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ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ
A.L.và Joyce Gill là những diễn giả, tác giả và giáo viênThần học nổi tiếng thế
giới .A.L. đã đi truyền giáo tại hơn 50 nước trên thế giới, giảng tin lành trực tiếp
cho hơn một trăm nghìn khan giả và hàng triệu khán thính giả truyền thanh và
truyền hình.
Những cuốn sách bán chạy nhất của họ đã được bán hơn hai triệu bản ở Hoa
Kỳ.Tác phẩm của họ đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, được dùng cho các
trường Kinh Thánh và các hội nghị trên toàn thế giới.
Qua lời giảng, dạy dỗ,biên soạn trên những cuốn sách cũng như trên những cuốn
băng truyền thanh và truyền hình về chân lý cải biến cuộc sống của Chúa đã đốt
cháy tấm long của biết bao nhiêu người trên thế giới.
Sự vinh quang kỳ diệu của Chúa đã được biểu lộ qua những buổi ngợi khen và
thờ phượng của họ đã giúp cho các tín hữu khám phá ra phương cách để trở
thành người thờ phượng thật và mật thiết với Đức Chúa Trời. Nhiều người đã
khámphá tính rõ ràng và sự chiến thắng kỳdiệu của lời Chúa qua lời dạyvề
thẩmquyền của người tin.
Gia đình Gill đã đào tạo rất nhiều tín hữu trở thành những vị mục sư được Đức
Chúa Trời ban cho năng lực siêu nhiên để thể hiện sự sống siêu nhiên của Chúa
qua đời sống của họ. Nhiều người trong số họ đã kinh nghiệm được sức sống siêu
nhiên trong chin ân tứ mà ĐứcThánhLinh đã hứa ban trên đờisống và chức vụ
của họ.
Cả A.L.và Joyce đều đã hoàn thành văn bằng cao học thần học. Riêng A.L đã bảo
vệ thành công học vị tiến sĩ thần học tại viện Đại học khải tượng Cơ Đốc Nhân.
Chức vụ của họ cơ bản dựa trên Lời của Đức Chúa Trời, lấy Chúa Giêxu làm
trung tâm, mạnh mẽ trong đức tin và nhận sự dạy dỗ từ Đức Thánh Linh.
Tình yêu của Cha Thiên Thượng đã thể hiện trên chức vụ của họ.Công tác
truyền giảng và dạy dỗ của họcó sự xức dầu đầy quyền năng, dấu kỳ, phép lạ
chữa lành kèm theo và nhiều người đã ngã xuống dưới những làn sóng quyền
năng của Đức Chúa Trời.
Nhiều người tham dự các buổi nhóm của họ đã kinh nghiệm được các dấu hiệu
của sự phấn hưng bao gồm những làn sóng cười trong Thánh Linh, khóc trong
Thánh Linh và những sự biểu lộ khác của vinh quang và quyền năng của Đức
Chúa Trời.
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ĐÔI LỜI CÙNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN
Trong loạt bài nghiên cứu về sự Khen ngợi và Thờ phượng, các tín hữu sẽ khám
phá ra niềm vui của việc bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời và phóng thích
tâm linh của họ trong tất cả những sự biểu lộ đầy quyền năng, tươi mới, đúng tinh
thần Kinh Thánh của sự thờ phượng mật thiết và cao độ dâng lên cho Đức Chúa
Trời. Bởi những lẽ thật được bày tỏ trong cuốn sách này, các tín hữu sẽ trở thành
những người thờ phượng Đức Chúa Trời hằng ngày.
Bước đột phá mạnh mẽ trong Linh sẽ xảy ra trong đời sống của tất cả những ai
“bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời” với một quyết tâm mới để phóng thích
thân thể, tâm hồn và tâm linhcủa họ để kinh nghiệm tất cả những gì được bày tỏ
trong những bài học đầy quyền năng, những bài học thay đổi cuộc đời này.
Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc dành thời gian để nghiên cứu những lẽ thật
này, mà còn dành thời gian trong việc thực hành và kinh nghiệm tất cả những gì
được bày tỏ trong những bài học này. Khi điều này xảy ra, sự hiện diện ngập tràn
và vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ được biểu lộ.
Chúng tôi đề nghị trước khi giảng dạy loạt bài này bạn nên đọc sách và nghe băng
được liệt kê trong phần Đề Nghị Đọc và Nghe. Bạn càng dầm thấm những lẽ thật
trong Lời Đức Chúa Trời về Sự khen ngợi và thờ phượng bao nhiêu, thì những lẽ
thật này sẽ chuyển từ tâm trí của bạn vào tâm linhcủa bạn bấy nhiêu. Tài liệu này
sẽ cung cấp cho bạn một dàn bài để sử dụng khi bạn chuyển tải những lẽ thật này
cho người khác.
Minh họa bằng chính đời sống cá nhân góp phần quan trọng trong giảng dạy. Tác
giả đã bỏ bớt phần minh họa trong cuốn sách này để giáo viên tự đưa vào những
kinh nghiệm cá nhân của mình, hoặc của những người khác mà học viên có thể liên
hệ được. Nhưng phải luôn luôn nhớ rằng duy chỉ Đức Thánh Linh là Đấng đến và
dạy dỗ chúng ta hết thảy mọi điều và khi chúng ta học tập hay giảng dạy chúng ta
cần phải luôn luôn được Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban năng quyền.
Tài liệu này rất thích hợp cho việc tự học hoặc học nhóm, các Trường Kinh Thánh,
các Trường Chúa Nhật, hay nhóm tư gia. Vì thế việc học viên và giáo viên cùng có
tài liệu trong suốt khóa học là điều rất quan trọng.
Những cuốn sách tốt nhất là những cuốn sách được ghi chép, được gạch dưới,
được suy gẫm, và lĩnh hội. Chúng tôi có chừa chỗ để bạn ghi chép và nhận xét.
Khổ sách được thiết kế với hệ thống tham khảo nhanh để bạn ôn tập và giúp bạn
tìm lại những phần đã học. Khổ sách đặc biệt này thuận lợi cho mọi người, một khi
bạn đã học qua tài liệu này thì bạn có thể truyền đạt nội dung của nó cho người
khác.
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Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều
người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ
khác. II Ti-mô-thê 2:2
Tài liệu này được thiết kế cho sự nhân cấpnhiều cuộc đời, nhiều chức vụ và tương
lai của sự giảng dạy cho người khác. Chúng tôi tin rằng kế hoạch của Đức Chúa
Trời là mỗi học viênsẽ trở thành một giáo viên.
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Bản quyền 1979, 1980, 1982 bởi Thomas Nelson Inc, Nhà xuất bản.

7

7
16
26
36
47
57
68
77
87
98
110
123
133
144
156

BÀI MỘT:

NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
Giới thiệu
Có một sự vận hành tươi mới của Đức Thánh Linh mà
nhiều người trên thế giới đang kinh nghiệm. Trước đây,
các buổi thờ phượng trong nhiều hội thánh thật khô hạn
và buồn tẻ. Họ hát uể oải những bài hát truyền thống từ
cuốn thánh ca cũ kĩ.. Ngày nay. Việc các tín hữu đứng
lên ca hát, vỗ tay thậm chí nhảy múa ngợi khen Chúa là
chuyện bình thường. Nhiều người đang kinh nghiệm ý
nghĩa của sự thờ phượng thật khi họ quì gối, giơ tay
hướng về Chúa, nước mắt chảy trên gò má và khi họ hát
những bài hát để thờ phượng Chúa thì họ tan chảy trong
sự hiện diện của Ngài.
Đủ loại nhạc cụ được mang trở lại hội thánh. Hội chúng
không còn ngồi đó chiêm ngưỡng các ban hát tốp ca nữa.
Thật ra, chính những người ca hát này không có mối
quan hệ mật thiết nào với Chúa cả. Trái lại, các tín hữu
đang kinh nghiệm 1ơn xức dầu của Đức Chúa Trời một
cách tươi mới.
Thường thì vinh quang Chúa đầy dẫy thánh đường khi
quyền năng Chúa càng quét hội chúng từng đợt sóng này
đến đợt sóng khác. Như là trong thời dâng hiến đền thờ,
họ không thể đứng được vì cớ đám mây vinh quang của
Ngài.
1 Các vua 8:10-11: Xảy khi những thầy tế-lễ đã ra
khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy-dẫy nhà của Đức Giêhô-va, đến nỗi những thầy tế-lễ vì có mây ấy không
thể đứng đó mà hầu-việc được, vì sự vinh-quang của
Đức Giê-hô-va đầy-dẫy đền của Đức Giê-hô-va.
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Lời khích lệ của Đa-vít
Đa-vít là một người biết cách dâng lời ngợi khen lên
Chúa. Hãy để những lời khích lệ của ông kéo chúng ta
vào tâm điểm của công việc Đức Thánh Linh đang làm
ngày nay để phục hồi sự thờ phượng thật cho hội thánh
Ngài.
Thi thiên 150:1-6 Ha-lê-lu-gia!
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!
Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng
Ngài! Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng
Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể
của Ngài! Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy đàn sắt
đàn cầm mà ca tụng Ngài! Hãy đánh trống cơm và
nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí
bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài! Hãy dùng
chập chỏa dội tiếng, mã la kêu rền, mà ngợi khen
Ngài!
Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Halê-lu-gia!
Chúng ta phải ngợi khen Chúa!
Định nghĩa
 Ngợi khen

 Thờ phượng

Ngợi khen là một sự bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với
Chúa về mọi sự Ngài đã làm cho chúng ta. Nó là một sự
biểu lộ bằng chân tay và môi miệng về lòng cảm kích
chân thành của chúng ta đối với Chúa về tất cả các phước
hạnh kì diệu mà Ngài đã chu cấp cho chúng ta.
Thờ phượng là hình thức ngợi khen cao độ. Vượt trên
việc nghĩ đến của tất cả các phước hạnh kì diệu của Ngài
dành cho chúng ta, chúng ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ và
tán dương chính Đức Chúa Trời về nhân vị của Ngài, về
đặc tính, phẩm chất và sự toàn thiện của Ngài.
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Chúng ta phụng sự Chúa vì Ngài là ai chứ không phải vì
những gì Ngài đã làm cho chúng ta.
SO SÁNH SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
Ngợi khen
Ngợi khen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Là nói tốt
Bày tỏ lòng ngưỡng mộ
Tán dương
Tán mỹ
Chúc tụng
Tán tụng
Ca tụng
Tôn cao

Ngợi khen là nói hay hát về Đức Chúa Trời _Ngài kì diệu
biết bao, việc Ngài đã làm cho chúng ta cũng thật kì diệu
biết bao.
Thờ phượng
•
•
•
•
•

Thờ phượng là:
Bày tỏ lòng kính sợ
Có một ý thức tôn kính
Cuối đầu trước đối tượng mình thờ phượng
Kính mến và quí trọng
Nhường chỗ.

Thờ phượng là nói hay hát với Đức Chúa Trời. Bạn đã
vượt qua cái mốc suy nghĩ về những việc Ngài đã làm mà
bước vào thờ phượng Ngài vì Ngài là ai.
 Lời ngợi khen cao độ
Thờ phượng là hình thức ngợi khen cao độ.
Trước hết nó là:
• Một thái độ của tấm lòng
• Một lòng cung kính đối với Đấng Tạo Hóa

10

Một khởi điểm của tấm lòng chiêm ngắm trong
nội tâm
• Một sự suy gẫm sâu xa về tầm vĩ đại và đáng kính
của Đức Chúa Trời.
•

Kế đến nó là một lòng tự nguyện dâng trào những tâm tư
và tình cảm. Thờ phượng không thể nào “làm từ từ”, mà
là phải bước vào.
Cuối cùng nó là sự dốc đổ linh hồn để bày tỏ sâu xa lòng
kính sợ, kính mến, chiêm ngưỡng và tôn thờ.
THỜ PHƯỢNG LÀ GÌ?
Trước khi chúng ta bước vào sự thờ phượng, chúng ta
cần phải hiểu thờ phượng là gì.
Trong Thánh linh
Chúng ta chỉ có thể dâng sự thờ phượng thật lên cho
Chúa xuất phát từ tâm linh chúng ta.
Giăng 4:24 Đức Chúa Trời là Thần Linh, nên những
người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh, lòng chân
thật mà thờ phượng.
Thờ phượng trong tâm linh là thờ phượng cả tấm lòng
của chúng ta. Thờ phượng trong tâm linh cũng có nghĩa
là thờ phượng xuất phát từ tâm linh bởi quyền năng của
Đức Thánh Linh, tức là nơi sâu thẳm nhất của con người
mà Kinh Thánh gọi là tấm lòng hay tâm linh.
Trong lẽ thật
Thờ phượng trong lẽ thật là thờ phượng và để cho Chúa
dò xét những chổ thầm kín nhất của tấm lòng chúng ta.
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Châm ngôn 20:27 Linh tánh loài người vốn một ngọn
đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của
lòng.
Giăng 14:16,17 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho
các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi
đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể
nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài;
nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các
ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
Làm sạch chính mình
Bời vì chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời trong
xác thịt nên điều quan trọng là phải làm sạnh mình khỏi
mọi ý tưởng xác thịt cũng như mọi tội ác để tâm linh
chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời qua Thánh
Linh của Ngài.
Chúng ta phải làm sạch chính mình và thờ phượng Đức
Chúa Trời với tấm lòng thánh sạch. Xác thịt không thể
thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta loại bỏ khỏi
chúng ta tất cả những gì không thuộc Đức Chúa Trời, thì
tâm linh chúng ta sẽ được tự do thờ phượng Đức Chúa
trời.
Cô 3:5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi
hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu
xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình
tượng.
Cô 3:16,17 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy
trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn
ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát
thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn
Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc
dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức
Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức
Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
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Chúng ta phải làm sạch chính mình và thờ phượng
Đức Chúa Trời với tấm lòng thánh sạch. Xác thịt
không thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta
phải loại bỏ khỏi chúng ta tất cả những gì không
thuộc Đức Chúa Trời, thì tâm linh chúng ta sẽ được
tự do thờ phương Đức Chúa Trời.
ÁP-RA-HAM, TẤM GƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TA
Áp-ra-ham đã thờ phượng Chúa
Sự thờ phượng đầu tiên mà kinh thánh nói đến là Áp-raham.
Sáng 22:5 thì nói cùng hai kẻ đầy-tớ rằng: Hãy ở lại
đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia
đặng thờ-phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.
Luật tiên khởi
Có một nguyên tắc giải kinh được gọi là “Luật Tiên
Khởi”(Luật đề cập trước tiên). Luật này cho biết bất kì đề
tài nào Kinh thánh đề cập trước tiên thì sẽ chỉ tỏ rõ ý
nghĩa của đề tài ấy ở bất cứ chỗ nào khác trong Kinh
thánh.
Từ “thờ phượng” được tìm thấy trước tiên khi Áp-ra-ham
nói với người đầy tớ cùng đi với ông và Y-sác đến núi
Mô-ri-a.
Tính trang nghiêm của sự thờ phượng được tỏ rõ qua lần
đề cập đầu tiên này.
Áp-ra-ham đã vâng lời
Việc Áp-ra-ham đáp ứng lại mạng lịnh của Chúa đó là sự
vâng lời.
Chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được việc vâng
theo mạng lịnh này đòi hỏi nơi Áp-ra-ham điều gì. Y-sác
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là đứa con Chúa hứa. Chàng là sự ứng nghiệm giao ước
mà Đức Chúa Trời đã lập cùng Áp-ra-ham.
Hy Lễ
Hành động thờ phượng lúc này quả là hành động hy sinh
cao cả. Hành động thờ phượng này đòi hỏi nơi Áp-raham chính điều tốt nhất nơi ông, một của dâng cao quí
nhất mà ông có thể dâng.
Hành động thờ phượng này vẫn có thể là một sự hy sinh
lớn của bản thân.
Rô 12:1-2 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của
Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình
làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy
là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo
đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm
trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và
trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Sự thờ phượng đích thực có ý nghĩa là qui phục toàn bộ
con người chúng ta cho Đức Chúa Trời.
Hành Động Vâng Lời - Đức Tin
Hành động thờ phượng là một hành động vâng lời và đức
tin. Chắc chắn Áp-ra-ham không thể nào cảm thấy thích
thờ phượng. Vào ngày thứ ba của cuộc hành trình đi dâng
Y-sác, Áp-ra-ham nói: “Chúng ta sẽ trở lại với ngươi.”
Hành động thờ phượng biến thành hành động đức tin.
Qui Phục Bản Thân
Việc Y-sác chết đồng nghĩa với việc Áp-ra-ham chết đi
với tất cả những gì mà ông với nó trước đây. Mọi lời hứa
trong giao ước đều dựa vào sự ra đời của Y-sác. Tất cả
những gì ông đã tin đều liên hệ đến Y-sác.
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Thi 22:3 Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa
sự ngợi khen của Y-sơ-ra-ên.
Áp-ra-ham đã dâng con mình làm của lễ và hành động
này trở thành khuôn mẫu cho của lễ cuối cùng. Sau này
chúng ta thấy Cha ban cho của lễ con Ngài là Chúa Jesus.
Thậm chí cũng có một khả năng có thể xảy ra là Jesus đã
hy sinh ngay tại nơi mà Áp-ra-ham đã dâng Y-sác.
Chúng ta phải qui phục mọi ước muốn, tham vọng và dự
tính cá nhân để bước vào sự thờ phượng đích thực.
ÍCH LỢI CỦA SỰ NGỢI KHEN
Sau-lơ
 Bị Tà Linh Gây Rối
1 Samuên 16:17,23 Sau-lơ đáp cùng các tôi tớ mình
rằng: Vậy, hãy tìm cho ta một người gảy đàn hay, rồi
dẫn nó đến cùng ta.
Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Saulơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được an ủi,
lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người.
 Âm Nhạc Mang Lại Sự Giải Cứu
Mỗi khi tà linh áp chế trên Sau-lơ, Đa-vít lấy đàn khảy.
Do đó Sau-lơ cảm thấy được khuây khỏa và dễ chịu hơn,
và tà linh cũng rời khỏi ông ta.
Chơi đàn hay nghĩa là chơi đàn giỏi. Những nhạc sĩ và ca
sĩ phải chơi đàn giỏi. Các đầy tớ Sau-lơ biết tìm ra một
nhạc sĩ tài ba bởi vì trước đó họ đã cảm thấy quyền năng
của âm nhạc được xức dầu. Kết quả là Đa-vít được chọn.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy viết định nghĩa của bạn về “sự ngợi khen”

2. Hãy viết định nghĩa của bạn về “sự thờ phượng”

3. Hành động thờ phượng của Áp-ra-ham khi ông dâng đứa con mình là Y-sác làm
của lễ mang đặc điểm gì?
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BÀI HAI:

