
ĐỨC CHÚA GIÊ-SU BÀY TỎ CHO GIĂNG NHỮNG ĐIỀU KÍP XẢY ĐẾN  

Kinh thánh: Khải huyền 1:1-3 

Câu gốc: Khải huyền 1:3 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 1:1 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,  

1. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh trong sự bày tỏ:  

• Sự mặc thị = bày tỏ, tiết lộ, vén màn, hé mở → (Khải huyền 1:1a) 

• Vai trò của Đức Chúa Jêsus = Của hay về Đức Chúa Jêsus Christ (1b) 

• Vai trò của Đức Chúa Trời: đã ban cho Ngài (1c): Giăng 12:49 Bởi Ta 

chẳng nói theo ý riêng Ta; nhưng Cha sai Ta đến, đã truyền lịnh cho Ta phải 

nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời 

đời. Vậy, những điều Ta nói, thì nói theo như Cha Ta đã dặn. 

• Vai trò của Đức Thánh Linh: cảm hóa Giăng Khải huyền 1:10 Nhằm 

ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng 

kêu vang, như tiếng loa,  

 Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh:  

a. Trong sự sáng tạo: Sáng thế ký 1:26a Đức Chúa Trời phán rằng: 

Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta,    

❖ Đức Chúa Jêsus: Châm-ngôn 8:26 Trước khi Đức Giê-hô-va 

chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế 

gian, thì Ta đã sanh ra rồi. 27 Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, 

Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có Ta ở đó. → (Cô-lô-se 

1:16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, 

dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc 

quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài 

và vì Ngài mà được dựng nên cả.) 

❖ Đức Thánh Linh: Sáng thế ký 1:1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng 

nên trời đất. 2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên 

mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. → (Gióp 

33:4 Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn 

năng ban cho tôi sự sống) 

b.  Trong sự báp tem của Đức Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 4:16 Vừa khi 

chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các 

từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống 

như chim bò câu, đậu trên Ngài. 17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán 

rằng: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng. 

• Đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài (1d): nhắc lại Khải thị 22:6,16 
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 Giống như Đa-ni-ên: Đa ni ên 2:17-19 Đoạn, Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ 

sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. 18 Người xin 

họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm 

nầy, hầu cho Đa-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ 

khác của Ba-by-lôn. 19 Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong 

sự hiện thấy ban đêm; Đa-ni-ên bèn ngợi khen Chúa trên trời.  

2. Sự quan trọng của sự bày tỏ trong sách khải huyền:  

• Những điều kíp phải đến(1e): Nhắc lại Khải 22:6 Bấy giờ thiên sứ nói với 

tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của 

thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài 

những điều kíp phải xảy ra. 7a Kìa, Ta đến mau chóng.  

3. Thiên sứ đem đến cho Giăng sự bày tỏ: 

• Thì Ngài sai thiên sứ đến tỏ những điều đó (1g):  

Khải 22:16 Ta là Jêsus. đã sai thiên sứ Ta đến làm chứng về những sự đó 

cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. → (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?→ Đa-ni-ên 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. 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.) 

4. Người được bày tỏ là Giăng, tôi tớ Ngài (1h): →  Gương tốt của Giăng 

• Là một trong những người Chúa kêu gọi đầu tiên để làm môn đồ Ngài:  

 Ma-thi-ơ 4:21 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là 

Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-

đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. 22 Tức thì hai người đó bỏ 

thuyền và cha mình mà theo Ngài. 

• Một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu. 

Giăng 13:23 → (Rất yêu thương và gần gũi với Chúa)  

• Người được Chúa Jêsus giao mẹ Ngài là Ma ri để phụng dưỡng: 

Giăng 19:25a Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài 

đứng... 26 Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần 

người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! 27 Đoạn, 

Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, 

môn đồ ấy rước người về nhà mình. 

• Người viết sách Tin Lành Giăng và 3 thư tín Giăng 
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• Là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jêsus 

Christ, về mọi điều mình đã thấy. → (Khải huyền 1:2) 

1 Giăng 1:3 chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu 

cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được 

giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.  

5. Lời chúc phước cho những người đọc sự bày tỏ của Chúa : Khải huyền 1:3 

• Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, (3a) → Lời hứa 

• và giữ theo điều đã viết ra đây. (3b) →  Mệnh lệnh 

• Vì thì giờ đã gần rồi. (3c) → cảnh báo.  

6. Mệnh lệnh của Chúa về sách được bày tỏ: 

• Chớ nêm phong sự bày tỏ trong sách Khải-huyền 22:10 Rồi người lại 

phán cùng tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì 

giờ đã gần đến. → (KJV Seal not = Chớ niêm phong = muốn bày tỏ cho mọi 

người đều biết) 

 Khác với sách Đa-ni-ên:  Đa-ni-ên 12:4 Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, 

ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ 

cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.  
→ (KJV seal = đóng ấn /niêm phong = chưa được tỏ ra cho người khác biết)  

7. Lời cảnh báo về những điều Chúa đã bày tỏ trong sách khải huyền:  
Khải-huyền 22:18 Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai 

thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai 

nạn đã ghi chép trong sách nầy. 19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở 

sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành 

thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.  
8. Cầu nguyện:  Nhờ Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu được ý muốn và 

thời điểm của Đức Chúa Trời để sống đẹp lòng Chúa và chuẩn bị  sẵn sàng cho 

sự trở lại của Đức Chúa Jêsus Christ. 
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