
CHÚA GIÊ-SU BÀY TỎ CHÍNH NGÀI CHO GIĂNG  
Kinh thánh: Khải huyền 1:9-20 

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. 

1. Hoàn cảnh của sứ đồ Giăng khi được Chúa bày tỏ: Khải huyền 1:9 Tôi là 

Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục 

trong Đức Chúa Jêsus, tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô, vì cớ lời Đức Chúa 

Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus.  → “Sứ đồ Giăng bị Hoàng đế Domitian 

đày đến Đảo Patmos (Bát mô). Hòn đảo này là một phần của hệ thống nhà tù 

La Mã và được sử dụng làm nơi đày ải. Bát mô có diện tích đất đai khoảng 13 

dặm vuông, được tạo thành từ phần lớn là đá và địa hình gồ ghề. Nó nằm cách 

khoảng 100 dặm ngoài khơi bờ biển của Tiểu Á” → Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay 

Sứ đồ Giăng đã bị lưu đày vì lời chứng của ông về Chúa Giê-su Christ.) 

2. Thời điểm Đức Thánh Linh bày tỏ cho 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, → (Giăng 16:13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các 

ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã 

nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến) 

• Trong Ê-xê-chi-ên 3:12a Bấy giờ Thần cất ta lên, và ta nghe có tiếng ào ào 

rất lớn ở đằng sau ta rằng:  

3. Mạng lịnh của Chúa cho Giăng về những việc được bày tỏ: Hãy chép 

Khải huyền 1:11 Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gởi cho 

bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-

đen-phi và Lao-đi-xê.  

4. Chúa bày tỏ sự vinh quang của Ngài cho Giăng: 

a. Giăng thấy sự hiện thấy: Khải huyền 1:12 Bấy giờ tôi xây lại đặng xem 

tiếng nói với tôi đó là gì;  

• Đức Chúa Jêsus  ở giữa những chân đèn: Khải huyền 1:13 vừa xây lại 

thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như 

con người, → (Khải 1:20b Bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy.) Ngài 

đang nhìn thấy mọi sự trong Hội thánh → (Cô-lô-se 1:18a Ấy cũng chính 

Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh.) 

• Ngài là Thầy tế lễ trong nơi rất cao: Khải huyền 1:13b mặc áo dài, thắt 

đai vàng ngang trên ngực. → (Hê-bơ-rơ 3:1 Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, 

là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng 

phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus, → Hê-bơ-rơ 4:14a Ấy 

vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, 

tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời,) 

• Thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn là hình ảnh của Chúa Jêsus sẽ đến: 
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❖ Chúa dạy cho Môi se: Xuất 28:2 Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho A-

rôn, anh ngươi, để người được vinh hiển trang sức. 15a Bảng đeo 

ngực về sự xét đoán,  30 Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi 

hãy gắn u-rim và thu-mim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức 

Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức 

Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Y-sơ-ra-ên trên 

lòng mình luôn luôn. → (nghĩa của u-rim và thu-mim là: quang 

minh (hay ánh sáng) và hoàn thiện: dùng để xác định ý muốn Chúa 

cho dân tộc mình)  

• Thân thể của Ngài trong sự vinh hiển: Khải 1:14 Đầu và tóc người 

trắng như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; 15 chân như 

đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. 16 Tay hữu 

người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt 

như mặt trời khi soi sáng hết sức. → (Khải-huyền 19:15 Có một lưỡi 

gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ 

bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức 

Chúa Trời toàn năng.) → Bây giờ Ngài đến để phán xét thế gian. 

• Chúa cũng bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho Đa-ni-ên:  

Đa-ni-ên 10:5 Ta nhướng mắt nhìn xem, nầy, một người mặc vải gai, 

chung quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha. 6 Mình người như 

bích ngọc; mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy; tay và chân 

như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông → (Đa 7:9) 

• Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho Ê-xê-chi-ên:  

Ê-xê-chi-ên 1:26 Bên trên vòng khung giãi trên đầu các vật sống, có 

hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc; trên hình ngai ấy có hình 

như người ở trên nó. 27 Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng 

thấy như đồng bóng nhoáng, giống lửa, từ trạng ngang lưng người ấy 

trở lên; và từ trạng ngang lưng trở xuống, ta thấy như lửa sáng hừng 

chung quanh. 28 Ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng 

của cái mống trong mây khi đang mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự 

vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sấp mặt xuống, và nghe tiếng 

của một Đấng phán cùng ta. → (Ê-xê-chi-ên 43:2 Ta thấy vinh quang 

của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài 

giống như tiếng nước lớn, và đất sáng rực vì vinh quang Ngài.) 

b. Thân thể của Giăng khi đối diện sự bày tỏ của Chúa:  

• Ngã xuống chân Người như chết: Khải huyền 1:17a. Vừa thấy người, 

tôi ngã xuống chân Người như chết; → (Giăng cũng đã được Chúa cho 

thấy sự vinh hiển của Ngài trong → Lu-ca 9:27-34,  nhưng khác hơn với 

sự vinh hiển của Chúa lần này.) 
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 Đa ni ên thì không còn sức lực khi thấy sự bày tỏ của Chúa:  

Đa-ni-ên 10:7 Ta, Đa-ni-ên, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, 

vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó; nhưng họ run rẩy 

quá, chạy trốn để ẩn mình. 8 Vậy ta sót lại một mình, và thấy sự hiện 

thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi, và ta 

không còn sức nữa. 9 Song ta còn nghe tiếng của những lời người, và 

vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm sấp mặt xuống đất.) 

c. Chúa nâng đỡ Giăng để chịu nỗi với sự bày tỏ: Khải huyền 1:7b nhưng 

người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: → Xuất Ê- 15:6 Hỡi Đức Giê-hô-

va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay 

hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. → Thi-63:8b Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. 

• Đừng sợ chi, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, → Bình an 

o Ê-sai 44:6 Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-

ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối 

cùng; ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác. → (Khải 22:13 Ta 

là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.) 

o Trong Đa-ni-ên 10:10 Bấy giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, 

chống đầu gối và bàn tay trên đất. 11 Đoạn, người đó nói cùng ta rằng: 

Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được yêu quí, hãy hiểu những lời ta nói 

cùng ngươi, và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng 

ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run rẩy. 

• Là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của 

sự chết và âm phủ. → ( Khải-huyền 1:18) 

5. Mạng lịnh của Chúa cho Giăng về sự bày tỏ:  

• Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và 

những việc sau sẽ đến, (Khải-huyền 1:19a)  

 Tức là sự mầu nhiệm: của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu Ta, và 

của bảy chân đèn vàng. Khải 1:20a (Hội thánh nằm trong tay hữu Chúa) 

• Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy 

Hội thánh vậy. (20b) → (Công-vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn 

cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội 

thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.) 

• Còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy. (Khải 1:20c) 

1 Cô-rinh-tô 1:2 gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức 

là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được 

gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức 

Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: 

6. Cầu nguyện: Xin Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng con về Chúa Jêsus để biết 

kính sợ Ngài và chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa một ngày rất gần. 
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