KIỂU MẪU THỜ PHƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Sự Thờ Phượng Trong Đền Tạm
Một nguyên tắc giải kinh khác là “quy luật đề cập nhiều.”
Nguyên tắc này nói rằng số chương dành cho một đề tài
đặc biệt nào cho thấy tầm quan trọng của đề tài ấy.
Năm mươi mốt chương trong Cựu Ước dành riêng để nói
về đền tạm và điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng
của nó.
ÔN LẠI ĐỀN TẠM VÀ CÁC ĐỀN THỜ TRONG CỰU ƯỚC
Có nhiều đền tạm và đền thờ được nói đến trong Cựu
Ước. Vì các nơi thánh này là nơi để dân sự gặp gỡ Đức
Chúa Trời, là nơi để họ bước vào sự hiện diện của Ngài,
nên điều quan trọng là chúng ta phải có một sự hiểu biết
căn bản về những đền thờ này và sự khác nhau giữa
chúng.
Đền Tạm Môi-se
Mô hình hay bản thiết kế đền tạm Môi-se đã được Đức
Chúa Trời hướng dẫn một cách chi tiết. Đền tạm nghĩa là
cái trại và con dân Y-sơ-ra-ên dùng nó để di chuyển qua
đồng vắng.
Đền tạm Môi-se là nơi thờ phượng của Cựu Ước. Nó là
nơi ngự tạm thời của Hòm Giao Ước. Ấy là nơi sự hiện
diện của Đức Chúa Trời ngự xuống và thầy tế lễ phụng
sự trước mặt Chúa. Thường thì khi con cái Y-sơ-ra-ên sa
vào tội lỗi, Hòm Giao Ước bị kẻ thù cướp đi.
Đền tạm Môi-se đến ngụ tại Si-lô.
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Đền Tạm Đa-vít
Bởi vì Đa-vít là người chiến trận, Đức Chúa Trời không
cho phép ông xây dựng đền thờ. Đức Chúa Trời ban
những kế hoạch xây đền thờ cho ông, và Đa-vít thu gom
các vật liệu xây đền thờ.
Hòm giao ước ngự trong đền tạm Đa-vít sau khi được
dân Phi-li-tin trả lại và trước khi đền thờ Sa-lô-môn được
xây lên.
Mục đích chủ yếu của đền tạm Đa-vít là phải bày tỏ sự
thờ phượng của Đức Chúa Trời theo một cách thức độc
đáo.
Đền tạm Đa-vít có thể được xem như một cái “cửa sổ” để
nhìn vào sự thờ phượng của Tân Ước. Cái cửa sổ này
được hình thành bởi một nhà trại hay một đền tạm hình
bóng trong Cựu Ước, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác
hẳn. Các thầy tế lễ bước vào cổng với sự cảm tạ và vào
hành lang với sự ngợi khen, vì sự hiện diện của Hòm
Giao Ước Chúa chưa hiển lộ đầy dẫy. Nơi Chí Thánh
không còn có bức màn che nữa và của lễ duy nhất được
dâng lên là của lễ ngợi khen.
“Cửa sổ” này kéo dài bốn mươi năm đến khi đền thờ Salô-môn được xây dựng. Lúc đó cửa sổ này đóng lại và
Hòm Giao Ước được dời vào đền thờ Sa-lô-môn. Việc
dâng sinh tế được phục hồi.
Đền Thờ Sa-lô-môn
Đền thờ Sa-lô-môn được phác họa phần lớn giống với
đền tạm Môi-se. Nó là nơi ngự cuối cùng của Hòm Giao
Ước. Những cây đòn dùng để di chuyển Hòm Giao Ước
đã lấy đi. Đây là một nơi ngự lâu dài chớ không phải là
trại tạm thời. Nó được làm bằng cẩm thạch và vàng.
Tuy nhiên, qua nhiều năm đền thờ Sa-lô-môn đã rơi vào
tình trạng không thể sửa chữa được nữa. Khi dân Y-sơ18

ra-ên bị thất bại và các vua ngoại bang đòi phải nộp cống
cao, người ta đã phải lấy các vật thờ bằng vàng này khỏi
đền thờ để cống nộp. Người ta lột vàng từ vách tường,
cột nhà và cửa. Có lần Ma-na-se cho xây các bàn thờ để
thờ tà thần ngay trong đền thánh. Những túp lều được
xây lên để làm nhà cho các hoạt động đồng tính ngay
trong hành lang đền thờ và những con ngựa “thiêng”
được giết ngay tại hành lang bên trong.
Cuối cùng đền thờ Sa-lô-môn đã bị người Ba-by-lôn phá
huỷ hoàn toàn. Họ lấy sang Ba-by-lôn những vật giá trị
và sau đó thiêu rụi đền thờ.
Đền Thờ Của Giê-ru-ba-bên
Đền thờ này được xây khoảng 250 T.C và không nguy
nga tráng lệ như đền thờ Sa-lô-môn, nhưng lại rất đồ sộ.
Nó cũng thiếu nhiều vật dụng như đã có trong đền thờ
Sa-lô-môn. Hòm Giao Ước cũng bị lạc mất luôn.
Đền Thờ Của Hê-rốt
Khi Hê-rốt nắm quyền xứ Giu-đa, ông xây lại đền thờ
Giê-ru-ba-bên. Ông xây không phải từ tấm lòng muốn
thờ phượng Chúa. Ông có một đam mê về nhà cửa nên đã
xây nhiều tòa nhà nguy nga suốt thời trị vì của ông. Đền
thờ của Giê-ru-ba-bên không đủ uy nghi để ông thưởng
ngoạn. Chúa Jesus thường lui tới đền thờ của Hê-rốt. Tất
cả các chức phận tế lễ đều được thi hành tại đây và đây
cũng là nơi Chúa Jesus đạp đổ bàn của kẻ đổi bạc.
Mat 21:12,13 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ
bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và
ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng:
Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng
các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp.
Khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá, bức màn giữa Nơi
Thánh và Nơi Chí Thánh bị xé ra từ trên chí dưới cách
siêu nhiên.
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Trong suốt lịch sử dân tộc Do thái duy chỉ thầy Thượng
Tế mới có thể bước từ Nơi Thánh vào Nơi Chí Thánh.
Nơi Chí Thánh là nơi giữ Hòm Giao Ước. Ấy là nơi sự
hiện diện của Đức Chúa Trời ngự xuống. Bức màn bị xé
từ trên chí dưới ám chỉ rằng sự phân cách giữa Đức Chúa
Trời và con người đã được cất đi. Ngày nay, con người
có đặc quyền bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus tiên tri rằng không còn một viên gạch nào của
đền thờ còn lại và nó sẽ bị người La-mã hủy diệt vào năm
70 S.C. Đền thờ và các tòa nhà xung quanh đã bị thiêu
hủy hoàn toàn và khi nó bị thiêu hủy thì vàng chảy ra
bám vào khe hở của gạch. Để lấy vàng, người ta phải đập
vụn đống gạch ra và điều này ứng nghiệm lời tiên tri của
Chúa Jesus.
Mat 24:2 Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều
đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ
không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác
mà không bị đổ xuống.
THEO SAU HÒM GIAO ƯỚC
Hòm Giao Ước ngự trong đền tạm Môi-se cho đến thời
Hê-li. Sau đó, nó bị người ta cướp đi do hậu quả của sự
phán xét trên nhà Hê-li.
1 Sa-mu-ên 2:30-32 Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa
Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có phán rằng
nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước
mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó
chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ
làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị
khinh bỉ lại. Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hại sự mạnh
mẽ của người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến
đỗi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi
nữa. Giữa các phước mà Đức Giê-hô-va giáng cho Ysơ-ra-ên, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ, và
trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa.
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Hòm giao ước đã bị người Phi-li-tin cướp đi trong lúc
chiến tranh với Y-sơ-ra-ên và khi dân Phi-li-tin mang nó
đến đâu thì nơi đó bị phán xét và tai họa.
1 Sa-mu-ên 5:1-4,6-7 Dân Phi-li-tin lấy hòm của Đức
Chúa Trời, đi từ Ê-bên-Ê-xe tới Ách-đốt. Đoạn, chúng
lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Đa-gôn, để ở
bên Đa-gôn. Sáng ngày sau, dân Ách-đốt dậy sớm
thấy Đa-gôn nằm sải mặt úp xuống đất trước mặt
hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn
đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau chúng nó trở vào sớm, Đagôn lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hôva, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ
còn cái mình nó mà thôi. Nhưng tay Đức Giê-hô-va
giáng họa lớn trên dân sự Ách-đốt, dẫn sự tàn hại đến
trong xứ chúng nó, lấy bịnh trĩ lậu hành hại Ách-đốt
và địa phận nó. Dân Ách-đốt thấy mình như vậy, bèn
kêu la rằng: Hòm của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên chớ
ở nơi chúng ta, vì tay Ngài giáng họa lớn trên chúng
ta và trên Đa-gôn, là thần của chúng ta.
Hòm Giao Ước được mang đến Giê-ru-sa-lem
Do sự phán xét của Đức Chúa Trời, dân Phi-li-tin cho
mời các thầy tư tế của họ lại và hỏi xem cách nào để trả
lại Hòm Giao Ước. Dù không có ai cỡi xe cộ, nhưng hai
con bò cái cùng đoàn xe theo sau đi hướng về Y-sơ-raên.
Đức Chúa Trời cho phép người Phi-li-tin di chuyển Hòm
Giao Ước trên xe cộ vì họ không có những con người
biệt riêng để mang nó. Nhưng hãy nhìn những gì xảy ra
khi dân sự Đức Chúa Trời cố gắng làm điều tương tự.
1 Sa-mu-ên 6:7,8 Hè, hãy đóng một cái xe mới, và bắt
hai con bò cái còn cho bú, chưa mang ách, thắng nó
vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế
đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi
trong một cái trắp những đồ bằng vàng mà các ngươi
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sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi và
đặt nó gần bên hông. Đoạn, hãy để cho cái hòm đi.
Lời Cảnh Báo Cho Chúng Ta
Đa-vít muốn dời hòm giao ước từ Ki-ri-át Giê-a-rim về
núi Si-ôn và có một lời cảnh cáo dành cho ông ngay từ
đầu khi ồn cố dời Hòm Giao Ước đi.
1 Sử kí 13:7,8,10 Chúng rước hòm giao ước của Đức
Chúa Trời từ nhà A-bi-na-đáp, để lên trên một cái cộ
mới; còn U-xa và A-hi-ô thì dắt cộ. Đa-vít và cả Y-sơra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời,
xướng ca, dùng đàn cầm, đàn sắt, trống nhỏ, chập
chỏa, và kèn mà vui mừng. Cơn thạnh nộ của Đức
Giê-hô-va nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi
vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết tại đó
trước mặt Đức Chúa Trời.
Dù đã biết và thực hành cách thức của Đức Chúa Trời
song họ vẫn không vâng lời. Đa-vít phải chịu trách nhiệm
cũng như chúng ta phải chịu trách nhiệm về cách thức
thờ phượng đúng đắn.
Ngợi Khen Không Thể Che Giấu Sự Bất Tuân
Đa-vít và người của ông đã dùng xe cộ dời Hòm Giao
Ước, còn Đức Chúa Trời thì truyền bảo là những người
Lê-vi phải di chuyển Hòm Giao Ước bằng cách dùng
đòn gỗ vác trên vai. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời
không thể mang trên chiếc xe. Chỉ những người tận hiến,
biệt riêng mới mang nó.
Đa-vít và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đang ca hát và chơi
nhạc khí trước mặt Chúa, song họ không vâng lời Chúa
và hậu quả là cái chết.
Sau này khi vâng lời Chúa thì Hòm Giao Ước được di
chuyển thành công.
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1 Sử kí 15:2 Khi ấy Đa-vít bèn nói rằng: Ngoại trừ
người Lê-vi, chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức
Chúa Trời; vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng
khiêng hòm của Đức Chúa Trời, và hầu việc Ngài
luôn luôn.
Chỉ vì chúng ta khao khát sự hiện diện của Chúa trong sự
thờ phượng của chúng ta không có nghĩa là chúng ta có
thể thờ phượng theo “cách của chúng ta.” Sự hiện diện
của Chúa phải được đón nhận mỗi khi Ngài dẫn dắt.
Cùng “chiếc xe cộ”, cùng các bài hát, nhạc điệu và
chương trình đã đem đến phước hạnh tuần vừa rồi không
nhất thiết là sẽ mang lại phước hạnh cho tuần này.
LỜI NGỢI KHEN TRONG ĐỀN TẠM
Ngợi khen là một phần quan trọng của sự thờ phượng
trong đền tạm.
Đa-vít đã mang Hòm Giao Ước đến Si-ôn và đặt nó trong
một cái trại mà ta gọi nó là đền tạm Đa-vít.
Thật hay khi để ý thấy là Đức Chúa Trời không hướng
dẫn Đa-vít đặt Hòm Giao Ước trong đền tạm Môi-se. Thế
nhưng suốt đời còn lại của Đa-vít và cho tới khi đền thờ
Sa-lô-môn được xây lên, Hòm Giao Ước của sự hiện
Ngài vẫn ngự tại đền tạm Đa-vít.
1 Sử kí 16:1,4-9,31,34 Chúng thỉnh hòm của Đức
Chúa Trời về, để trong trại của Đa-vít đã dựng lên
cho nó; đoạn dâng những của lễ thiêu và của lễ bình
an tại trước mặt Đức Chúa Trời. Người lập mấy
người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va,
ngợi khen, cảm tạ, và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa
Trời của Y-sơ-ra-ên: A-sáp làm chánh, Xa-cha-ri làm
phó, rồi thì Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-tithia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-Ê-đôm, và Giê-i-ên, đều
cầm nhạc khí, đàn cầm và đàn sắt; còn A-sáp nổi
chập chỏa vang lên. Bê-na-gia và thầy tế lễ Gia-ha-xiên đều hằng thổi kèn ở trước hòm giao ước của Đức
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Chúa Trời. Trong ngày đó, Đa-vít trao nơi tay A-sáp
và anh em người bài hát nầy, đặng ngợi khen Đức
Giê-hô-va: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn
danh Ngài, Và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc!
Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài! Suy gẫm về
các công việc mầu nhiệm của Ngài. Các từng trời hãy
vui mừng, trái đất khá hỉ lạc; Còn trong các nước
người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản trị! Hãy cảm
tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót
Ngài còn đến đời đời.
Những Nhạc Cụ Dùng Để Thờ Phượng
Có nhiều nhạc cụ dùng to trong đền
tạm Đa-vít.
Thi 150 Ha-lê-lu-gia!
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh
Ngài!Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng
Ngài! Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng
Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể
của Ngài! Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài,
Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài! Hãy đánh
trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy
gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!
Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu rền, mà ngợi
khen Ngài! Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giêhô-va! Ha-lê-lu-gia!
Trong một đoạn thi thiên ngắn này, Đa-vít đã liệt ra các
nhạc cụ được dùng trong việc ngợi khen Đức Chúa Trời.
“Nhạc cụ” cuối cùng mà quan trọng nhất là:








Kèn
Đàn Tranh
Đàn Tỳ
Trống Cơm
Huyền Cầm
Ống Sáo
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 Cồng Chiên
Quyền Năng Của Sự Ngợi Khen Và Thờ Phượng
 Đám mây vinh quang
Khi Hòm Giao Ước được đem từ đền tạm Đa-vít tới đền
thờ Sa-lô-môn, các thầy tế lễ cùng dân sự ngợi khen
Chúa cho đến khi vinh quang Ngài đầy dẫy đền thờ.
2Sử kí 5:13,14 Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng
thinh hòa nhau như một người, mà khen ngợi cảm tạ
Đức Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn, chập chỏa,
nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va, rằng: Ngài từ
thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền
của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy; đến đỗi những
thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì
sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức
Chúa Trời.
Mô Hình Cho Hội Thánh
Bởi vì Hòm Giao Ước được cho phép nhìn thấy suốt bốn
mươi năm. Đền tạm Đa-vít là một mô hình của Hội thánh
đang thờ phượng Đức Chúa Trời về phương diện cá nhân
hay công đoàn.
Công 15:16,17 Rồi đó, ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm
của vua Đa-vít bị đổ nát; Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó
lại mà gây dựng lên; Hầu cho những người sót lại và
mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa.
Trong câu này, thánh Gia-cơ trích lời của tiên tri A-mốt.
A-mốt 9:11,12Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm
của Đa-vít, là nhà đã đổ, và tu bổ lại những chỗ rách
nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó
lại như ngày xưa; đến nỗi chúng nó sẽ thâu được
những dân sót của Ê-đôm và hết thảy các nước được
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xưng bởi danh ta, Đức Giê-hô-va là Đấng làm trọn
mọi điều ấy phán vậy.
Về phương diện thuộc linh, Đức Chúa Trời đang khôi
phục lại đền tạm Đa-vít. Chắc chắn Ngài sẽ khôi phục lại
toàn bộ hình thức thờ phượng của Đền tạm đó trong thân
thể Đấng Christ.
CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Vào thời Đa-vit đền tạm của ông là một cái trại, ngày nay đền tạm của Đa-vít là gì?

2. Khi Đa-vít cố đem hòm giao ước về lần đầu, tại sao U-xa chết?

3. Xét về kiểu mẫu thờ phượng thì đền tạm Môi-se khác với đền tạm Đa-vít như thế
nào?

26

BÀI BA:

NHỮNG CHỈ DẪN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỀ NGỢI KHEN
Kinh thánh đầy dẫy những lời dạy của Đức Chúa Trời
cho dân sự Ngài về việc trở thành người ngợi khen thờ
phượng Ngài. Điều quan trọng là để thì giờ đọc lời Chúa
để chúng ta biết:






Tại sao chúng ta nên ngợi khen Ngài?
Ai sẽ ngợi khen Ngài?
Khi nào chúng ta ngợi khen Ngài?
Nơi nào chúng ta ngợi khen Ngài?

