gáp-ri-ên trong Đa-ni-ên 8:15-16) 

 Dạy dỗ và ban sự khôn ngoan:  Đa 9:22 Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, 

bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. 23 Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi 

bắt đầu nài xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quí lắm. Vậy hãy suy nghĩ 

sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. 

II. THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN HIỆN RA VỚI XA-CHA-RI 

1. Bối cảnh của vợ chồng Xa-cha-ri: 

 Tên và thời điểm sống: Lu-ca 1:5 Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ,  

về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vợ người là Ê-li-sa-bét, thuộc về chi phái A-rôn.  

 Đời sống tin kính: Lu-ca 1:6 Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ 

mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được.  

 Đời sống gia đình: Lu-ca 1:7 Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai 

đều cao tuổi.  

 Chức vụ hiện thời: Lu-ca 1:8 Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức  

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/103:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/57/1:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/26/8:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/26/8:17
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/26/8:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/26/8:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/25/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/26/9:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/26/9:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/26/9:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/8:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/26/9:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/26/9:23
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:8


THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN 
 

2 
 

tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. 9 Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được 

gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. 10 Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở 

ngoài cầu nguyện.  

2. Thiên sứ Gap-ri-ên hiện ra với Xa-cha-ri: Lu-ca 1:11 Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa 

hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. 12 Xa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi.  

 Sứ điệp của thiên sứ: Lu-ca 1:13 Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, 

đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, 

ngươi khá đặt tên là Giăng. 14 Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ 

mừng rỡ về sự sanh người ra. 15 Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu 

hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng 

mẹ. 16 Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của 

họ; 17 chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha 

trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa 

một dân sẵn lòng.  

 Sự thắc mắc của Xa-cha-ri với thiên sứ: Lu-ca 1:18  Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi 

biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi.  

 Thiên sứ trả lời rằng: Lu-ca 1:19 Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài 

đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy. 20 Nầy, ngươi sẽ câm, không nói được cho 

đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.  

 Xa-cha-ri bị câm: Lu-ca 1:21 Bấy giờ, dân chúng đợi Xa-cha-ri, và lấy làm lạ, vì người  

ở lâu trong nơi thánh. 22 Khi Xa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng 

người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh; người ra dấu cho họ, mà vẫn còn câm. 23 Khi 

những ngày về phần việc mình đã trọn, người trở về nhà.  

3. Lời thiên sứ được ứng nghiệm: Lu-ca 1:24  Khỏi ít lâu, vợ người là Ê-li-sa-bét chịu thai, ẩn  

mình đi trong năm tháng, mà nói rằng: 25 Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến 

tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.  

III. THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN ĐẾN VỚI TRINH NỮ MA-RI 

1. Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến: 

 Địa điểm: Lu-ca 1:26  Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến 

thành Na-xa- rét, xứ Ga-li-lê,  

 Tên và bối cảnh hôn nhân: Lu-ca 1:27  tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, 

đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 

2. Lời chào mừng của Thiên sứ: Lu-ca 1:28  Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi 

người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 29 Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng 

lời chào ấy có nghĩa gì.  

 Sứ điệp thiên sứ mang đến: Lu-ca 1:30  Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì  

ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà 

đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, 

là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-

cốp, nước Ngài vô cùng. 

 Sự thắc mắc của Ma-ri: Lu-ca 1:34  Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người 

nam nào, thì làm sao có được sự đó?  

 Thiên sứ truyền rằng: Lu-ca 1:35  Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép 

Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con 

Đức Chúa Trời.  

 Báo cho Ma-ri biết việc của Người bà con mình: Lu-ca 1:36  Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:17
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:22
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:23
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:24
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:25
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:26
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:27
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:28
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:29
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:30
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:31
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:32
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:33
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:34
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:34
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:36


THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN 
 

3 
 

ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu 

mang được sáu tháng rồi. 37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 

3. Sự vâng phục của Ma-ri với sứ mạng thiên sứ giao: Lu-ca 1:38  Ma-ri thưa rằng: Tôi đây 

là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.  

Cầu nguyện theo bài học. 

 

 

 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:37
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/1:38

