
CHÚA BÀY TỎ CHO GIĂNG VỀ THIÊN ĐÀNG 
Kinh thánh: Khải huyền 4:1-4 

Câu gốc: A-mốt 3:7 Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài 

chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri. 

I. Chúa kêu Giăng lên trời: để bày tỏ những việc diễn ra ở Thiên đàng 

1. Giăng thấy cửa trời mở ra:  Khải huyền 4:1a Kế đó, tôi nhìn xem, nầy, một 

cái cửa mở ra trên trời;  

• Từng trời mở ra cho Ê-xê-chi-ên: Ê-xê-chi-ên 1:1 Năm thứ ba mươi, 

ngày mồng năm tháng tư, khi ta đang ở giữa phu tù, trên bờ sông Kê-ba, 

các từng trời mở ra, và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. 

2. Giăng nghe tiếng nói: và tiếng thứ nhất (trước đây) mà tôi đã nghe nói với 

tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng (1b) → Khải 3:10 Nhằm ngày 

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

vang, như tiếng loa, (trước đây Chúa đã bày tỏ cho Giăng những sự ở dưới 

đất: trong Khải huyền đoạn 1-3) 

• Ê-xê-chi-ên nghe tiếng Chúa: Ê-xê-chi-ên 1:3 lời của Đức Giê-hô-va 

được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, tại trong đất 

người Canh-đê, trên bờ sông Kê-ba. Ấy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va 

đặt trên người.  

3. Giăng nghe mạng lịnh Chúa: Hãy lên đây, Ta sẽ cho ngươi thấy điều sau 

nầy phải xảy đến. (1c) → Nhiều người tin đây là thời điểm Hội thánh Chúa 

được cất lên  

• Chúa đã đem Phao-lô lên từng trời thứ ba: 2 Cô-rinh-tô 12:2 Tôi biết 

một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem 

lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể 

người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) 

• Chúa đòi Môi se lên núi: Đức Giê-hô-va giáng-lâm 

Xuất Ê-díp-tô-ký 19:16-20, 20 Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang chớp 

nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi, và tiếng kèn thổi rất vang động; 

cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. 17 Môi-se bèn biểu dân ra khỏi 

trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời; dân sự dừng lại tại chân núi. 18 Vả, 

bấy giờ, khắp núi Si-na-i đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng 

lâm nơi đó; khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều 

rung động cách kịch liệt. 19 Tiếng kèn càng vang động; Môi-se nói, Đức 

Chúa Trời đáp tiếng lại. 20 Đức Giê-hô-va giáng-lâm trên chót núi Si-na-i, 

đòi Môi-se lên, Môi-se bèn lên.  

• Chúa cho Xa-cha-ri xem thấy việc đang diễn ra ở thiên đàng: Xa-cha-

ri:1-5 (lưu ý câu 5) 
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• Thời điểm Hội thánh được Chúa cất lên: Chúa tái lâm trên không 

trung: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18, 16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của 

thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở 

trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống 

lại trước hết. 17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau 

đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung 

mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18 Thế thì, anh 

em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau; Ma-thi-ơ 24:36-42, 36 Về ngày và 

giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, 

song chỉ một mình Cha biết mà thôi. 37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con 

người đến cũng thể ấy. 38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta 

ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, 39 và người ta 

không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi 

Con người đến cũng như vậy. 40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một 

đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; 41 và có hai 

người nữ đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để 

lại. 42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ 

đến. Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người 

được đem đi, còn một người bị để lại;  41 và có hai người nữ đang xay cối, 

một người được đem đi, còn một người bị để lại. 

II. Đức Thánh Linh hành động trong Giăng: Khải huyền 4:2-3 

1. Tức thì tôi được (bị) Thánh Linh cảm hóa (2a) => Khải 1:10; 17:3; 21:10 

• Đức Thánh Linh hành động trong Ê-xê-chi-ên: Ê-xê-chi-ên 3:12 

 Bấy giờ Thần cất ta lên, và ta nghe có tiếng ào ào rất lớn ở đằng sau ta 

rằng: Đáng chúc phước cho sự vinh hiển Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài! 

o Thần cất ta lên: được ghi trong: Khải 3:14; 8:3; 11:1;24; 43:5 

• Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta: Hội thánh của Ngài 

Giăng 16:13-15, 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. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm 

sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các 

ngươi. 15 Mọi sự Cha có, điều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều 

thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. 

2. Giăng thấy Đấng ngồi trên ngôi vinh hiển của Chúa ở Thiên đàng: 

Khải 4:2b-3, 2b thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đang 

ngồi đó. 3 Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não; có cái mống dáng 

như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi.  

• Sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên: Ê-xê-chi-ên 1:26-28, 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 
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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. 

• Sự hiện thấy của Đa ni-ên: Đa-ni-ên 7:9 Ta nhìn xem cho đến chừng 

các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như 

tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những 

ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng.  

3. Hai mươi bốn ngôi: 

• Có hai mươi bốn trưởng lão: Khải huyền 4:4a Chung quanh ngôi lại có 

hai mươi bốn ngôi; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão 

ngồi, (đoạn 9:11-18; 14:3; 19:4) 

o Họ thờ phượng Chúa: Khải 11:16 Hai mươi bốn trưởng lão đang 

ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi mình sấp 

mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời, (Khải-huyền 19:4 Hai mươi bốn 

trưởng lão cùng bốn con sanh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa 

Trời, là Đấng ngồi trên ngôi, mà rằng: A-men, A-lê-lu-gia!) 

o Con số 24 thường được hiểu là: 12 trưởng lão đại diện của 12 chi 

phái Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước: Khải 21:12 Thành có một bức tường 

cao lớn, với mười hai cửa, trên những cửa có mười hai vị thiên sứ, 

cùng những danh đề, là danh mười hai chi phái của con cháu Y-sơ-ra-

ên; và 12 sứ đồ thời Tân Ước đại diện cho hết thảy chúng ta: Ma-

thi-ơ 19:28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng các 

ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi 

vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên 

mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. → Khải 

21:14 Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mười 

hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con. → Khải huyền 

3:21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta 

đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài) 

• Mặc áo trắng: Khải huyền 4:4b (Khải 3:5a Kẻ nào thắng, sẽ được 

mặc áo trắng như vậy. → Khải- 7:14 Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết 

điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại 

nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.) 

o và đầu đội mão triều thiên vàng c4c: Trong 1 Phi-e-rơ 5:4 Khi 

Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều 

thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. → Khải-huyền 3:11 Ta đến mau 
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kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều 

thiên của ngươi. 

4. Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật, Ngài dẫn con vào mọi lẽ 

thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ 

bày cho con những sự sẽ đến. Amen. 
 

 