TẠI SAO CHÚNG TA NÊN NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI
Vì Ngài
 Đáng dâng lời cảm tạ
Thi 107:1,2,8 Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài
là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người
Đức
Giê-hô-va
đã
chuộc
Khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói điều đó, nguyện người ta
ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các
công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
 Đáng dâng lời ngợi khen
2 Sa-mu-ên 22:4 Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va,
là Đấng đáng khen ngợi; Thì tôi sẽ được giải cứu khỏi
các thù nghịch tôi.
 Ngài vĩ đại
Thi 48:1 Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi
khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại
trên núi thánh Ngài.
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 Các công việc quyền năng của Ngài
Thi 150:2 Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng
Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể
của Ngài!
 Ngài lựa chọn chúng ta
Lu-ca 10:20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các
ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên
thiên đàng.
 Để tôn vinh Đức Chúa Trời
Thi 50:23 Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh
ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ
cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Thi 69:30 Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức
Chúa Trời, và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.
Mạng lịnh Chúa truyền phải ngợi khen
 Qua Đa-vít
Thi 149:1 Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giêhô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi khen Ngài trong
hội các thánh Ngài.
 Qua Phao-lô
Ê-phê-sô 5:19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát
thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát
mừng ngợi khen Chúa.
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Qua Giăng
Khải huyền 19:5 Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết
thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn
kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài!
Bởi vì đó là tốt lành
Thi 92:1,2 Hỡi Đấng Chí Cao, lấy làm tốt mà ngợi
khen Đức Giê-hô-va, và ca tụng danh của Ngài; Buổi
sáng
tỏ
ra
sự
nhân
từ
Chúa,
Và ban đêm truyền ra sư thành tín của Ngài,
Bởi vì đó là việc xứng hiệp
Thi 147:1 Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì là điều
tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là
việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.
Bởi vì đó là việc tốt đẹp
Thi 33:1Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giêhô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng.
Đối với một số người vì sợ nên không dám ngợi khen
Chúa, bởi vì họ cảm thấy mất thể diện. Thái độ này trái
với lời Đức Chúa Trời.
2Sa-mu-ên 6:14-16,21-23 Đa-vít mặc áo ê-phót vải
gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va.
Ấy Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên lấy tiếng vui mừng và
tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là
như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào
thành Đa-vít, thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, dòm
ngang qua cửa sổ, thấy Đa-vít múa nhảy trước mặt
Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh bỉ người. Đa-vít
đáp với Mi-canh rằng: Ấy tại trước mặt Đức Giê-hôva, là Đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả
nhà người, lập ta làm vua chúa Y-sơ-ra-ên, là dân của
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Đức Giê-hô-va; phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có
hát múa. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem
mình là hèn mạt; dầu vậy, những con đòi nàng nói đó
lại sẽ tôn kính ta. Vì vậy, Mi-canh, con gái Sau-lơ,
không sanh con cho đến ngày nàng thác.
Đức Chúa Trời ngự trong sự ngợi khen
Thi 22:3 Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa
sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.
Nếu lòng chúng ta đầy dẫy lời ngợi khen, thì nó sẽ đầy
dẫy Đức Chúa Trời. Nếu gia đình chúng ta đầy dẫy lời
ngợi khen thì nó sẽ đầy dẫy Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể bao quanh mình bằng sự hiện diện Đức
Chúa Trời khi chúng ts bao quanh mình bằng sự ngợi
khen.
Ngợi khen khai phóng sức mạnh
Nê-hê-mi 8:10 Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi
ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho
những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là
thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn
thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của
các ngươi.
Thi 28:7 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên
của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu
tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, tôi sẽ lấy bài ca mà
ngợi khen Ngài.
Một linh hồn ngợi khen sẽ thỏa thích khi được ở với
Chúa và Đức Chúa Trời sẽ làm thỏa mãn những ao ước
của lòng.
Thi 37:4 Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì
Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.
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Để ý là lời ngợi khen phải đến trước khi chúng ta nhận
lãnh. Đó là vì ngợi khen khiến chúng ta sắp đặt lại những
thứ tự ưu tiên của chúng ta rồi sau đó Đức Chúa Trời mới
có thể ban cho chúng ta những ước ao của lòng.
Ngợi khen mang lại chiến thắng
Thi 18:3 Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen; tôi sẽ
kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù
nghịch tôi.
2 Sử kí 20:21,22 Khi người đã bàn nghị với dân sự,
bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va
mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen
Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự
thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương lúc chúng
khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục
binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ
ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy
đều bị bại.
Ngay cả trong việc vật lộn với cuộc sống mỗi ngày, ngợi
khen dẫn chúng ta đến sự chiến thắng.
AI SẼ NGỢI KHEN CHÚA ?
Mọi xác thịt
Thi 145:2b Ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng
Linh hồn chúng ta
Thi 103:1,2 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giêhô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh
của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hôva, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Mọi vật có hơi thở
Thi 150:6 Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giêhô-va! Ha-lê-lu-gia!
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Tất cả mọi người
Thi 67:3,5 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi
khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! Hỡi
Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa!
Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!
Thi 78:4 Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con
cháu họ. Bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những
sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài, và
công việc lạ lùng mà Ngài đã làm.
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.
Người công chính
Thi 140:13 Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh
Chúa. Người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa.
Các thánh đồ
Thi 145:10 Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ
ngợi khen Ngài; Những người thánh Ngài cũng sẽ
chúc tụng Ngài.
Người được cứu chuộc
Thi 107:1,2 Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là
thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người
Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói
điều đó.
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Người kính sợ Chúa
Thi 22:23 Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy
ngợi khen Ngài; Ớ hết thảy dòng dõi Gia-cốp, khá tôn
vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính
sợ Ngài;
Đầy tớ Chúa
Thi 113:1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va,
hãy ngợi khen, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.
Thi 134:1 Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm
đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
Thi 135:1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen danh Đức Giêhô-va: Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va.
Tất cả thiên sứ của Ngài
Thi 148:2 Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi
khen Ngài! Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài!
Tất cả thiên nhiên
Thi 148:7-10 Hỡi các quái vật của biển, và những vực
sâu, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa
và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vâng theo mạng
Ngài, các núi và mọi nổng, cây trái và mọi cây hương
nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và
loài chim.
Các vua chúa và các dân tộc
Thi 148:11-13 Những vua thế gian và các dân tộc,
công hầu và cả quan xét của thế gian, gã trai trẻ và
gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ: Cả thảy
khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài
được tôn cao cả; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái
đất và các từng trời.
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CHÚNG TA PHẢI NGỢI KHEN KHI NÀO?
Từ sáng đến tối
Thi 113:3 Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời
lặn, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
Suốt ngày
Thi 71:8 Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự
tôn vinh Chúa.
Bao lâu chúng ta còn sống
Thi 146:2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hôva; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho
Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
Liên tục
Thi 31:1 Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, sự
khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Khi thất vọng
Thi 42:11 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và
bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa
Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi
của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.
Luôn luôn
Ê-phê-sô 5:20 Hãy thường thường nhân danh Đức
Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức
Chúa Trời, là Cha chúng ta.
CHÚNG TA PHẢI NGỢI KHEN CHÚA Ở ĐÂU?
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Trong hội chúng
Thi 22:22,25 Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em
tôi, và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Sự ngợi khen
của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra; tôi sẽ trả xong
sự hứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính sợ Chúa.
Thi 107:32 Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội
dân sự, và ngợi khen Ngài tại nơi hiệp tập các trưởng
lão.
Thi 149:1 Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giêhô-va một bài ca mới!
Trong đền thánh
Thi 150:1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va
trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu
trời về quyền năng Ngài!
Giữa các nước
Thi 57:9 Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân,
hát ngợi khen Chúa trong các nước.
Trong hành lang Ngài
Thi 104:4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài,
Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài,
Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
Giữa đám đông
Thi 109:30 Bấy giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức
Giê-hô-va, ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông;
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nêu ba lí do tại sao chúng ta phải thờ phượng Chúa.

2. Khi nào chúng ta nên ngợi khen Chúa? Nêu ví dụ từ kinh thánh và một từ chính
kinh nghiệm của bạn.

3. Học thuộc kinh thánh để khuyến khích nhau cùng ngợi khen Chúa là điều ích lợi.
Vậy, hãy liệt kê ba câu kinh thánh mà bạn sẽ học thuộc để khuyến khích chính
mình cùng người khác ngợi khen Chúa.

36

BÀI BỐN:

NGỢI KHEN MANG ĐẾN PHƯỚC HẠNH CỦA ĐỨC CHÚA
TRỜI
NGỢI KHEN ĐƯỢC SÁNH NHƯ CHU KÌ CỦA MƯA
Chu kì của thủy triều
Có nhiều chỗ trong Kinh thánh sự ngợi khen được ví như
sự tuần hoàn của nước. Sự ngợi khen này chảy liên tục,
không hề ngưng.
• Nước chảy xuống đất bốc hơi,
• Hình thành mây trên không,
• Mưa đổ xuống đất.
Vòng ngợi khen tuần hoàn
Ngợi khen là điều không bao giờ chấm dứt. Chúng ta
dâng lời ngợi khen lên Chúa và ngợi khen đem lại:
• Phước hạnh
• Sự chiến thắng
• Sự tăng trưởng (sự phát triển)
A-mốt 5:8 Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rua
và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày
ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất:
Danh Ngài là Giê-hô-va.
A-mốt 9:6 Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rua
và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày
ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất:
Danh Ngài là Giê-hô-va.
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Đức Chúa Trời đổ phước hạnh
Giống như việc làm nước bốc hơi để cho mưa xuống,
Đức Chúa Trời cũng khiến chúng ta ngợi khen Ngài để
phước hạnh của Ngài có thể đổ xuống trên chúng ta.
Gióp 36:27,28 Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ
sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa, đám mây đổ mưa
ấy ra, nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người.
Ô-sê 6:3 Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va;
chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của
Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm
mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa
cuối mùa tưới đất.
Ê-sai 45:8 Hỡi các từng trời, hãy sa móc xuống từ trên
cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống! Đất hãy
tự nẻ ra, đặng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên
cả một lần! Ta, là Đức Giê-hô-va, đã dựng nên sự đó.
Ngợi khen dâng lên phước hạnh đổ xuống
Khi ta dâng lời ngợi khen lên Chúa, Ngài biến nó thành
phước hạnh để mưa xuống lại cho chúng ta.
Châm ngôn 11:25Lòng rộng rãi sẽ được no nê; còn ai
nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.
Thi 67:5,6 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi
khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! Đất đã
sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời
chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi
Thi 147:7,8 Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, gảy
đàn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi.
Ngài bao các từng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho
đất, làm cho cỏ mọc trên núi.
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Xa-cha-ri 10:1 Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong
kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và
ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài
đồng.
Vòng tuần hoàn không chấm dứt
Gia-cơ 5:7 Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ
Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ
đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã
được mưa đầu mùa và cuối mùa.
Như người nông dân không gặt cùng lúc mà anh ta gieo,
bạn phải kiên nhẫn, vì đúng kì bạn sẽ gặt hái mùa gặt hay
phước hạnh. Đức Chúa Trời khiến phước hạnh tỏa sáng
trên con người như mặt trời tỏa sáng trên đại dương. Tấm
lòng con người phải được sưởi ấm đối với Đức Chúa
Trời nhằm đáp lại các phước hạnh mà Ngài đã chiếu rọi
trên chúng ta.
Lời ngợi khen của con người phải dâng lên cho Đức
Chúa Trời như nước ở đại dương do mặt trời làm cho bốc
lên. Những lời ngợi khen này hình thành đám mây phước
hạnh. Đức Chúa Trời khiến nó đông thành mưa để đổ
xuống trên đất. Nước mưa làm thành sông chảy ra biển là
nơi nó bắt nguồn, và quá trình này lại tái diễn.
NHỮNG ÍCH LỢI CỦA SỰ NGỢI KHEN
Để Đức Chúa Trời ra tay hành động cho chúng ta.
Công vụ 16:25,26 Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la
đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và
những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất
rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc,
các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.

39

Đất sinh hoa lợi
Thi 67:5,6 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi
khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! Đất đã
sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời
chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi.
Mang đến chiến thắng
2Sử kí 20:21-22 Khi người đã bàn nghị với dân sự,
bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va
mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen
Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự
thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương lúc chúng
khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục
binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ
ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy
đều bị bại.
Khi họ bắt đầu ca hát và ngợi khen, Chúa đặt phục binh
chống lại dân Am-môn, Mô-áp và dân miền núi Sê-i-rơ,
là những kẻ xâm lược dân Giu-đa, và chúng đã thất bại.
Mang lại sức khỏe
Châm ngôn 17:22 Lòng vui mừng vốn một phương
thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.
Mang lại bình an
Ê-sai 60:18 Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự
hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự
hoang vu và phá hủy nữa; nhưng ngươi sẽ gọi tường
mình là “Cứu rỗi,” cửa mình là “Ngợi khen.”
Thay đổi chúng ta
Chúng ta được biến đổi trở nên cùng một ảnh tượng như
Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng.
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2Cô-rinh-tô 3:11,18 vì nếu sự phải qua đi còn có lúc
vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển
dường nào nữa! Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà
nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa
nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh
hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
1Giăng 3:1,2 Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng
ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được
xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là
con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng
ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu,
chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời,
còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa
được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến,
chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn
có thật vậy.
VUI MỪNG TRONG CHÚA
Khuôn mặt buồn
Khuôn mặt buồn là sự biểu lộ của một tấm lòng vô ơn.
Nê-hê-mi 2:1,2 Đương năm thứ hai mươi đời vua Ạtta-xét-xe, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người,
tôi lấy rượu dâng cho vua; trước tôi không hề có bộ
buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng:
Nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không
có bịnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà
thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm.
Khi vua nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt của Nê-hêmi, Nê-hê-mi đâm ra sợ hãi. Mặt buồn có nghĩa là ông
không vui khi phục vụ vua và cũng có nghĩa là ông sẽ bị
xử tử. Vào chầu vua mà mặt buồn là một điều sỉ nhục.
Khi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không
lộ vẻ vui mừng, thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta không
thực sự vui sướng về những gì Ngài đã:
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•
•
•
•

Ban cho chúng ta
Làm cho chúng ta
Chu cấp cho chúng ta
Hoạch định cho chúng ta

Được bảo phải vui mừng
Chúng ta được bảo phải vui mừng trước mặt Chúa.
Phục 12:7,11,12 rồi các ngươi sẽ ăn tại đó, trước mặt
Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia
quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Giêhô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Bấy giờ,
sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi
chọn, đặng cho danh Ngài ở; ấy là nơi các ngươi sẽ
đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của
lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng
giơ lên, và mọi của lễ tốt nhứt, mà các ngươi hứa
nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi, con trai,
con gái, tôi trai, và tớ gái của các ngươi sẽ vui vẻ
trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, luôn
với người Lê-vi ở trong thành các ngươi, vì người
không có phần, cũng không hưởng nghiệp chung với
các ngươi.
1 Sử kí 16:10 Hãy lấy danh thánh Ngài làm vinh;
Phàm ai tìm cầu Đức Giê-hô-va, khá vui lòng!
Thi 33:1 Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức
Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng.
Lu-ca 1:46,47 Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi
khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa
Trời, là Cứu Chúa tôi.
Phi-líp 4:4 Hãyvui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi
lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.
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Niềm vui và sự mừng rỡ đến
Niềm vui và sự mừng rỡ đến từ sự mặc khải và suy ngẫm
lời Đức Chúa Trời.
Giê-rê-mi 15:16 vừa nghe những lời Ngài, thì lòng tôi
vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi
được xưng bằng danh Ngài!
Sau khi gieo giống
Chúng ta phải vui mừng ra đi sau khi hạt giống lời Chúa
đã gieo vào lòng chúng ta.
Ê-sai 55:10-12 Vả như mưa và tuyết xuống từ trên
trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai,
làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo,
có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ
miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ
làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai
khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi
trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ
trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.
Dùng niềm vui chặn đứng Sa-tan
Sa-tan sẽ làm gì với lời Chúa đã gieo vào lòng chúng ta?
Lập tức Sa-tan đem hoạn nạn và bắt bớ để cướp đi hạt
giống. Nếu chúng ta bị tấn công và đánh mất niềm vui,
chúng ta cho phép Sa-tan cướp đi hạt giống lời Chúa đã
gieo vào lòng chúng ta.
Mác 4:4,14-17 Khi đương gieo, một phần giống rơi
dọc đường, chim đến ăn hết. Người gieo giống ấy là
gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo
gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ
Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi.
Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi,
là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song vì
trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên
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nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ,
thì liền vấp phạm.
Niềm vui sinh ra kết quả
Hạt giống của lời Đức Chúa Trời cứ ở trong chúng ta khi
niềm vui của Ngài cứ ở trong chúng ta.
Giăng 15:10,11 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn
của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như
chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở
trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi
những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong
các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
Jesus phán với chúng ta điều này qua lời của Ngài để
niềm vui Ngài cứ ở trong chúng ta. Niềm vui vủa Ngài
không phải là tạm thời, hời hợt và cũng không phụ thuộc
hoàn cảnh. Niềm vui ấy thật đầy trọn.
Hê-bơ-rơ 10:32-34 Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó,
anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận
lớn về những sự đau đớn: phần thì chịu sỉ nhục, gặp
gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia
khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em
đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình
bị cướp, bởi biết mình có của cải quí hơn hằng còn
luôn.
1 Phi-e-rơ 4:12,13 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị
trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp
một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong
sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui
mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài
hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.
Ma-thi-ơ 5:11,12 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng
nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các
ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và
nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên
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trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các
đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.
Giăng 16:22 Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn
đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các
ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng
các ngươi được.
Niềm vui mang lại sức mạnh
Khi chúng ta vui mừng và ngợi khen Chúa, chúng ta sẽ
nhận sức mạnh của Ngài.
Nê-hê-mi 8:10b Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức
Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.
Niềm vui chiến thắng kẻ ác
Sự vui mừng là chìa khóa để chiến thắng kẻ ác (Sa-tan)
Khi chúng ta vui mừng và giữ hạt giống lời Chúa, chúng
ta được mạnh mẽ và chiến thắng trong đời sống chúng ta.
1 Giăng 2:13,14 Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông,
vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ
tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được
ma quỉ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con
đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho
các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu.
Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi
là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và
các ngươi đã thắng được ma quỉ.
Vui mừng mang lại sự khôi phục
Nếu Sa-tan đã cướp đi niềm vui của chúng ta và chúng ta
đã đánh mất hạt giống lời Chúa thì chúng ta có thể lấy
lại sự chiến thắng của chúng ta.
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Khi chúng ta cất tiếng vui mừng và dâng những của lễ
ngợi khen trong nhà Chúa, chúng ta sẽ được tự do và Satan phải trả lại tất cả những gì nó đã cướp.
Giê-rê-mi 33:9-11 Thành nầy sẽ có danh vui vẻ, ngợi
khen, vinh hiển cho ta ở trước mặt mọi dân thiên hạ;
họ sẽ nghe mọi sự lành ta làm cho chúng nó, thì đều
sợ hãi và run rẩy về mọi phước hạnh cùng mọi sự
bình an mà ta sẽ ban cho chúng nó. Đức Giê-hô-va
phán như vầy: Trong chốn nầy là nơi các ngươi nói:
Ấy là một nơi hoang vu; không còn có loài người,
cũng không có loài thú; trong các thành của Giu-đa
và các đường phố Giê-ru-sa-lem, tức những nơi đã bị
hoang vu, không người, không dân ở, cũng không loài
thú, thì người ta sẽ còn nghe tiếng kêu vui và reo
mừng, tiếng của rể mới dâu mới, tiếng của những kẻ
nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Đức
Giê-hô-va là nhân lành, sự nhân từ của Ngài còn đời
đời! - và của những kẻ đến dâng của lễ tạ ơn trong
nhà Đức Giê-hô-va. Vì ta sẽ khiến những phu tù của
đất nầy trở về, làm cho như trước, Đức Giê-hô-va đã
phán.
Sa-tan phải trả lại gấp 7 lần
Khi chúng ta vui mừng, chúng ta có thể đòi hỏi kẻ thù
(Sa-tan) phải trả lại cho chúng ta gấp 7 lần những gì nó
đã cướp đi.
Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt;
còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự
sống dư dật.
Châm ngôn 6:30,31 Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm,
nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát; Hễ nó
bị bắt, chắc phải thường bồi gấp bảy lần; Nó sẽ nộp
hết tài sản của nhà nó.
Nào bây giờ chúng ta hãy vui mừng lên!
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Mô tả sự giống nhau giữa sự ngợi khen và sự tuần hoàn của nước mưa thiên nhiên.

