
CUỘN SÁCH ĐÓNG ẤN ĐƯỢC MỞ 
 Kinh thánh: Khải huyền 5:1-14; Khải 8:3-5 

Câu gốc: Khải 5:5 Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ 

khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có 

thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.  

1. Giăng thấy Đấng cầm quyển sách đóng ấn trong tay: Khải huyền 5:1 Rồi tôi 

thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, 

có đóng bảy cái ấn. (Quyển sách ghi sự đoán phạt thế gian, trong Khải-đoạn 6) 

Ê-xê-chi-ên 2:9-10, C9 Ta bèn xem, nầy, có một cái tay giơ đến ta, cầm một bản 

sách cuốn. 10 Bản ấy giở ra trước mặt ta, có chữ đã chép, cả trong và ngoài; ấy là 

những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó. (Ê-sai 29:11 Vậy nên 

mọi sự hiện thấy đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn, đưa 

cho người biết đọc, mà rằng: Xin đọc sách nầy! thì nó trả lời rằng: Tôi không đọc 

được, vì sách nầy có đóng ấn;) 

• Quyển sách cần có người tháo ấn: Khải huyền 5:2 Tôi cũng thấy một vị 

thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách nầy và tháo 

những ấn nầy?  

• Không tìm thấy người để (tháo ấn) mở sách: Khải 5:3 Dầu trên trời, dưới 

đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa.  

• Giăng khóc dầm dề vì không ai đáng để mở sách: Khải huyền 5:4  

Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc 

dầm dề. (Không ai có đủ tư cách để chấm dứt tội lỗi và kết thúc trái đất này) 

• Có Đấng xứng đáng để mở: Khải 5:5 Bấy giờ, một người trong các trưởng 

lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của 

vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.  

o Sư-tử của chi phái Giu-đa: Sáng thế ký 49:8-10, C8 Hỡi Giu-đa! các anh 

em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chận cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ 

quì lạy trước mặt con. 9 Giu-đa là một sư tử tơ; Hỡi con! Con bắt được mồi 

rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái; há ai dám 

khiến ngồi lên? 10 Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp 

không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, và các 

dân vâng phục Đấng đó. (Giê-rê-mi 23:5 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những 

ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ 

cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình 

trong đất.)  

o Chồi của Đa vít: Ê-sai:11:1&10, C1 Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, 

một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. 10 Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên 

làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ 

được vinh hiển.  
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2. Chiên con ở chính giữa ngôi: Khải huyền 5:6a Tôi lại thấy chính giữa ngôi và 

bốn con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một Chiên Con ở đó như 

đã bị giết. (1 Cô-rinh-tô 5:7b Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng 

ta, đã bị giết rồi. → Ê-sai 53:7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ 

chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở 

trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.) 

3. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh: Khải 5:6b Chiên Con có bảy sừng và bảy 

mắt, là bảy vì Thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. (Khải 4:5 Từ 

ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực 

thắp trước ngôi: đó là bảy vì thần của Đức Chúa Trời. → Xa-cha-ri 4:10a Vì ai 

là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải 

đi qua lại khắp đất, (Ê-sai 11:2) 

4. Chiên con lấy sách: Khải huyền 5:7 Chiên Con bước tới, lấy sách ở tay hữu 

Đấng ngự trên ngôi.  

5. Sự thờ phượng của bốn sanh vật & hai mươi bốn trưởng lão: khi lấy sách 

• Sấp mình: Khải huyền 5:8a Khi lấy sách, bốn con sanh vật và hai mươi bốn 

trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con,  

• Cầm đàn và bình vàng đầy hương: (8b) mỗi kẻ cầm một cây đàn và những 

bình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh.  

o Lời cầu nguyện được các thiên sứ thâu nhận: Khải-huyền 8:3 Đoạn, một 

vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được 

nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với 

các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. 

o  Lời cầu nguyện bay lên trước mặt Chúa: Khải-huyền 8:4  Khói hương 

từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện 

của các thánh đồ.  →  Thi thiên 141:2a Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến 

trước mặt Chúa như hương, → Ê-phê-sô 5:2 hãy bước đi trong sự yêu 

thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó 

chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như 

một thức hương có mùi thơm. 

o Lời cầu nguyện quăng lại xuống đất: Khải-huyền 8:5 Thiên sứ lấy lư 

hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất; liền có sấm 

sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động.  

6. Bài ca Chiên con xứng đáng mở ấn: Khải 5:9-10, c9 Chúng hát một bài ca mới 

rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; Vì Ngài đã chịu giết lấy 

huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, 

mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, 10 và Ngài đã làm cho những người ấy nên 

nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; Những người ấy sẽ trị vì trên 

mặt đất: (Khải 1:5 lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, 

sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian! 6 Đấng 
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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 là Cha Ngài, đáng 

được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men. → Xuất Ê-díp-tô Ký 

19:6 Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy 

nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên. →1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh 

em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân 

thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi 

anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;) 

a. Sự ca ngợi Chúa ở thiên đàng: Khải huyền 5:11 Đoạn, tôi nhìn xem, nghe 

bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên 

sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, 12 đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên 

Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn 

quí, vinh hiển và ngợi khen! → Khải-huyền 7:9 Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, 

thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân 

tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài 

trắng, tay cầm nhành chà là, 

• Các thiên sứ ca ngợi Chúa trong sự giáng sinh của Chúa Jêsus:  

Lu-ca 2:8-14, C8Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài 

đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, 

và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ 

bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, 

sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-

vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là 

dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng 

khăn, nằm trong máng cỏ. 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên 

sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời 

rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! 

Ê-phê-sô 1:20-21,  c20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng 

Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên 

trời,  21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng 

mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến 

nữa. 

b. Mọi tạo vật tôn vinh Chúa: Khải huyền 5:13 Tôi lại nghe mọi vật dựng nên 

trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: 

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh 

hiển và quyền phép cho đến đời đời! → Thi 79:13 Còn chúng tôi là dân sự 

Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; 

Từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. → Thi-thiên 

84:4 Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không 
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ngớt. →  Thi-119:164 Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần, vì cớ mạng lịnh 

công bình của Chúa.)  

c. Sự thờ phượng của bốn con sanh vật và các trưởng lão: Khải huyền 5:14  

Rồi bốn con sanh vật đều nói: A-men. Và các trưởng lão sấp mình xuống mà 

thờ lạy. (Phi líp 2:8-11, c8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, 

vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức 

Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi 

danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới 

đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus 

Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.) 

7. Cầu nguyện đáp ứng theo sự bày tỏ của Đức Thánh Linh và ứng dụng vào trong 

đời sống hằng ngày. 
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