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KH 4 = SỰ VINH HIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI

KH 2 và 3 : sứ đồ Giăng viết một thông điệp
cho 7 Hội thánh

KH 4 : sứ đồ Giăng viết một thông điệp
cho tất cả mọi người

KH 1,2,3 = làm sạch Khải Thị của cái ngai



Hê-bơ-rơ 12:14
“Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự
nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được
thấy Đức Chúa Trời.”

sự nên thánh

Xuất Hành 3:5 : Môi-se trên núi Hô-rếp
“Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy, Hãy
cổi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất
thánh.”

mục đích của 7 thư gửi cho bảy Hội Thánh = sự nên thánh



KH 4:1a “Kế đó, tôi nhìn xem, nầy, một cái cửa mở ra
trên trời;... “

= một cái cửa đã mở ra

Giăng 10:9
Đức Chúa Jêsus : “Ta là cái cửa...”



KH 4:1b “...và tiếng thứ nhứt mà tôi đã nghe nói với tôi,
vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng : Hãy lên đây,
ta sẽ cho ngươi thấy điều sau nầy phải xảy đến.”

Giăng xem sự vinh hiển của Ngài



KH 4:2a “Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa;...”

// 2 Côr. 12:2-4

điều quan trọng không phải như thế nào ?

Giăng nhìn thấy gì ? = điều quan trọng

KH 4:2b “... thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên
ngôi có một Đấng đương ngồi đó.”

// TT 9:8





KH 4:4 “Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi;
trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão
ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng.”

hai mươi bốn trưởng lão

//1 Côr. 3:9

KH 4:5 “Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng
cùng sấm;...”

// Xuất Hành 19:16



KH 4:5b “...và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: đó
là bảy vì thần của Đức Chúa Trời.”

KH 4;6 “Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy
tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sanh
vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt.”

bốn con sanh vật

KH 4:7 “Con sanh vật thứ nhứt giống như sư tử, con thứ
nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ
tư như chim phụng hoàng đang bay”

// Ê-xê-ki-ên 1:5-10 ;10





KH 4:8 “Bốn con sanh vật ấy mỗi con có sáu cánh,
chung quanh mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm
lúc nào cũng nói luôn không dứt : Thánh thay, thánh
thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn
năng, Trước Đã Có, Nay Hiện Có, Sau Còn Đến !”

// Ê-sai 6:1-3
“...Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng : Thánh thay,
thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!
Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài !...”

Thánh thay là Đức Chúa Trời



KH 4
9 Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm
tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống
đời đời,
10 thì hai mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống trước
mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ lạy Đấng hằng sống đời
đời; rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng:
11 Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng
được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng
nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật
mới có và đã được dựng nên.



// KH 1:6



KH 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.”

C 2-3 : mô tả của quyển sách



KH 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.”

sư tử của chi phái Giu-đa // STK 49:8-10
Chồi của vua Đa-vít // Ê-sai 11:1,10

đã thắng



KH 5:6 “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 ; Chiên
Con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vì thần
của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian.”

một Chiên Con ở đó như đã bị
giết :
Giăng 1:29
Ê-sai 53:7



KH 5:8 “Khi lấy sách, bốn con sanh vật và hai
mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước
mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đờn và
những bình vàng đầy hương; đó là những lời
cầu nguyện của các thánh.”

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

= cầu nguyện của chúng tôi



KH 5
9 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.

I 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 nhơn đức của
Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng
láng lạ lùng của Ngài;



KH 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 !

có rất nhiều người



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