2. Nêu ra hai lợi ích của việc ngợi khen.

3. Nêu ra hai điều mà “niềm vui trong Chúa” có thể làm.

47

BÀI NĂM:

NHŨNG TỪ NGỮ NGỢI KHEN CỦA KINH THÁNH
NHỮNG TỪ NGỮ ĐƯỢC DỊCH LÀ NGỢI KHEN TRONG CỰU ƯỚC
Có một số từ Hê-bơ-rơ khác nhau dùng để mô tả sự ngợi
khen trong Cựu Ước. Nghiên cứu những từ này sẽ giúp ta
hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc ngợi khen Chúa trong thời
nay.
Halal
Halal là từ thường dùng nhất và được dịch là ngợi khen.
Nó xuất hiện 160 lần trong Cựu Ước.
Nó có nghĩa là: Sự ngợi khen xuất phát từ Ngài (trong
tâm linh và lẽ thật)
 Biểu lộ
Thi 22:22 Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em
tôi, và ngợi khen Chúa giữa hội chúng.
 Khoe khoang
Thi 102:18 Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai, một
dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giêhô-va;
 Ca tụng
Thi 35:18 Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn,
Ngợi khen Ngài giữa dân đông.
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 Ngưỡng mộ
Thi 107:32 Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội
dân sự, và ngợi khen Ngài tại nơi hiệp tập các trưởng
lão.
 Tôn vinh
Thi 64:10 Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hôva,
và
nương
náu
mình
nơi
Ngài,
Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình.
 Chiếu sáng
Gióp 41:18 Nó nhảy mũi, chớp lên tia sáng,
Mắt nó rực lên như rạng đông ló dạng. (BDM)
Do đó, sự ngợi khen thật phải có một âm thanh rõ ràng và
riêng biệt. Không có sự lộn xộn trong lời ngợi khen. Ấy
là một giọng nói vui vẻ, một sự khoe khoang trong Chúa.
2 Sử kí 20:21,22 Khi người đã bàn nghị với dân sự,
bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va
mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen
Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự
thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương lúc chúng
khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục
binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ
ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy
đều bị bại.
Tehillah
( Bắt nguồn từ chữ Halal)
Từ halal nhấn mạnh vè việc ca hát. Nó được dùng 57 lần
trong Cựu Ước.
 Hát bài hát rõ ràng
Hát một bài hát ngợi khen Chúa cách rõ ràng.
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Thi 119:171 Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi
khen Chúa; Vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa.
 Hát ca tụng Ngài
Ha-ba-cúc 3:3 Đức Chúa Trời đến từ Thê-man, Đấng
Thánh
đến
từ
núi
Pha-ran.
Vinh hiển Ngài bao phủ các từng trời,
Đất đầy sự khen ngợi Ngài.
 Khoe về
Chúng ta dùng lời nói và âm nhạc để khoe về Ngài.
Phục truyền 10:21 Ấy chính Ngài là sự vinh quang
ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã làm
những việc lớn lao và đáng kinh nầy, mà mắt ngươi
đã thấy.
Shabach
 Reo hò lớn tiếng
Thi 63:3 Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi
tôi sẽ ngợi khen Chúa.
 Reo hò trong chiến thắng
Thi 117:1 Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hôva; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!
Sự ngợi khen không nhất thiết lúc nào cũng phải ồn ào.
Chúng ta không cần phải lúc nào cũng la to. Nhưng cũng
có những lúc thì reo hò ồn ào là cách xứng hợp để ngợi
khen Chúa.
Thi
47:1
Hỡi
các
dân,
hãy
vỗ
tay;
Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa
Trời.
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Zamar
Zamar có nghĩa là:
• Chơi đàn dây
• Ngợi khen kèm với nhạc cụ
Thi 108:1-3 Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc;
Tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi
cầm sắt, hãy tỉnh thức!
Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Giêhô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen
Ngài trong các nước.
Yadah - công bố - cảm tạ
Yadah có nghĩa là:
• Công bố lời tạ ơn Chúa:
Thi 109 :30 Bấy giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức
Giê-hô-va, Ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông.
•

Giơ tay cũng có nghĩa là cảm tạ kèm với việc giơ
tay hướng về Chúa.

Thi 33:2 Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va;
Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi khen Ngài.
• Sự thuận phục
2 Sử kí 7:3 Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa và
sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền,
bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lạy Đức Giêhô-va và cảm tạ Ngài, mà rằng: Chúa là nhân từ, vì
sự thương xót của Ngài còn đến đời đời!
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Towdah - Giơ tay
Towdah có cùng từ gốc như “yadah”
• Giơ tay tôn thờ và cảm tạ
Thi 42:2 Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà
Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi một
đoàn đông giữ lễ; rày tôi nhớ lại điều ấy, và lòng buồn
thảm.
• Dâng hiến với lòng tôn kính
Thi 50:23 Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh
ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ
cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Barak – Quì gối
Barak nghĩa là
• Quì gối tôn thờ
Thi 95:6 Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy;
Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng
Tạo Hóa chúng tôi!
Quì gối trước mặt ai là bày tỏ sự hạ mình và chứng tỏ sự
cao trọng và địa vị thật sáng giá.
Shachah
Quì gối trước ai đó là để tỏ cho thấy mình hạ mình và để
chứng tỏ người đó có địa vị tôn quí.
Có nhiều từ ngữ được dịch mang nghĩa là “sự thờ
phượng” nhưng chỉ có một từ Hy-bá trong Cựu Ước diễn
tả sự thờ phượng đối với Đức Chúa Trời.
• Cúi xuống
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Shachah có nghĩa là cúi mình trước mặt Chúa trong sự
thờ phượng và tôn kính. Việc này bày tỏ thái độ của tấm
lòng, dù thân thể có phủ phục hay không.
Thi 95:6a Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy;
NHỮNG KHÁM PHÁ VỀ TỪ NGỨ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
TRONG TIẾNG HÊ-BƠ-RƠ
Biểu lộ bên ngoài
Sự ngợi khen là một biểu lộ bên ngoài về thái độ thuộc
linh, một sự đáp ứng sâu xa trong lòng đối với một khải
thị về Đức Chúa Trời và sự vĩ đại của Ngài.
Thường thì sự ngợi khen kèm theo hành động bên ngoài
là điều chúng ta làm. Nó bao gồm việc bày tỏ, ca tụng,
ngưỡng mộ, tôn vinh, chơi nhạc cụ giơ tay và quỳ gối.
Để gọi là sự ngợi khen đích thực thì phải có sự biểu lộ.
Biểu lộ thành tiếng
Nhiều lời ngợi khen biểu lộ thành tiếng. Từ Hê-bơ-rơ mô
tả: Bài ca ngợi khen rõ ràng, tạo ra âm thanh rõ ràng,
khoe khoang, ca hát, reo hò lớn tiếng, reo hò chiến thắng,
dâng lời công bố và cảm tạ cho Chúa.
Khai phóng tình cảm
Ngợi khen có thể là một sự khai phóng tình cảm.
Ngợi khen Chúa không phải là một sự vận dụng tình
cảm; mà là một sinh hoạt thuộc linh.
Ngợi khen đích thực sẽ mang lại sự khai phóng tình cảm.
Tình cảm không nhất thiết là của xác thịt hay thuộc về
xác thịt.
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Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình cảm và chúng ta
phải dùng nó để tôn vinh Ngài. Những tình cảm như ca
tụng, ngưỡng mộ được biểu lộ bằng cách reo hò lớn
tiếng.
Sự tôn kính
Ngợi khen nên thực hiện trong sự tôn kính. Sự tôn kính
nghĩa là tôn trọng, đánh giá đúng một người.
Những hành động ngợi khen không được phép rơi vào
cực đoan ra ngoài giới hạn của sự xức dầu và sự vận
hành của Đức Thánh Linh trong một buổi nhóm đặc biệt.
Ngợi khen Chúa không chỉ là cách làm vui thỏa chính
mình, mà phải được dâng lên như là một biểu lộ của sự
tôn kính Chúa.
Kết luận
Chúng ta có thể rút ra một vài kết luận từ những chữ Hêbơ-rơ.
Đức Chúa Trời là thần linh và chúng ta phải thờ phượng
Ngài trong tâm linh và lẽ thật.
Ngợi khen có thể mang tính cảm xúc, nhưng chúng ta
phải canh chừng với sự ngợi khen mà chỉ là sự vui chơi
của xác thịt và không được Đức Thánh Linh hướng dẫn.
Giăng 4:23,24 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi
những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà
thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà
Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ
lạy Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy.
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NHỮNG TỪ NGỮ ĐƯỢC DỊCH LÀ NGỢI KHEN TRONG TÂN ƯỚC
Có nhiều từ Hi-lạp được dùng để mô tả sự ngợi khen
trong Tân Ước. Nghiên cứu những từ ngữ này sẽ giúp
chúng ta càng năng động và biểu lộ hơn khi ngợi khen
Chúa.
Aineo – Ca tụng
 Của lễ ngợi khen hay ca tụng
Rô-ma 15:11 Lại rằng: Hỡi hết thảy dân ngoại, Hãy
khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài!
 Cất tiếng cảm tạ
Lu-ca 19:37 Lúc đến gần dốc núi Ô-li-ve, cả đám môn
đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa
Trời về những phép lạ mình đã thấy,
Epanieo – Vỗ tay tán thưởng
 Vỗ tay tán thưởng
1 Phi-e-rơ 1:7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em
quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra
ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức
Chúa Jêsus Christ hiện ra.
 Khen ngợi
Ê-phê-sô 1:6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển
Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong
Con yêu dấu của Ngài!
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Eulogeo
 Nói tốt về
Lu-ca 1:64 Tức thì miệng ngươi mở ra, lưỡi được
thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời.
Doxa
 Tôn vinh
Doxa ám chỉ đến một bầu không khí do sự thờ phượng
tạo ra hơn là do sự biểu lộ bên ngoài.
Giăng 9:24 Vậy, người Pha-ri-si gọi người trước đã
mù một lần nữa, mà nói rằng: Hãy ngợi khen Đức
Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội.
Proskuneo
 Cúi xuống
Proskuneo nghĩa là phủ phục trong sự kính trọng.
Ma-thi-ơ 2:2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh
tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông
phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.
NHỮNG KHÁM PHÁ TỪ NHỮNG CHỮ HI-LẠP VỀ NGỢI KHEN VÀ
THỜ PHƯỢNG
Thi thiên
Psalm có gốc Hi-lạp là “psalmos”. Nó có nghĩa thông
thường là “vần thơ được sáng tác để hát lên”
Thánh nhạc
“Psalmos” là một thi thiên có kèm nhạc cụ. Nghĩa gốc
của nó là dùng tay gảy hay kéo đàn dây hay đàn cầm.
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HymnHymn là một từ Hi-lạp “humnas” nghĩa là bài ca ngợi
khen Chúa, hay có từ Hi-lạp “humneo” nghĩa là hát bài
ca ngợi khen dâng lên Chúa.
Bài hát thiêng liêng
Từ Hi-lạp “pneumatikos ode” (bài ca thiêng liêng) nghĩa
là “một bài ca tự phát có những lời và nhạc được Đức
Thánh Linh ban cho ngay lúc đó.”
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Liệt kê hai từ của Cựu Ước được dịch là ngợi khen và định nghĩa nghĩa của nó từ
tiếng Hê-bơ-rơ.

2. Liệt kê hai từ Tân Ước nói về ngợi khen. Nêu nghĩa từ tiếng Hi-lạp.

3. Nghĩa của từ Hê-bơ-rơ dùng nói về sự thờ phượng Chúa là gì?

4. Nêu nghĩa của hai từ Hi-lạp được dịch là thờ phượng.
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BÀI SÁU:

MỤC ĐÍCH ĐỜI ĐỜI CỦA SỰ NGỢI KHEN
Chúng ta được tạo dựng để ngợi khen và thờ phượng
Chúa. Chúng ta phải có ước ao cháy bỏng để ngợi khen
và thờ phượng Chúa. Lẽ sống của chúng ta là để thờ
phượng Ngài. Giăng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời
đang tìm kiếm những người nam và người nữ để thờ
phượng Ngài.
Giăng 4:23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi
những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà
thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà
Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ
lạy Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy.
Đức Chúa Trời vui mừng với việc ca hát
Chính Đức Chúa Trời ca hát vui mừng với chúng ta!
Sô-phô-ni 3:17 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở
giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu
ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng
yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi
Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.
Từ ngữ Hê-bơ-rơ dùng để mô tả hành động vui mừng của
Chúa nghĩa là “nhảy tung lên và phấn khởi vô cùng”
Chúng ta có thể thắc mắc: “Tại sao Đức Chúa Trời lại
phấn khích đến độ Ngài vui mừng, nhảy tung lên và phấn
khởi vô cùng?” Để hiểu câu trả lời cho câu hỏi này,
chúng ta cần trở lại với quá khứ đời đời để hiểu chức
năng của việc ngợi khen và thờ phượng của các thiên sứ.
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THIÊN SỨ ĐƯỢC TẠO DỰNG
Các thiên sứ được Đức Chúa Trời tạo dựng cho những
công việc cụ thể. Vô số các thiên sứ dường như ở dưới
quyền lãnh đạo của ba thiên sứ chính.
• Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên xuất hiện như là một vị
thiên sứ chiến trận to lớn.
• Thiên sứ Gáp-ri-ên dường như làm lãnh đạo các
thiên sứ mang tin.
• Thiên sứ Lu-ci-phe xuất hiện như là lãnh đạo các
thiên sứ được tạo dựng đặc biệt để ngợi khen và
thờ phượng nhằm che phủ ngai Đức Chúa Trời.
Lu-ci-phe
 Chê-ru được xức dầu
Đức Chúa Trời tạo dựng thiên sứ Lu-ci-phe làm chê-rubim canh giữ, bảo vệ ngai Đức Chúa Trời.
Ê-xê-chi-ên 28:14 Ngươi là một chê-ru-bim được xức
dầu đương che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi
thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các
hòn ngọc sáng như lửa.
Như các Chê-ru-bim dùng cánh che phủ nắp thi ân của
hòm giao ước Đức Chúa Trời thì Lu-ci-phe cũng ở ngay
sát ngai Đức Chúa Trời như là “Chê-ru-bim che phủ.”
 Ý nghĩa cái tên
Trong tiếng Hê bơ rơ, Lu-ci-phe là “heylel”. Từ này có
gốc là “halal” mà từ đó chúng ta có từ “halleluyal”. Nó
có nghĩa là ngợi khen Chúa, chiếu sáng, tỏa sáng, ca
tụng, tôn vinh và làm nổi danh. Cái tên Lu-ci-phe ám chỉ
chức năng chủ yếu của nó là ngợi khen và thờ phượng.
Lu-ci-phe là “halleluyal” nguyên thủy, kẻ ngợi khen có
ban đầu, kẻ ca tụng và chiếu sáng vinh quang chói lòa
của Chúa. Chúng ta đồng ý với Ê-sai khi ông viết:
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Ê-sai 14:12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia,
sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước
kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!
 Được tạo dựng cho âm nhạc
Ê-xê-chi-ên 28:13 Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn
của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ
ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim
cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích,
ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng
vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về
ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn
rồi.
Lu-ci-phe không chơi nhạc cụ, nó là một nhạc cụ. Thật ra
nó là một ban nhạc có kèm nhạc cụ trống, sáo, kèn, chập
chỏa.
Lu-ci-phe cũng được trang trí rất nhiều ngọc đến nỗi khi
nó di chuyển và hít thở thì nó luôn luôn tỏa sáng chói lòa
và phát ra âm thanh thiên đàng.
Lưu ý có ba loại nhạc cụ chính- trống, sáo và đàn dây.
Việc Chê-ru-bim được xức dầu che phủ ngai Đức Chúa
Trời rõ ràng là dùng âm nhạc trong sự ngợi khen và thờ
phượng để che phủ.
Chắc chắn Lu-ci-phe phải lãnh đạo một ban nhạc và ban
hợp xướng thiên sứ đông đúc trong sự ngợi khen to liên
tục trước ngai.
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Gióp 38:7 Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa
nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo
mừng.
LU-CI-PHE BỎ CHỖ TRỐNG TRÊN TRỜI
Việc Lu-ci-phe sa ngã từ trời để lại chỗ trống. Khi Lu-ciphe phản loạn cùng Đức Chúa Trời và bị quăng xuống
đất, “các thiên sứ của nó” “một phần ba ngôi sao (thiên
sứ) trên trời” cùng phản loạn với nó đều bỏ đi cùng với
nó.
Ê-sai 14:12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia,
sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước
kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!
Ê-xê-chi-ên 28:15,16 Đường lối ngươi trọn vẹn từ
ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian
ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng
ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta
đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa
Trời; hỡi chê-ru-bim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa
các hòn ngọc sáng như lửa!
Khải huyền 12:7-9 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên
trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con
rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;
song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi
chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng
xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ
dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó
cũng bị quăng xuống với nó.
Khải huyền 12:4 Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao
trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực
trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt
con người đi.
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Khi Lu-ci-phe cùng tất cả quỉ sứ của nó, tức một phần ba
thiên sứ dưới quyền là những tạo vật được dựng nên để
ngợi khen và thờ phượng, đã bị quăng xuống, thì thình
lình thấy rõ là trên trời có một chỗ trống.
Đức Chúa Trời lấp đầy chỗ trống
Đức Chúa Trời có một kế hoạch lấp đầy chỗ trống do Luci-phe cùng các quỉ sứ của nó để lại. Đức Chúa Trời tạo
dựng nên con người có quyền trên Lu-ci-phe (Sa-tan)
cùng các quỉ sứ của nó (tà linh) ngay trên đất này. Chúng
đã bị quăng xuống đất. Con người phải chứng tỏ sự thất
bại của Sa-tan trên đất này. Đức Chúa Trời tạo dựng con
người để gần Ngài và cùng cai trị với Ngài trên ngai
Ngài.
Chỗ trống đó hiện nay đã được lấp đầy.
Ê-phê-sô 1:23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ,
tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi
loài.
Hội thánh gồm hết thảy những người nam người nữ tin
nhận Ngài, phải thay thế vị trí của Chê-ru-bim che phủ.
Hội thánh hiện giờ ở gần ngai Đức Chúa Trời và các
thiên sứ của Ngài.
Con người được tạo dựng cho một mục đích và công việc
lớn lao ấy là ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 3:21 nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội
thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời
đại, đời đời vô cùng! A-men.
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SA-TAN VÀ ÂM NHẠC
Lu-ci-phe là nhạc trưởng
Trước khi sa ngã, Lu-ci-phe là nhạc trưởng trên trời.
Ê-xê-chi-ên 28:13b Nghề làm ra trống cơm ống sáo
thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã
sắm sẵn rồi.
Ân tứ âm nhạc của nó phải dùng để ngợi khen Đức Chúa
Trời, nhưng khi nó sa ngã ân tứ này đã bị hư hỏng.
Phát minh nhạc cụ
Con cháu Ca-in phát minh vừa nhạc cụ vừa khí giới. Từ
ba nghề đầu tiên được tìm thấy trong kinh thánh, thì nghề
âm nhạc là một trong những thứ đó.
Sáng thế ký 4:21,22a Em người là Giu-banh, tổ phụ
của những kẻ đánh đàn và thổi sáo. Còn Si-la cũng
sanh Tu-banh-Ca-in, là người rèn đủ thứ khí giới bén
bằng đồng và bằng sắt.
Sự xáo trộn trong âm nhạc
Chúng ta biết sự xáo trộn trong âm nhạc là một dấu hiệu
cho thấy nó thuộc về Sa-tan bởi vì Sa-tan là tác giả của
sự rối loạn.
1 Cô-rinh-tô 14:33a Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là
Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.
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 Con bò vàng
Khi dân Y-sơ-ra-ên làm con bò vàng và thờ phượng nó
Môi-se nghe âm thanh rối loạn đến nỗi đầu ông không
phân biệt ấy là cái gì.
Xuất 32:17,18 Vả, Giô-suê nghe dân chúng la lên, bèn
nói cùng Môi-se rằng: Trong trại quân có tiếng chiến
đấu. Môi-se đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng
trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận; nhưng
ta nghe tiếng kẻ hát.
 Tượng vàng
Nê-bu-cát-nết-sa dùng đủ loại nhạc cụ để tập trung vào
sự thờ phượng pho tượng vàng mà ông dựng lên.
Đa-ni-ên 3:5-7 Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn,
đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì
khá sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng mà vua
Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Kẻ nào không sấp mình
xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng vào
giữa lò lửa hực. Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi,
kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, và các thứ nhạc khí, thì
các dân, các nước, các thứ tiếng, thảy đều sấp mình
xuống, và thờ lạy pho tượng vàng mà vua Nê-bu-cátnết-sa đã dựng.
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Ý CHA ĐƯỢC NÊN Ở ĐẤT NHƯ TRỜI
Chúa Jesus dạy các môn đồ cầu nguyện: “xin ý Cha
được nên ở đất như trời” Ý muốn của Đức Chúa Trời ở
thiên đàng là gì? Điều gì phải được hình thành ở thiên
đàng? Giăng được Chúa cho thấy một khải tượng kì diệu
về những gì đang xảy ra trong tương lai. Nhiều điều
trong khải tượng này có cả việc ngợi khen và thờ
phượng.
Sự ngợi khen liên tục
Các thiên sứ liên tục dâng lời ngợi khen lên Chúa.
Khải huyền 4:8-11 Bốn con sinh 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!
Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm
tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng
sống đời đời, 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:
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.
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Hàng ngàn hàng vạn
Có trên hàng triệu thiên binh, thiên sứ thờ phượng và
ngợi khen Chúa.
Khải huyền 5:11-13 Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên
ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của
vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, 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!
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!
Chúa đã cầu nguyện xin ý Cha được nên ở đất như trời
Ai nấy đều thờ phượng
Có sự ngợi khen và thờ phượng đang diễn ra ở thiên đàng
ngay hiện tại. Hàng ngàn thiên sứ thờ phượng Chúa và vô
số người từ mọi nước mọi dân và mọi thứ tiếng đang thờ
phượng Chúa.
Khải huyền 7:9:10 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, cất tiếng lớn kêu rằng:
Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự
trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.
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Chúa Jesus dạy các môn đồ cầu nguyện xin ý Cha được
nên ở đất như trời!
Các bài ca mới
Khải huyền 14:1-3 Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con
đứng trên núi Si ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn
ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha
Chiên Con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ
trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước, và như tiếng
sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà
người đánh đàn gảy vậy: Chúng hát một bài ca mới
trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão.
Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười
bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà
thôi.
Chúng ta cầu nguyện xin ý Cha được nên ở đất như
trời
Sự thờ phượng tương lai
Giăng thấy các thánh đồ đang thờ phượng Đức Chúa Trời
sau khi hủy diệt hoàn toàn Sa-tan.
Khải huyền 15:2-4 Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn
với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó
cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng
đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môise, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà
rằng:
Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc
Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời,
đường lối Ngài là công bình và chân thật! Lạy Chúa,
ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh
Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến
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thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã
được tỏ ra.
Khải huyền 19:1,3,7 Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời
như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng:
A-lê-lu-gia!Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều
thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng lại nói một
lần thứ hai rằng: A-lê-lu-gia! Luồng khói nó bay lên
đời đời. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh
Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa
soạn.
Bây giờ đến lượt chúng ta, nàng dâu của Ngài chuẩn bị
chính mình trở thành những người ngợi khen và thờ
phượng Đức Chúa Trời. Giăng tiếp tục thấy: “Chúng ta
hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên
Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn.”
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Ai được tạo dựng để lãnh đạo sự thờ phượng trên trời? Giải thích câu trả lời của
bạn.
2. Ai lấp đầy chỗ trống của kẻ lãnh đạo thờ phượng trước đây? Giải thích.
3. Có phải tất cả âm nhạc đều do Đức Chúa Trời cảm hứng không? Bạn có thể cho
biết sự khác nhau?
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BÀI BẢY:

ÂM NHẠC, MỘT BIỂU LỘ CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG
NHỮNG NHẠC CỤ

Nhạc cụ thường được dùng để diễn tả sự ngợi khen và
thờ phượng.
Bởi Đa-vít
Thi thiên 150:3-5 Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy
đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!
Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen
Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca
tụng Ngài! Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu
rền, mà ngợi khen Ngài!
Những nhạc sĩ nào dâng lời ngợi khen bằng nhạc cụ thì
phải tìm cách làm việc này giỏi hơn.
Thi thiên 33:3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, và
khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.
Việc này có thể là một năng khiếu thuộc linh hơn là năng
khiếu tự nhiên. Không chỉ là có năng khiếu chơi nhạc cụ,
mà còn có tài phân biệt sự vận hành và cảm nhận của
Đức Thánh Linh. Năng khiếu chơi nhạc cùa Đa-vít đã
đuổi tà linh khỏi Sau-lơ, đem đến sự tươi mới và sự chữa
lành.
1 Sa-mu-ên 16:23 Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác
thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Saulơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi
người.
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Bởi thầy tế lễ
1 Sử ký 23:5 còn bốn ngàn người đều làm kẻ canh
cửa; và bốn ngàn người ngợi khen Đức Giê-hô-va
bằng nhạc khí của Đa-vít đã làm đặng ngợi khen.
Ở trên trời
Khải huyền 14:2 Tôi nghe một tiếng từ trên trời
xuống, y như tiếng nhiều nước, và như tiếng sấm lớn;
tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người
đánh đàn gảy vậy.
ĐỨC THÁNH LINH CẢM ÂM NHẠC
Khai phóng ơn xức dầu
Đức Thánh Linh có thể dùng âm nhạc để tôn vinh Đức
Chúa Trời và để gây dựng dân sự. Âm nhạc có thể giúp
tạo ra một bầu không khí và trạng thái cho ân tứ nói tiên
tri vận hành.
2 Các vua 3:15-16 Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho
tôi một người khảy đàn. Trong lúc người ấy khảy
đàn, thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê. Người
nói: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đào cho nhiều
hầm hố khắp trong trũng nầy.
Một biểu lộ về sự tự do
 Trong cảnh phu tù
Khi dân Y-sơ-ra-ên bị phu tù tiếng ca hát của họ chấm
dứt.
Thi thiên 147:1-4 Chúng tôi đương ngồi trên mé sông
Ba-by-lôn, bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc. Chúng tôi treo
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đàn
cầm
chúng
tôi
Trên
cây
dương
liễu
của
sông
ấy.
Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù,
Có bảo chúng tôi hát xướng; Kẻ cướp giựt chúng tôi
có đòi chúng tôi hát mừng, mà rằng: Hãy hát cho
chúng ta một bài ca của Si-ôn. Trên đất ngoại bang,
chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va?
 Trong sự tự do
Làm sao chúng tôi hát những bài ca của Chúa đang khi
đất khách quê người? Khi chấm dứt cảnh phu tù sau 70
năm, họ về quê hương với niềm vui và tiếng cười.
Thi thiên 126:1,2 Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù
của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm
bao. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi
chúng tôi hát những bài mừng rỡ.
ÂM NHẠC TRONG SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG TRONG CỰU
ƯỚC
Đề cập đầu tiên
Sáng thế ký 4:21 Em người là Giu-banh, tổ phụ của
những kẻ đánh đàn và thổi sáo.
Cái tên gia-banh tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là chảy long
lanh như dòng suối. Nó liên kết với sự biểu lộ niềm vui.
Sáng thế ký 31:27 Sao trốn nhẹm, gạt và không cho
cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát,
tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa.
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Môi-se
Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên cùng hát
với Chúa.
Xuất 15:1,2 Đoạn, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài
ca
nầy
cho
Đức
Giê-hô-va,
rằng:
Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai
nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi
ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của
tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa
Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ
phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.
Mi-ri-am
Mi-ri-am cùng hết thảy phụ nữ đáp ứng với bài ca của
Môi-se.
Xuất 15:20,21 Nữ tiên tri Mi-ri-am, là chị của A-rôn,
tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người,
cầm trống cơm và múa. Mi-ri-am đáp lại rằng: Hãy
ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai
nghiêm; Ngài đã liệng xuống biển ngựa và ngýời cỡi
ngựa.
Dân Y-sơ-ra-ên
Dân Y-sơ-ra-ên ca hát.
Dân số kí 21:17 Y-sơ-ra-ên bèn hát bài nầy:
Hỡi giếng, hãy tuôn lên! Hãy ca hát cho nó!
Đê-bô-ra và Ba-rác
Đê-bô-ra và Ba-rác dùng bài ca ca tụng sự chiến thắng
của họ.
Các quan xét 5:1-3 Trong ngày ấy, Đê-bô-ra hát bài
ca nầy với Ba-rác, con trai A-bi-nô-am: Khá ngợi
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khen Đức Giê-hô-va, vì những quan trưởng đã cầm
quyền quản trị trong Y-sơ-ra-ên, và bá tánh dâng
mình cách vui lòng! Hỡi các vua, hãy nghe; hỡi các
quan trưởng, khá lắng tai! Ta sẽ hát cho Đức Giê-hôva, ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của
Y-sơ-ra-ên.
Các phụ nữ Y-sơ-ra-ên
Các phụ nữ Y-sơ-ra-ên ca tụng sự chiến thắng của Đa-vít
trên Gô-li-át.
1 Sa-mu-ên 18:6,7 Khi Đa-vít đã giết được người Phili-tin, trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của
các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, đánh
trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. Những
người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn,
còn Đa-vít giết hàng vạn!
Đa-vít
Đa-vít liên tục hát ngợi khen Chúa.
Thi thiên 7:17 Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo
sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là
Đấng Chí Cao.
Thi thiên 13:6 Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì
Ngài đã làm ơn cho tôi.
Thi thiên 21:13 Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được
tôn
cao
trong
sự
năng
lực
Ngài!
Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của
Ngài.
Các thầy tế lễ
4000 người Lê-vi dùng nhạc cụ ngợi khen Chúa.
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1 Sử ký 15:16 Đa-vít truyền cho các trưởng tộc người
Lê-vi; hãy cắt trong anh em họ những người hát
xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đàn cầm,
chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên.
1 Sử ký 23:5 còn bốn ngàn người đều làm kẻ canh
cửa; và bốn ngàn người ngợi khen Đức Giê-hô-va
bằng nhạc khí của Đa-vít đã làm đặng ngợi khen.
2 Sử ký 30: 21 Những người Y-sơ-ra-ên ở tại Giê-rusa-lem giữ lễ bánh không men trong bảy ngày cách
vui vẻ; người Lê-vi và những thầy tế lễ ngày nầy sang
ngày kia, dùng nhạc khí hát mừng ngợi khen Đức
Giê-hô-va.
ÂM NHẠC TRONG NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG Ở TÂN ƯỚC
Các môn đồ
Chúa Jesus cùng các môn đồ hát ngợi khen.
Ma-thi-ơ 26:30 Sau khi hát thánh ca, Chúa Jesus và
các môn đệ lên núi Si-ôn.
Phao-lô
Phao-lô dạy về việc ca hát được xức dầu.
1 Cô-rinh-tô 14:15 Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ
cầu nguyện theo tâm linh, nhưng cũng cầu nguyện
bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ hát theo tâm linh, nhưng
cũng hát bằng tâm trí nữa.
Ê-phê-sô 5:19-20 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài
hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng
hát mừng ngợi khen Chúa.Hãy thường thường nhân
danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn
Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.
Cô-lô-se 3:16 Cũng hãy để lời của Đấng Cơ Đốc sống
sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn
ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên,
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thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với
lòng biết ơn.
Thánh ca
Thánh ca là những bài hát ngợi khen Chúa.
Linh khúc
Các bài hát thiêng liêng là các bài hát được Đức Thánh
Linh ban cho cách trực tiếp và thoạt nhiên hát lên khi
Đức Thánh Linh ban cho cả lời lẫn nhạc. Nó có thể là
ngôn ngữ của người đang hát hoặc tiếng lạ.
Mục tiêu chính
Mục tiêu chính yếu trong việc ca hát là ngợi khen và tôn
cao Đức Chúa Trời. Chúng ta không hát để gây ảnh
hưởng hay để giải trí. Sự ca hát không hướng về con
người mà hướng về Đức Chúa Trời và chỉ để đẹp lòng
Ngài mà thôi.
Hê-bơ-rơ 2:12 khi Ngài phán: ‘‘Con sẽ truyền danh
Chúa cho anh em Con; và ca ngợi Ngài giữa hội
chúng.”
BIỂU LỘ THUỘC LINH CỦA SỰ NGỢI KHEN
Ngợi khen Chúa bằng giọng nói
1 Sử ký 16:9 Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen
Ngài! Suy gẫm về các công việc mầu nhiệm của Ngài.
Thi 71:23,24 Môi và linh hồn tôi mà Chúa đã chuộc
lại, sẽ reo mừng khi tôi ca tụng Chúa. Cả ngày lưỡi tôi
cũng sẽ nói lại sự công bình của Chúa; vì những kẻ
tìm làm hại tôi đã bị mắc cỡ và hổ thẹn cả.
•
•
•
•

Hãy có thói quen nói về Chúa
Tôn cao các công việc của Chúa
Ngợi khen Ngài bằng lời nói và ca hát
Phát huy thói quen ngợi khen
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Thi Thiên 40:16 Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu
Chúa, được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa; Nguyện
những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa, hằng
nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay.
Thi thiên 66:8 Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức
Chúa Trời chúng ta, và làm cho vang tiếng ngợi
khen Ngài.
Ca hát là một biểu lộ tự phát của tình cảm vui mừng.
Nó là một biểu lộ lành mạnh của tình cảm tích cực
mang lại năng lực cho toàn thân thể con người.
Reo hò cho Chúa
Có kỳ nói ra, và có kỳ reo hò.
Thi thiên 47:1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy
tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.
Ê-sai 12:6 Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng!
Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là tôn trọng giữa
ngươi.
1 Sa-mu-ên 4:5 Khi hòm giao ước của Đức Giê-hôva vào trại quân, cả Y-sơ-ra-ên đều reo tiếng vui
mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng động.
Lu-ca 19:37 Lúc đến gần dốc núi Ô-li-ve, cả đám
môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen
Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nêu những ví dụ của Kinh thánh về việc dùng nhạc cụ trong ngợi khen?

2. Nêu những ví dụ của Kinh thánh về việc âm nhạc khai phóng sự xức dầu để nói
tiên tri?

3. Nêu một ví dụ về âm nhạc được dùng trong ngợi khen và thờ phượng trong Cựu
Ước?

4. Nêu một ví dụ về âm nhạc được dùng trong ngợi khen và thờ phượng trong Tân
Ước?
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BÀI TÁM:

NHỮNG BIỂU LỘ BÊN NGOÀI CỦA SỰ NGỢI KHEN
NHỮNG BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI CỦA SỰ NGỢI KHEN
Đứng
Đứng là dấu hiệu của sự kính trọng.
2 Sử ký 20:19 Người Lê-vi về dòng Kê-hát và về dòng
Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Giêhô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
Khải huyền 7:9-10 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, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc
về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc
về Chiên Con.
Thi thiên 33:8 Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hôva. Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài.
Thi thiên 135:1,2 Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen danh
Đức Giê-hô-va: Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ
đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà
Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài!
Vỗ tay
Vỗ tay là một biểu lộ vui vẻ, mừng rỡ và tán dương.
Thi thiên 47:1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng
thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.
Ê-sai 55:12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi
trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ
trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.
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Dàn trận
Dàn trận là một biểu hiện bên ngoài về sự chiến thắng vẻ
vang. Dàn quân quanh thành Giê-ri-cô theo mạng lệnh để
đem chiến thắng hoàn toàn.
Giô-suê 6:2-5 Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng:
Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh
dạn của nó vào tay ngươi. Vậy, hết thảy các ngươi, là
chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận;
phải làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi
trước hòm giao ước cầm bảy cái kèn tiếng vang;
nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng
chung quanh thành bảy bận, và bảy thầy tế lễ sẽ thổi
kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các
ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la
tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự
sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình.
Nàng dâu của Đấng Christ được mô tả như là một đạo
quân tiến bước.
Nhã ca 6:4,10 Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như
Thiệt-sa,
có
duyên
như
Giê-ru-sa-lem,
Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí.
Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông,
Đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời,
Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí?
Nhảy múa
Nhảy múa là một biểu lộ bên ngoài rõ ràng nhất của sự
ngợi khen. Nó đòi hỏi vận dụng cả thân thể. Nó liên hệ
đến ý thức dâng mình hoàn toàn cho Chúa khi chúng ta
vâng lời Chúa và nhảy múa trước mặt Ngài hết cả sức
mạnh.
Thi thiên 149:3 Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi
khen danh Ngài, dùng trống cơm và đàn cầm mà hát
ngợi khen Ngài!

79

2 Sa-mu-ên 6:14 Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy
múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va.
Chúng ta sẽ còn nghiên cứu về việc nhảy múa ở cuối bài
này.
Cười
Có một biểu lộ về niềm vui trong Chúa mà cách duy nhất
để bày tỏ là qua tiếng cười. Thường có sự chữa lành và
giải cứu lớn lao trong lúc cười trước sự hiện diện của
Chúa. Tiếng cười thật là một biểu lộ của niềm vui trong
lòng.
Thi thiên 126:2 Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui
cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong
các dân ngoại người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va đã
làm cho họ những việc lớn.
Gióp 8:20,21 Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người
trọn vẹn, cũng không giúp đỡ kẻ hung ác. Song Chúa
sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười; và môi
ông tràn ra tiếng reo mừng.
NHỮNG BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG
Giơ tay
Trong phạm vi tự nhiên, giơ tay là dấu hiệu đầu hàng.
Trong sự thờ phượng, nó là dấu hiệu của sự hi sinh và
đầu phục.
Rô-ma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót
của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể
mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa
Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Thi thiên 141:2 Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến
trước
mặt
Chúa
như
hương,
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Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi
chiều!
Giơ tay hướng về Chúa là khao khát Chúa.
Thi thiên 143:6 Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng
tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.
Thi thiên 42:1,2 Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ
ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh
hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời
hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng
nào?
Giơ tay cũng có thể là một hành động chúc tụng Chúa.
Thi thiên 134:2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,
và ngợi khen Đức Giê-hô-va!
Thi thiên 63:4 Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn
đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên.
Giơ tay cũng có thể là một biểu hiện bên ngoài của sự
cầu nguyện và nài xin.
Thi thiên 28:2 Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí
thánh
Chúa
mà
kêu
cầu
cùng
Chúa,
Xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi.
1 Ti-mô-thê 2:8 Vậy, ta muốn những người đàn ông
đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp
mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.
Cúi xuống hay quì gối
Cúi xuống hay quì gối là một tư thế kính sợ và tôn trọng.
Thi thiên 95:6 Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá
quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo
Hóa chúng tôi!
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Phủ phục
Sấp mặt xuống đất là một biểu lộ kính trọng và thờ
phượng sâu xa, sự tôn kính tuyệt đối, sự hạ mình hoàn
toàn.
1 Các vua 18:39 Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống
đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hôva là Đức Chúa Trời!
1 Sử ký 29:20 Đa-vít nói với cả hội chúng rằng: Hãy
chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cả
hội chúng bèn chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của
tổ phụ mình, cúi đầu xuống mà thờ lạy Đức Giê-hôva, và lạy vua.
Im lặng
Im lặng cũng có thể là một biểu lộ của sự ngợi khen.
Truyền đạo 3:7 Có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ
nín lặng, có kỳ nói ra;
Thi thiên 46:10 Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức
Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng
sẽ được tôn cao trên đất.
Khóc
Khóc thường là một phản ứng với kinh nghiệm tình yêu
và lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời.
Công-vụ 20:36,37 Phao-lô nói lời đó xong, bèn quì
xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai
nấy đều khóc lắm ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn.
Khóc kèm theo sự ngợi khen là một biểu lộ về thái độ và
lòng tôn thờ sâu xa. Nó thường mang lại một sự khai
phóng tình cảm sâu xa và sự chữa lành nội tâm.
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Lu-ca 7:37,38 Vả, có một người đàn bà xấu nết ở
thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đương ngồi bàn
tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc
trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi
chân Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chân
Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và
xức dầu thơm cho.
Khóc thường đi trước niềm vui và chiến thắng huy
hoàng.
Thi thiên 126:5,6 5 Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt
hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem
giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa
mình.
NHẢY MÚA
Nhảy múa không phải là một biểu lộ quan trọng hơn các
biểu lộ khác của sự ngợi khen. Tuy nhiên nó là vấn đề
gây tranh cãi và cần giải thích thêm về điểm này.
Định nghĩa
Nhảy múa rất dễ thấy. Nó đòi hỏi phải dùng cả thân thể
để biểu lộ niềm vui, sự ngợi khen và sự thờ phượng trước
mặt Chúa.
Từ Hê-bơ-rơ và Hi-lạp được dịch là “nhảy múa” có nghĩa
là “nhảy múa, tung hô, đưa chân lên, nhảy tung.” Nói
cách khác, nhảy múa là một biểu lộ tự nhiên, ngẫu hứng.
Công vụ 3:8 người liền nhảy, đứng lên và bước đi
cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa
ngợi khen Đức Chúa Trời.
Thi thiên 149:3 Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi
khen danh Ngài, dùng trống cơm và đàn cầm mà hát
ngợi khen Ngài!
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NHỮNG VÍ DỤ VỀ VIỆC NHẢY MÚA CỦA CỰU ƯỚC
Trong lúc ca tụng
Dân Y-sơ-ra-ên nhảy múa để ca tụng ơn cứu rỗi và giải
cứu khi họ được giải cứu khỏi người Ai-cập.
Xuất 15:20 Nữ tiên tri Mi-ri-am, là chị của A-rôn, tay
cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm
trống cơm và múa.
Họ vui mừng khi hòm giao ước được phục hồi.
2 Sa-mu-ên 6:14 Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy
múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va.
Nhảy múa thánh thiện
Nhảy múa thánh thiện có kiểu cách tức thời, không chuẩn
bị trước và được biểu lộ qua việc tung hứng. Nó thường
kèm theo âm nhạc và ca hát.
Thi thiên 149:3 Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi
khen danh Ngài, dùng trống cơm và đàn cầm mà hát
ngợi khen Ngài!
 Nhảy từng nhóm hay từng cá nhân
Đa-vít nhảy múa trước Chúa.
Mi-ri-am và các phụ nữ nhảy múa.
Nhảy múa thánh thiện không phải là nhảy múa cùng
người khác phái.
• Mi-ri-am và các phụ nữ đều nhảy
• Trẻ và già đều nhảy
Giê-rê-mi 31:13 Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng
nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ
vui chung; vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui
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mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn
rầu.
 Không giới hạn tuổi tác
Không có giới hạn trong việc nhảy múa thánh thiện lưu ý
là già trẻ đều nhảy
Ca hát và nhảy múa
Ca hát và nhảy múa thường đi đôi với nhau.
1 Sa-mu-ên 29:5 Há chẳng phải về Đa-vít nầy mà
người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng: Sau-lơ giết
hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn?
Kỳ để nhảy múa
Có kỳ để nhảy múa.
Truyền đạo 3:4 Có kỳ khóc và có kỳ cười; có kỳ than
vãn, và có kỳ nhảy múa.
Nhảy múa trước Chúa
Biểu lộ ngợi khen này là một hành động vâng theo lời
Chúa nên chúng ta phải ngợi khen Ngài khi nhảy múa. Vì
là một hành động của ý chí, ngay cả nếu chúng ta cảm
thấy ngại ngùng khi nhảy, chúng ta nên vâng lời Chúa và
cùng với các tín hữu khác nhảy múa trước Chúa.
Nhảy trong Thánh Linh
Nhảy múa trong Thánh Linh là khi thân thể chúng ta
hoàn toàn ở trong sự kiểm soát của Thánh Linh. Lúc nào
các tín hữu được hoàn toàn “chìm ngập” trong Đức
Thánh Linh và chìm ngập trong Chúa đến độ họ không ý
thức về chính họ hay những người khác chung quanh.
Việc này luôn ở vào đúng thời điểm không bị xao lãng
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mà trái lại luôn luôn hài hòa với sự vận hành của Đức
Chúa Trời vào thời điểm đó.
Sự phục hồi được tiên tri trước
Sự phục hồi về việc nhảy múa đã được tiên tri trước.
Giê-rê-mi 31:4,13 Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ
được dựng, hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên! Ngươi sẽ
lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với
những người nhảy múa vui vẻ. Bấy giờ gái đồng trinh
sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông
già cũng sẽ vui chung; vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng
nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở
khỏi buồn rầu.
Nếu chúng ta là dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh, thì việc này
cũng dành cho chúng ta ngày nay.
NHỮNG CẢNH BÁO
Canh chừng nhảy kiểu xác thịt
Nhảy múa mang tính xác thịt thì liên hệ với tội lỗi, vô
luân, thờ cúng thần tượng và tinh thần thế gian. Cái thật
thì cũng có cái giả.
Không phải để biểu diễn
Mục đích của việc nhảy múa trong sự ngợi khen Chúa
không nhằm để “phô trương” lôi kéo sự chú ý của người
khác. Trái lại, nhảy múa là bộc phát và biểu lộ bên ngoài
của sự ngợi khen Chúa, mà điều này liên hệ đến toàn bộ
Hội thánh.
Cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ đều tham gia trong việc
nhảy múa.
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Giê-rê-mi 31:13a Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng
nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ
vui chung;
Các tín hữu không nên ngưng ngợi khen Chúa và trở
thành “người quan sát” kẻo xao lãng việc ngợi khen
trong lúc “nhảy múa thánh thiện” hay “nhảy múa trước
Chúa.” Không được phép nhảy múa để biểu diễn làm trò
tiêu khiển cho người khác xem.
Trong khi việc nhảy múa phải là một biểu lộ thỏa mái
của sự ngợi khen mà liên hệ đến toàn bộ con người –
chúng ta phải cẩn trọng. Quần áo và cử chỉ của chúng ta
phải luôn tôn vinh Chúa và không tạo chú ý về mình.
Tham gia nhảy múa
Đối với các tín hữu không chịu tham gia nhảy múa ngợi
khen trước Chúa khi Đức Thánh Linh hành động theo
cách đó là hành động nổi loạn cùng Chúa. Chỉ nghĩ về
mình và sợ mất thể diện có thể làm buồn hay dập tắt
dòng chảy của Thánh Linh.
Một số “sự đột phá” xảy ra khi sự vận hành của Thánh
Linh giáng trên thân thể một tín hữu khi người đó chết
với chính mình và hành động vâng theo lời Đức Thánh
Linh. Hãy làm như Đa-vít đã làm: “nhảy múa trước mặt
Chúa với cả sức mạnh.”
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nêu tên các tư thế về sự ngợi khen mà được giải thích như là tư thế kính sợ và tôn
trọng.
2. Là hình bóng của đền tạm Đa-vít, có biểu hiện bên ngoài nào của sự thờ phượng
được tiên tri là sẽ phục hồi cho Hội thánh?
3. Những biểu hiện bên ngoài nào mà bạn hầu như không thoải mái nhất? Lời Chúa
nói gì về khía cạnh đặc biệt này? Bạn có sẵn sàng ngợi khen Chúa theo cách mà
Ngài muốn bạn làm không?
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BÀI CHÍN:

NHỮNG ĐIỀU CẢN TRỞ SỰ NGỢI KHEN
Không thể bước vào ngợi khen và thờ phượng Chúa chỉ
cho thấy có gì trục trặc giữa chúng ta với Chúa. Quan
trọng là mỗi tín hữu tìm kiếm Chúa cho đến khi họ biết
vấn đề của họ là gì và sau đó giải quyết nó. Cũng những
ngăn trở này có thể giữ chúng ta không ngợi khen Chúa,
giữ chúng ta không tiếp tục bước đi với Chúa, khiến
chúng ta không nhận sự đáp lời cầu nguyện hoặc không
được chữa lành.
Những lời biện hộ thường được đưa ra
“Tôi không theo kịp!”
“Tôi nhát quá;Tôi cảm thấy lo cho mình!”
“Tôi không phô trương.”
Thi thiên 150:6 Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức
Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!
NHỮNG NGĂN TRỞ ĐỐI VỚI SỰ NGỢI KHEN PHẢI ĐƯỢC XỬ LÍ
Tội lỗi
Tội lỗi làm đổ vỡ sự thông công và tương giao với Đức
Chúa Trời. Tội lỗi can ngăn chúng ta bước vào sự hiện
diện của Đức Chúa Trời.
Thi thiên 66:18 Nếu lòng tôi có chú về tội ác,
ắt Chúa chẳng nghe tôi.
Ê-sai 59:2 Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa
cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã
che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài
không nghe các ngươi nữa.
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Giải pháp
Câu trả lời là xưng tội của mình và tiếp nhận sự tha thứ
của Ngài.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài
là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm
cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Sự kết tội
Sự kết án chính mình sẽ mang lại:
Sự kết tội là do Sa-tan chớ không phải Đức Chúa Trời áp
đặt lên chúng ta. Cảm giác vô dụng.
• Vì thế chúng ta có khuynh hướng “hơi run” trong
sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
• Ở trong tình trạng ý thức mình vô dụng đến nỗi
chúng ta quên mất sự thương xót và ân sủng của
Đức Chúa Trời.
Chúng ta hóa ra ý thức về mình thay vì ý thức về Đức
Chúa Trời.
Giải pháp
Rô-ma 8:1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán
phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus
Christ.
• Đừng nghĩ về mình nữa hãy hướng về Jesus.
• Chúng ta càng để thì giờ hướng về Jesus, chúng ta
càng khao khát ngợi khen Ngài.
Hê-bơ-rơ 12:2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và
cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã
đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều
sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa
Trời.
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Tinh thần thế gian
Hướng tâm trí và suy nghĩ về những việc thế gian.
Muốn giữ “thể diện” hơn là muốn phụng sự Chúa trong
sự thờ phượng.
Giải pháp
1 Phi-e-rơ 5:7 lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho
Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.
Phi-líp 4:8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân
thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi
thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có
tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em
phải nghĩ đến.
1 Giăng 2:15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật
ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến
Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.
Rô-ma 12:2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến
hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết
ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa
Trời là thể nào.
Sự thờ ơ
Sự nguội lạnh và thờ ơ đối với Chúa thường ngăn trở
chúng ta bước vào sự ngợi khen và thờ phượng.
Khải huyền 2:4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi
đã bỏ lòng kính mến ban đầu.
Giải pháp
Hết lòng ăn năn quay lại với Chúa rồi sau đó vâng lời
bằng cách ngợi khen Chúa.
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Ma-la-chi 3:7 Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các
ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở
lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giêhô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng:
Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại?
Nổi loạn
Nổi loạn đối với Chúa, cha mẹ hay người lãnh đạo mà
Chúa đặt trong hội thánh là một ngăn trở lớn đối với sự
ngợi khen.
1 Sa-mu-ên 15:22,23 Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há
đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng
theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của
tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội
nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp
giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã
từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ
ngươi không cho ngươi làm vua.
Giải pháp
Đầu phục uy quyền và ăn năn về sự phản loạn.
Hê-bơ-rơ 13:17 Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và
chịu phục các người ấy, - bởi các người ấy tỉnh thức
về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, - hầu
cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức
vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì
cho anh em.
Sự nản lòng
Nhiều người mang theo rắc rối, nan đề đến Hội thánh.
Điều quan trọng là chuẩn bị tấm lòng để ngợi khen Chúa
trước khi chúng ta đến.
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2 Cô-rinh-tô 4:8-9 Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng
không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng;
bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng
không đến chết mất.
Giải pháp
Khi chúng ta bắt đầu ngợi khen và thờ phượng Chúa, tất
cả sự nản lòng sẽ được cất khỏi lòng chúng ta.
Ê-sai 51:11 Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về,
sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỉ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu
họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; sự buồn bực than vãn
sẽ tránh đi.
Giận dữ
Nếu chúng ta giữ cơn giận dữ trong lòng, thì không thể
nào đến với Chúa và thờ phượng Ngài.
Gia-cơ 1:19-20 Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều
đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói,
chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự
công bình của Đức Chúa Trời.
Giải pháp
Tha thứ những người làm hại mình và không cho phép
cơn giận ở trong lòng.
Ê-phê-sô 4:31-32 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay
đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng
mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy
dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa
Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
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Lo lắng
Lo lắng là một biểu lộ của nghi ngờ và vô tín. Nếu tâm trí
chúng ta đầy nỗi lo lắng thì không thể nào bước vào sự
ngợi khen và thờ phượng.
Giăng 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta
ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự
bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi
chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Giải pháp
Khi chúng ta hướng mắt vào Jesus và những lời hứa
trong lời Ngài và thay vì lo lắng, chúng ta bắt đầu cảm tạ
Ngài về những gì Ngài đã làm và đang làm. Lòng chúng
ta tràn ngập sự bình an và sự ngợi khen tự động tuôn ra
từ lòng chúng ta đối với Chúa.
Phi-líp 4:6-7 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự
hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình
các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình
an của Đức Chúa Trời Vượt Quá mọi sự hiểu biết, sẽ
giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus
Christ.
Sự chán nản
Cho phép mình bị tinh thần chán nản chiếm hữu vì hoàn
cảnh có thể chặn đứng sự ngợi khen tuôn tràn trong đời
sống chúng ta.
1 Phi-e-rơ 4:12-13 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị
trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp
một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong
sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui
mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài
hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.
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Giải pháp
Như là của lễ ngợi khen, chúng ta phải vui mừng và như
là một hành động vâng lời, chúng ta phải mặc áo ngợi
khen.
Ê-sai 61:3 Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn
thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế,
ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho
những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là
cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
Quan niệm sai về Chúa Cha
Nhiều người có cảm nhận sai lầm về Đức Chúa Trời. Họ
cảm thấy Đức Chúa Trời khi nào cũng phán xét họ. Còn
người khác thì cảm thấy rằng Đức Chúa Trời không
muốn họ vui mừng.
Giải pháp
Câu trả lời là tiếp thu một “ý niệm đúng đắn” về Đức
Chúa Trời qua việc để thì giờ trong lời Ngài.
Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin
Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Rô-ma 8:31-32,38-39 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm
sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai
nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con
mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho,
thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy
cho chúng ta sao? Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự
sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ,
việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc
một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự
yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta
trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
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Truyền thống tôn giáo
Tôn giáo thì cầm giữ còn ơn cứu chuộc thì giải phóng.
Ma-thi-ơ 15:6 Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền
khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời.
Giải pháp
Câu trả lời là cẩn thận phơi bày những truyền thống của
chúng ta cho lời Đức Chúa Trời và cho phép Đức Thánh
Linh chỉ cho chúng ta con đường đúng.
Sự kiêu ngạo
Kiêu ngạo là quá chú tâm về hình ảnh con người mình,
muốn người ta nghĩ tốt về mình. Kiêu ngạo đặt con người
và cái tôi lên ngai thay thế Đức Chúa Trời.
Ước ao lời khen ngợi của con người là trái nghịch với sự
ngợi khen Đức Chúa Trời.
Jesus mô tả những nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời của
Ngài.
Ma-thi-ơ 23:1-2, 5-7 Như vậy, các ngươi đã vì lời
truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Họ làm
việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài
da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài; ưa ngồi đầu trong
đám tiệc, thích ngôi cao nhứt trong nhà hội; muốn
người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi
mình bằng thầy.
Giải pháp
Giải pháp là hạ mình xuống.
Ma-thi-ơ 23:11-12 Song ai lớn hơn hết trong các
ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình
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lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì
sẽ được tôn lên.
Rô-ma 12:3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với
mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ,
nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức
tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.
Sợ hãi con người
Sợ những gì người khác nghĩ về mình là ở trong sự nô lệ
và ngăn chặn Đức Thánh Linh dẫn dắt hành động và thái
độ của chúng ta. Sợ con người đem lại lo lắng, ưu phiền
và kéo chúng ta ra khỏi Chúa, Đấng hiện ở với chúng ta
và chúng ta với Ngài.
Sợ hãi đủ loại là trái nghịch với đức tin.
Châm ngôn 29:25 Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai
nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.
Châm ngôn 9:10 Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi
đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là
sự thông sáng.
Giải pháp
Khi chúng ta đặt Đức Chúa Trời ở vị trí thích hợp trong
đời sống của mình và khi chúng ta biết Ngài là ai thì nỗi
lo sợ về người khác sẽ biến mất.
Sự áp chế của Sa-tan
Sa-tan ghét Đức Chúa Trời, do đó nó ghét sự ngợi khen
dâng lên Đức Chúa Trời. Nó mong ước tất cả sự ngợi
khen dồn về nó. Nếu bạn liên tục ngợi khen Ngài thì Satan sẽ không ở đó lâu được!
Giải pháp
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Giải pháp cho sự áp chế đè nặng là sự giải cứu khỏi trói
buộc ma quỷ.
Mác 16:17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy:
Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;
Gia-cơ 4:7 Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống
trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
Sự thiếu hiểu biết
Trong nhiều lĩnh vực, tầm quan trọng của việc ngợi khen
và thờ phượng trong đời sống của tín hữu đã bị đánh mất.
Giải pháp
Giải pháp rõ ràng là phải học những gì Đức Chúa Trời
phán về đề tài này, và đó là những gì chúng ta đang làm!
Ô-sê 4:6 Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi
ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng
ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã
quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng
sẽ quên con cái ngươi.
Hãy hành động, đừng phản ứng!
Nhiều người đã phản ứng cách tiêu cực với những người
“xác thịt” trong lúc ngợi khen và thờ phượng. Một số tín
hữu đã phản ứng và rút lui vì sự quá khích của người
khác. Điều này lại ngăn trở họ không thể tự do bước vào
tất cả các biểu lộ về ngợi khen và thờ phượng của Kinh
thánh.
Giải pháp
Thay vì phản ứng lại người khác, chúng ta cần hành động
theo lời Chúa. Chúng ta cần có thái độ quyết chí vâng
theo khải thị của lời Đức Chúa Trời. Là con cái Ngài
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chúng ta nên biểu lộ tấm lòng ngợi khen và thờ phượng
Ngài một cách liên tục.
Thái độ này bị kiềm giữ và trói buộc bởi các truyền thống
tôn giáo và nỗi sợ hãi con người. Hành động là tự do
hoàn toàn để vận hành và hòa nhịp với Thánh Linh của
Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus đến để giải phóng chúng ta!
Giăng 8:32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ
buông tha các ngươi.
Kết luận
Không có khả năng ngợi khen và thờ phượng chỉ cho
thấy nan đề cơ bản cần phải giải quyết. Hãy tìm kiếm
Chúa cho đến khi bạn biết nan đề đó và xử lí cách trung
thực. Nếu bạn vẫn không thể bước vào sự ngợi khen
Chúa thì hãy đến với một Cơ đốc nhân trưởng thành để
tìm sự giúp đỡ.
CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Nêu tên một số ngăn trở của sự ngợi khen và giải pháp tìm thấy trong lời Đức
Chúa Trời.

2. Nêu tên một ngăn trở của sự ngợi khen mà bạn cảm thấy có trong đời sống của
mình. Bạn đã chiến thắng nó như thế nào?

3. Bạn sẽ làm gì nếu đã dồn hết nỗ lực để chiến thắng những ngăn trở của sự ngợi
khen mà vẫn thất bại?
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BÀI MƯỜI:

DÂNG TẾ LỄ BẰNG LỜI NGỢI KHEN
SỰ KHÁC NHAU GIỮA VIỆC NGỢI KHEN CHÚA VÀ CỦA LỄ NGỢI
KHEN
Hê-bơ-rơ 13:15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà
hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa
Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh
Ngài ra.
Có sự khác nhau giữa việc ngợi khen Chúa và của lễ ngợi
khen.
Ngợi khen
Ngợi khen phát ra cách dễ dàng khi chúng ta ở trong mối
quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Ngợi khen là một
bộc lộ tự phát khi chúng ta nghĩ về tất cả những gì Chúa
đã làm cho mình.
Của lễ ngợi khen
Của lễ ngợi khen được dâng lên Chúa khi mọi sự dường
như không trôi chảy. Đó là:
• Sự ngợi khen được dâng lên bất kể sự việc diễn tiến
như thế nào,
• Sự ngợi khen được dâng lên trong đức tin và sự vâng
lời,
• Sự ngợi khen được dâng lên vì Đức Chúa Trời là ai.
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CỦA LỄ NGỢI KHEN
Liên tục
Của lễ ngợi khen là lời ngợi khen liên tục.
Thi thiên 34:1 Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-a luôn, Sự
khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Thành tiếng
Của lễ ngợi khen là lời ngợi khen thành tiếng. Đa-vít nói:
“Tôi sẽ lấy tiếng tôi mà hết lòng chúc tụng Chúa.”
Phao-lô và Si-la
Phao-lô và Si-la ở trong tù ngợi khen Chúa và phép lạ đã
xảy ra.
Công vụ 16:22-26 Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng
hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai
người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta
đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao
phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lịnh đó, đề lao
bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối
nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi
khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe.
Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục
rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù
phạm thảy đều tháo cả.
 Tình trạng thể chất
Họ bị đánh đập và bắt bớ.
Quần áo rách hết.
Bị đánh.
Bị quăng vào tù cùng với phạm nhân khác.
Bị cùm tay chân lại
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 Tình trạng thuộc linh
Họ đang cầu nguyện và hát thánh ca.
Có phải họ cầu nguyện: “Chúa ơi, tại sao Ngài lại để điều
này xảy ra? Chúng con đang hầu việc Ngài mà. Chúng
con đang ở chỗ Ngài đã sai chúng con!”
Chúng ta nghĩ là họ có cầu nguyện như thế không? Họ
hát ngợi khen Chúa và các tù ngục đều nghe.
 Kết quả
Họ được phóng thích và sau đó được tự do.
Người cai ngục và cả nhà ông đều được cứu.
Mọi người trong tù đều nghe về Chúa Jesus.
Giô-sa-phát
Giô-sa-phát làm theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời và
kinh nghiệm phép lạ chiến thắng. Tên của ông Jesho,
nghĩa là “Chúa cai trị.”
 Dạy cho tín hữu lời Chúa
2 Sử ký 17: 3-6 Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát, vì
người đi theo đường lối đầu tiên của Đa-vít, tổ phụ
mình, không tìm cầu thần Ba-anh, nhưng tìm cầu Đức
Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của
Ngài, chớ chẳng làm như Y-sơ-ra-ên. Vì vậy Đức Giêhô-va khiến nước vững chắc trong tay người; cả Giuđa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát, người được của cái
nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các
đường lối của Đức Giê-hô-va; lại phá dỡ các nơi cao
và những thần tượng A-sê-ra khỏi Giu-đa.
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Cầu nguyện trong lúc gặp rắc rối
Trong nhiều năm các nước lân bang sợ hãi, không dám
đụng đến đất nước của ông. Lời cầu nguyện của ông bắt
đầu bằng lời ngợi khen.
2 Sử ký 20: 6-9 Mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va
Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi! Ngài há chẳng
phải là Chúa ở trên các từng trời sao? Há chẳng phải
Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay
Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa
cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi! Ngài há chẳng
phải đã đuổi dân ở xứ nầy khỏi trước mặt dân Y-sơra-ên của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-raham, là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao?
Chúng đã ở đó, và đã cất cho danh Chúa một đền
thánh mà rằng: Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc
gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là
cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền nầy và
trước mặt Chúa (vì danh Chúa ở trong đền nầy), mà
kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa
sẽ dủ nghe và giải cứu cho.
 Đức Chúa Trời trả lời
Sau đó Đức Chúa Trời trả lời qua một tiên tri.
2 Sử ký 20:15-18 Mà phán rằng: Hỡi các người Giuđa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-saphát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi
như vầy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông
đảo này: Vì trận giặc nầy chẳng phải của các ngươi
đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai, hãy đi
xuống đón chúng nó: Kìa, chúng nó đi lên dốc Xít, các
ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng
vắng Giê-ru-ên. Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng
cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem
thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh hãi;
ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở
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cùng các ngươi. Giô-sa-phát bèn cúi sấp mặt xuống
đất; và cả Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều
sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy
Ngài.
 Tất cả đều thờ phượng
Giô-sa-phát sấp mặt xuống đất, hết thảy dân Giu-đa và
Giê-ru-sa-lem cũng sấp mình thờ phượng trước mặt
Chúa.
 Lập ban hát
Để chuẩn bị cho cuộc chiến, Giô-sa-phát lập lên những
người hát xướng cho Chúa và ngợi khen về vinh quang
thánh khiết của Ngài khi họ đi trước quân đội mà nói
rằng: “Hãy cảm tạ Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời
đời.”
2 Sử ký 20: 23 Dân Am-môn và dân Mô-áp dấy lên
đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã
diệt dân ở Sê-i-rơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau.
 Chiến thắng
2 Sử ký 20:24-26 Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi
đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo, thì thấy
những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát
khỏi được. Giô-sa-phát và dân sự người đến cướp lấy
tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết, và
đồ quí báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không
đặng; họ cướp lấy tài vật trong ba ngày, vì là rất
nhiều. Qua ngày thứ tư, họ nhóm hiệp tại trũng Bêra-ca, vì nơi đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va; bởi cớ
ấy, người ta đặt tên chỗ đó là trũng Bê-ra-ca cho đến
ngày nay.

103

Tóm tắt lại
 Tình trạng bên ngoài
Họ bị vô số người từ ba nước tấn công.
 Tình trạng thuộc linh
Họ biết lời Đức Chúa Trời nói gì. Họ bắt đầu dâng lời
ngợi khen, không phải sau khi kẻ thù bị đánh bại mà là
trong lúc kẻ thù bao vây họ và mọi sự trông như tuyệt
vọng. Họ dâng lên của lễ ngợi khen.
 Kết quả
Kết quả là sự chiến thắng hoàn toàn vì kẻ thù chém giết
lẫn nhau và họ đã thu nhận một số lớn chiến lợi phẩm.
 Những bước đến chiến thắng
•
•
•
•
•

Biết lời Chúa
Tìm kiếm sự hiện diện của lời Đức Chúa Trời
Lắng nghe lời Chúa
Tin lời Chúa và thờ phượng Chúa
Hành động trong đức tin, ngợi khen Chúa trước khi
sự chiến thắng được bày tỏ.

CHIẾN TRẬN TRONG NGỢI KHEN

Uy quyền và quyền năng thuộc linh lớn lao thường được
khai phóng khi có sự biểu lộ âm nhạc trong sự ngợi khen
Chúa. Ví dụ mà chúng ta mới học về Phao-lô và Si-la
đang hát ngợi khen Chúa và sau đó sự giải cứu xảy đến
bởi một cơn động đất dữ dội.
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Ngợi khen đi trước sự chiến thắng
Khi Giô-sa-phát lập ban hát để ca hát, ngợi khen Chúa và
đi trước quân đội, thì họ đã giành được sự chiến thắng
lớn. Họ đã dùng những vũ khí thuộc linh mạnh mẽ. Và
khi họ ngợi khen Chúa, uy quyền và quyền năng thuộc
linh lớn lao được giải phóng.
Thường thì đang khi chúng ta ngợi khen Chúa, Thánh
Linh của Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào trong những
bài hát chiến trận thuộc linh.
Thi thiên 149:6-9 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở
trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay
họ,
đặng
báo
thù
các
nước,
Hành phạt các dân; đặng trói các vua chúng nó bằng
xiềng, và đóng trăng các tước vị chúng nó; để thi
hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài
được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!
Trong chiến trận thuộc linh, chúng ta không chỉ chiến
thắng khi miệng chúng ta nói ra lời Đức Chúa Trời, là
thanh gươm bén hai lưỡi mà còn chiến thắng vẻ vang
trong lĩnh vực tâm linh khi chúng ta hát những lời ngợi
khen của Chúa.
Ê-sai 30:31-32 Vì A-si-ri sẽ nghe tiếng Đức Giê-hô-va
mà run sợ. Ngài sẽ lấy roi đánh A-si-ri; và mỗi khi
Đức Giê-hô-va lấy roi định đánh nó, thì người ta sẽ
nghe tiếng trống và đàn cầm; vả, trong những trận
mạc Đức Giê-hô-va sẽ vung cánh tay mà tranh chiến
cùng nó.
Âm nhạc ngợi khen góp phần quan trọng trong việc chiến
thắng mọi cuộc chiến.
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Sự thờ phượng – nói tiên tri – chiến trận
Khải huyền 19:6-8 Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một
đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc
như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là
Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm
quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn
vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã
sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh
sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc
công bình của các thánh đồ).
 Thờ phượng
Có một làn sóng mới về ngợi khen và thờ phượng đang
đến với hội thánh ngày nay. Nó thường đến như một cơn
sóng ào ạt và những biểu lộ lớn tiếng như sấm chớp kèm
theo với tiếng reo hò chiến thắng. Trong tiếng sấm vang
rền, chính Chúa Jesus, Đấng trước đây là Chiên Con của
Đức Chúa Trời, thì bây giờ được tỏ như là sư tử của chi
phái Giu-đa.
Đoạn Kinh thánh quan trọng trong Khải huyền 19 mô tả
trận chiến khốc liệt cuối cùng lúc mà Sa-tan sẽ bị trói
ngay trên thế gian này.
Khải huyền 19: 10-11 Tôi bèn gieo mình xuống dưới
chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy
giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và
với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của
Đức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời.
Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là đại ý của lời
tiên tri. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con
ngựa bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng
trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét
đoán và chiến đấu.
Có ba khía cạnh quan trọng trong trận chiến khốc liệt
này:
• Sự thờ phượng
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• Nói tiên tri
• Chiến trận
 Nói tiên tri
Thường thì khi ngợi khen và thờ phượng, “linh tiên tri”
sẽ được bày tỏ trong một “bài hát thiêng liêng” của chiến
trận thuộc linh khốc liệt. Mỗi khi việc này xảy ra thì ta đã
chiến thắng cuộc chiến khốc liệt đó trong lĩnh vực thuộc
linh. Có một sự trói buộc:
• Các chủ quyền
• Các thế lực
• Các vua chúa tối tăm
Thi thiên 149:8 Đặng trói các vua chúng nó bằng
xiềng, và đóng trăng các tước vị chúng nó;
 Chiến trận
Đoạn Kinh thánh trong Khải huyền 19 tiếp tục mô tả về
Jesus cùng các thánh của Ngài trở lại trong cuộc chiến
trận trên ma quỷ cùng các thế lực của chúng.
Khải huyền 19:12-16 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên
đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh,
ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng
trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.
Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và
sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. 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. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là:
VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.
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CỦA LỄ NGỢI KHEN CHỈ ĐƯỢC DÂNG LÊN NHỜ JESUS
Hê-bơ-rơ 13:15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà
hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa
Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh
Ngài ra.
Dâng lời cảm tạ trong danh Ngài vì Ngài là ai và những
gì Ngài đã làm.
Ê-phê-sô 5:20 Hãy thường thường nhân danh Đức
Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức
Chúa Trời, là Cha chúng ta.
Dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, không chỉ là
trong những gì chúng ta cho là tốt.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-18 Hãy vui mừng mãi mãi, cầu
nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn
Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa
Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.
Chúng ta có thể làm việc này khi chúng ta ý thức đầy đủ
cách Đức Chúa Trời có thể hóa giải mọi sự tác động với
nhau vì lợi ích trong đời sống của chúng ta.
Rô-ma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm
ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ
được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Của lễ ngợi khen mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Thi thiên 50:23 Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn
vinh ta;
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂNG CỦA LỄ NGỢI KHEN
Quyết định
Hãy quyết định trước rằng bạn sẽ ngợi khen Chúa luôn
luôn trong mọi cảnh ngộ.
Bắt đầu ngay bây giờ
Hãy ngợi khen Chúa mỗi ngày, suốt ngày. Phát huy thói
quen ngợi khen. Ngài “ngự” trong lời ngợi khen của
chúng ta.
Nếu thử thách đến
• Hãy nhớ quyết định của bạn
• Tiếp tục trong thói quen ngợi khen
• Hãy nhớ rằng ngợi khen trong lúc khó khăn là để
Đức Chúa Trời hành động vì cớ bạn
• Ngợi khen trong lúc khó khăn mang lại vinh hiển
cho Cha.
Lúc chúng ta không cảm thấy thích ngợi khen Chúa ấy là
lúc chúng ta cần ngợi khen Ngài hơn hết. Khi chúng ta
hành động vâng lời Chúa và bắt đầu ngợi khen Ngài,
chúng ta đang dâng của lễ ngợi khen đích thực lên cho
Chúa và điều đó làm đẹp lòng Ngài hoàn toàn.
Bắt đầu bởi đức tin
Cách mà chúng ta bắt đầu dâng của lễ ngợi khen là bởi
đức tin. Ngợi khen Chúa vì Ngài là ai và vì những gì
Ngài đã làm. Sau đó, chúng ta cảm tạ Chúa về tình huống
mà chúng ta cũng không hiểu được.
Ngợi khen Chúa vì Ngài đã mở ra con đường giải cứu, dù
bạn có thể chưa thấy lối nào để thoát khỏi nan đề. Ngợi
khen Chúa vì Ngài là ai và hướng tâm trí về Ngài và về
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những lời hứa của Ngài. Một khi bạn bắt đầu dâng của lễ
ngợi khen – tiếp tục như thế. Hãy công bố lớn tiếng lời
Đức Chúa Trời và công bố sự chiến thắng và giải cứu.
Lúc đầu bạn bắt đầu dâng lời ngợi khen Ngài trong sự
vâng lời. Và khi làm như vậy, bạn sẽ giữ tâm trí bạn
hướng về Ngài, chớ không phải hướng về hoàn cảnh. Khi
bạn tiếp tục so sánh quyền năng và vinh quang của Ngài
với hoàn cảnh của bạn, bạn sẽ thấy hoàn cảnh của bạn
quả là nhỏ bé biết bao. Khi bạn đổ đầy tấm trí mình bằng
lời Đức Chúa Trời, chú tâm về quyền năng và lời hứa của
Ngài, linh ngợi khen sẽ thay thế cho sự nghi ngờ và lo
lắng.
Khi hoàn cảnh dường như khó ngợi khen, nếu bạn bắt
đầu ngợi khen và vâng lời Chúa, bạn sẽ được tràn ngập
bởi Thánh Linh của sự ngợi khen. Ngay sau đó, bạn thấy
mình vui mừng bước vào chiều kích đầy trọn của sự hiện
diện Ngài và lúc đó bạn tiếp tục khai phóng tâm linh
mình trong việc dâng của lễ ngợi khen.
• Hát cho Ngài.
• Nhảy trước mặt Ngài.
• Tôn vinh Ngài và tôn cao danh Ngài.
• Và Ngài sẽ mở con đường cứu rỗi và giải cứu bạn.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Có sự khác biệt nào giữa sự ngợi khen Chúa và việc dâng của lễ ngợi khen?

2. Điều gì xảy ra khi Giô-sa-phát đi ra chiến trận và đặt những người ca hát phía
trước quân đội?

3. Những gì xảy ra cho Giô-sa-phát để lại cho chúng ta tấm gương nào ngày nay?
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BÀI MƯỜI MỘT:

CHỨC TẾ LỄ NGỢI KHEN
Giới thiệu
Chức vụ chủ yếu của hội thánh đầu tiên là phụng sự
Chúa.
Công vụ 13:1-3 Trong Hội thánh tại thành An-ti-ốt có
mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là: Ba-naba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Mana-hem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hê-rốt,
cùng Sau-lơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và
kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để
riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi
làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt
tay trên hai người, rồi để cho đi.
Khi hội thánh bắt đầu bỏ qua chức vụ chính yếu này, các
chức vụ khác càng trở nên cần thiết. Hội thánh cần chức
vụ cho người bệnh, cho những người bị tà linh áp chế,
cho những người nghèo, những người cô thế. Chức vụ cố
gắng giải quyết những nan đề thuộc về tình cảm, những
nan đề hôn nhân, những người nghiện ngập, những thanh
niên nổi loạn, những trẻ em bị lạm dụng. Danh sách còn
dài. Sự li dị, ngoại tình, tà dâm và tình dục suy đồi bắt
đầu xâm nhập vào hội thánh.
Có thể nào, khi hội thánh trở lại chức vụ nguyên thủy của
sự ngợi khen và thờ phượng thì các chức vụ này trở nên
kém cần thiết chăng? Nhiều khi một hội thánh bước vào
sự ngợi khen và thờ phượng thật, nhiều người bắt đầu
được chữa lành về tình cảm, về thể xác thậm chí nhận sự
giải cứu khi họ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa
Trời.
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Phụng sự như những thầy tế lễ
Ngay cả Chúa Jesus là thầy Thượng tế, chúng ta chia sẽ
chức của Ngài. Mỗi tín hữu là một thầy tế lễ cho Đức
Chúa Trời.
Khải huyền 1:6 Đấng 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.
Chức tế lễ nhà vua của chúng ta được bày tỏ qua hình
bóng Mên-chi-xê-đéc. Sau này, nó được bày tỏ qua chức
vụ tế lễ của Đa-vít. Cả hai chức tế lễ này được ứng
nghiệm trong chức vụ tế lễ của Chúa Jesus. Chúa Jesus là
thầy Thượng tế đời đời và chúng ta giúp đỡ như thầy tế lễ
dưới quyền Ngài.
Thật cần thiết để nghiên cứu những chức năng của chức
tế lễ Cựu Ước để chúng ta có thể nhận một khải thị rõ
ràng về chức năng của chúng ta là những thầy tế lễ khi
chúng ta dâng của lễ liên tục của sự ngợi khen.
CHỨC TẾ LỄ HOÀNG GIA
Mên-chi-xê-đéc
Lời Đức Chúa Trời bày tỏ rằng chúng ta là tín hữu, là
một thầy tế lễ thánh thuộc hoàng gia. Với tư cách vừa là
thầy tế lễ vừa là kẻ tin, chúng ta phải dâng của lễ thuộc
linh và công bố sự ngợi khen của Ngài.
1 Phi-e-rơ 2:5,9 Và anh em cũng như đá sống, được
xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng
dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus
Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. 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
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ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của
Ngài.
Mô hình Cựu Ước về chức thầy tế lễ thánh của chúng ta
được bày tỏ qua chức vụ của A-rôn và các con của ông.
Chức tế lễ hoàng gia của chúng ta được bày tỏ trong hình
bóng của chức tế lễ Mên-chi-xê-đéc. Sau này nó được
bày tỏ qua chức tế lễ của vua Đa-vít. Cả hai chức tế lễ
này đều được ứng nghiệm trong chức tế lễ của Jesus.
Jesus là thầy Thượng tế đời đời và chúng ta phải hành xử
như vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ dưới quyền Ngài và
qua Ngài.
Cần phải học về các chức năng của thầy tế lễ Cựu Ước để
chúng ta có thể có một sự hiểu biết rõ ràng về chức tế lễ
của mình và khi dâng của lễ ngợi khen.
Sáng thế ký 14:18 Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai
đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của
Đức Chúa Trời Chí Cao,
Mên-chi-xê-đéc vừa là vua vừa là thầy tế lễ của Sa-lem
(địa điểm thời nay của Giê-ru-sa-lem). Áp-ra-ham dâng
phần mười cho người có tên mang nghĩa “vua Công
chính.” Khác với chức tế lễ A-rôn, Mên-chi-xê-đéc
không có gia phổ ghi lại. Người là một thầy Thượng tế
do Đức Chúa Trời chọn chớ không phải do luật pháp lập
nên. Trong thi thiên chúng ta thấy một phần kinh thánh
tiên tri về Jesus sẽ làm thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xêđéc.
Thi thiên 110:4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý,
rằng:
Ngươi
là
thầy
tế
lễ
đời
đời,
Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc.
Tác giả Hê-bơ-rơ bày tỏ chức tế lễ của Jesus như là một
chức tế lễ hoàng gia, là thầy tế lễ còn lại đời đời theo ban
Mên-chi-xê-đéc.
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Hê-bơ-rơ 7:1-3, 17 Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là vua của
Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi
rước Áp-ra-ham và chúc phước cho, trong khi người
thắng trận các vua trở về; Áp-ra-ham đã lấy một
phần mười về mọi của cải mình mà dâng cho vua;theo
nghĩa đen tên vua ấy, trước hết là vua sự công bình,
lại là vua của Sa-lem nữa, nghĩa là vua bình an; người
không cha, không mẹ, không gia phổ;không có ngày
đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, như
vậy là giống Con Đức Chúa Trời, - Mên-chi-xê-đéc
nầy làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Vả, nầy là lời làm
chứng cho Ngài rằng: Con làm thầy tế lễ đời đời theo
ban Mên-chi-xê-đéc.
Chức tế lễ Mên-chi-xê-đéc phải “kéo đến gần Đức Chúa
Trời.” Từ “thầy tế lễ” nghĩa là “kéo đến gần.”
Hê-bơ-rơ 7:19 bởi chưng luật pháp không làm trọn
chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay
cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến
gần Đức Chúa Trời.
Đa-vít: Vua
Đa-vít là vua cũng thi hành như thầy tế lễ. Ông dựng đền
tạm Đa-vít, mang hòm giao ước trở lại (tiêu biểu cho sự
hiện diện của Đức Chúa Trời) và thiết lập của lễ ngợi
khen. Khi Đa-vít thi hành chức tế lễ theo kiểu Mên-chixê-đéc, ông làm hình bóng về chức tế lễ tương lai của
Chúa Jesus. Khi Đa-vít lãnh đạo dân sự trong sự ngợi
khen và thờ phượng, ông đang dẫn họ đến gần Đức Chúa
Trời. Nhờ chức tế lễ của Jesus, chúng ta là những thầy tế
lễ có thể dạn dĩ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa
Trời và kéo đến gần Ngài trong sự ngợi khen và thờ
phượng của chúng ta.
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CHỨC TẾ LỄ THÁNH A-RÔN
A-rôn được lập làm thầy Thượng tế đầu tiên và các con
trai của ông cũng là những thầy tế lễ được phong chức.
Các con trai của ông cũng là các thầy tế lễ. Chức tế lễ
theo A-rôn được định đoạt bằng gia phả.
Lê-vi ký 21:17,21 Hãy nói cùng A-rôn mà rằng: Phàm
ai trong dòng họ ngươi, trải các đời, có một tật bịnh
trong thân thể, chớ đến gần mà dâng vật thực cho
Đức Chúa Trời mình. Phàm con cháu thầy tế lễ Arôn, có tật trong mình, không được đến gần dâng của
lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một
tật trong mình, không được đến gần dâng vật thực
cho Đức Chúa Trời mình.
Đòi hỏi sự toàn hảo
Khi thầy tế lễ dâng một của lễ, họ là bức tranh hay hình
bóng dưới đất của Jesus. Jesus là toàn hảo, và luôn luôn
được mô tả là thầy tế lễ. Vì thế không ai bị khuyết tật mà
có thể làm ứng nghiệm hình ảnh này. Ngày nay, các tín
hữu được toàn hảo trong Ngài.
Quần áo
Quần áo thầy tế lễ khác biệt với tất cả những người khác,
ngay cả lúc họ không thi hành chức vụ. Đức Chúa Trời
đưa ra những lời dạy cụ thể là họ phải luôn luôn mặc thứ
gì. Mỗi cái áo đều là một hình ảnh về mối quan hệ của
chúng ta với Đức Chúa Trời.
Mỗi cái áo mặc phụng sự gồm 4 phần:
•
•
•
•

Áo che ngực bằng vải gai mịn
Áo ngoài
Nịt lưng bốn màu
Mũ che đầu bằng vải gai mịn
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Vải gai mịn luôn luôn nói về sự công chính và chúng ta
là sự công chính của Đức Chúa Trời.
2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng
vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu
cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công
bình của Đức Chúa Trời.
Họ không thể mặc vải lông bởi vì lông sẽ làm cho đổ mồ
hôi. Mà mồ hôi là biểu hiện của sự rủa sả và nỗ lực riêng.
Vải lông cũng không bao giờ có thể tẩy sạch hoàn toàn.
Sự xức dầu
Sau đó, thầy tế lễ được xức dầu là hình bóng về Đức
Thánh Linh. Ngày nay, các tín hữu cũng vừa là thầy tế lễ
có Đức Thánh Linh ở trong họ.
MÔ TẢ CHỨC TẾ LỄ
Giữ cho lửa luôn cháy
Thầy tế lễ phải giữ cho lửa luôn cháy trên bàn thờ dâng
của lễ.
Lê-vi ký 6:9,13 Hãy truyền lịnh nầy cho A-rôn cùng
các con trai người: Nầy là luật về của lễ thiêu: Của lễ
thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn thờ trọn đêm cho
đến sáng mai, và lửa của bàn thờ giữ cho cháy luôn.
Lửa hằng cháy luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt.
Phao-lô dạy Ti-mô-thê hãy nhen lửa trong lòng.
2Ti-mô-thê 1:6 Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại
ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh
bởi sự đặt tay của ta.
Trong ẩn dụ về mười người nữ đồng trinh, Jesus cảnh
báo chúng ta là cần phải giữ lửa cho cháy trong đời sống
chúng ta.
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Làm sạch tro
Thầy tế lễ phải làm sạch tro khỏi bàn thờ.
Lê-vi ký 6:10-11 Thầy tế lễ sẽ mặc áo lá trong và quần
bằng vải gai che thân mình, rồi hốt tro của lửa đã đốt
của lễ thiêu trên bàn thờ, và đổ gần bên bàn thờ;
đoạn cởi áo nầy, mặc áo khác, đem tro nầy ra ngoài
trại quân, đổ trong một nơi tinh sạch.
Lửa không thể tiếp tục cháy nếu tro còn dồn đống. Chúng
ta có thể thỏa mãn với ngọn lửa cháy sang trong ngày
hôm qua đến nỗi chúng ta không còn bước đi với những
gì Đức Thánh Linh đang phán ngày nay. Chúng ta có thể
cháy âm ỉ nhờ những kí ức của quá khứ. Chúng ta phải
sẵn sàng đặt quá khứ sang một bên, cả những kinh
nghiệm tốt lẫn xấu, nếu chúng ta muốn tiếp tục đi và
đứng ở trung tâm những gì Đức Chúa Trời đang làm
ngày nay.
Phi-líp 3:13 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng
rằng đã đạt đến mục đích,
Dâng các của lễ
Thầy tế lễ là người duy nhất dâng của lễ.
Xuất 29:38-39,42 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không
tưởng rằng đã đạt đến mục đích, Ấy là một của lễ
thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn, trải qua các
đời, tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi
ta sẽ giáng lâm mà phán cùng ngươi.
Chúng ta được truyền bảo phải dâng của lễ ngợi khen.
Chúc phước
Thầy tế lễ phải chúc phước cho dân sự.
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Lê-vi-ký 9:22 A-rôn giơ tay mình trên dân sự chúc
phước cho; sau khi dâng của lễ chuộc tội, của lễ thiêu,
và của lễ thù ân, thì người bước xuống khỏi bàn thờ.
Dân số ký 6:23-27 Hãy nói cùng A-rôn và các con trai
người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân
Y-sơ-ra-ên như vầy: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban
phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giêhô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho
ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban
bình an cho ngươi! Họ phải đặt danh ta trên dân Ysơ-ra-ên như vầy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó.
Jesus phán rằng chúng ta là muối của đất. Chúng ta phải
là nguồn phước cho những người xung quanh.
Ma-thi-ơ 5:13a Các ngươi là muối của đất; song nếu
mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại?
Đừng bao giờ đến với Chúa tay không. Thầy tế lễ phải
luôn luôn mang của lễ khi bước vào sự hiện diện của
Chúa.
1 Sử ký 16:29 Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng
đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy
mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hôva.
Xuất 23:15 Ngươi hãy giữ lễ bánh không men; phải
ăn bánh không men trong bảy ngày về mùa tháng lúa
trổ, như lời ta đã phán dặn; vì trong tháng đó ngươi
ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Lại chẳng ai nên tay không đến
trước mặt ta.
Xuất 34:20 Nhưng ngươi sẽ bắt một chiên con hay là
dê con mà chuộc một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng
chuộc nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuộc các con
trưởng nam mình; và chớ ai đi tay không đến chầu
trước mặt ta.
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Phục truyền 16:17 Mỗi người sẽ dâng tùy theo của
mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa
Trời ngươi ban cho ngươi.
Dâng các của lễ
Một chức năng của thầy tế lễ theo A-rôn là dâng các của
lễ.
Chúng ta cũng phải dâng các của lễ thuộc linh.
1 Phi-e-rơ 2:5 và anh em cũng như đá sống, được xây
nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng
của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà
đẹp ý Đức Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 13:15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà
hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa
Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh
Ngài ra.
Chúng ta phải đến với Chúa bằng lời ngợi khen, thờ
phượng, tôn vinh và cảm tạ; bày tỏ lời ngợi khen trong
bài hát, vui mừng với cả tấm lòng chúng ta.
NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA CHỨC TẾ LỄ A-RÔN
Điều quan trọng là phải hiểu biết bốn điều quan hệ đến
thầy tế lễ Cựu Ước.
Biệt riêng cho Đức Giê-hô-va
Vị trí của thầy tế lễ là phải nên thánh hay biệt riêng khỏi
thế gian.
Xuất 19:22 Dầu những thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hôva cũng phải giữ mình thánh sạch, kẻo Ngài hại họ
chăng.
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Thánh khiết
Thầy tế lễ phải thánh khiết, dâng mình hoàn toàn cho
Chúa.
Dân số ký 16:5 Nói cùng Cô-rê và hết thảy kẻ hiệp với
người mà rằng: Sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho
biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh; Ngài sẽ khiến
người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài
đã chọn lấy đến gần Ngài.
Được định để đến gần Đức Chúa Trời
Chức vụ và công tác của thầy tế lễ là phải đến gần Đức
Chúa Trời.
Thầy tế lễ đại diện cho dân sự và dân sự phải:
 Phân rẽ khỏi những người thế gian
 Một dân thánh, dân đặc biệt
 Một nước tế lễ cho Chúa
Xuất 19:4-6a Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người
Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm
sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy, bây
giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta,
thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì
cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một
nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta.
Tẩy sạch
Thầy tế lễ đòi hỏi phải rửa sạch chân tay trước khi phụng
sự.
Xuất 30:21 Thế thì, họ hãy rửa tay và chân, hầu cho
khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn cùng dòng
dõi người trải qua các đời.
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Xuất 40:12-13 Đoạn, hãy dẫn A-rôn cùng các con trai
người đến gần cửa hội mạc, rồi tắm họ trong nước.
Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, xức dầu và biệt
người riêng ra thánh; vậy người sẽ làm chức tế lễ
trước mặt ta.
Gia đình của Gia-cốp
Gia-cốp phải biết chắc là gia đình của mình được tẩy
sạch trước khi ông tìm kiếm Chúa “trong lúc khốn khổ
của ông.”
Sáng 35:2-3 Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi
theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang
khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch
và thay áo xống đi. Đoạn, chúng ta hãy chỗi dậy, đi
đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức
Chúa Trời, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm,
và đã phù hộ ta trong khi đi đường.
Dân sự
Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải thánh hóa chính
họ và rửa sạch quần áo họ.
Xuất 19:10 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se
rằng: Hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình
thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo
xống mình.
Ngày nay, chúng ta vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ phải tẩy
sạch khỏi bất cứ tội lỗi nào trong đời sống chúng ta trước
khi chúng ta đến dâng lời ngợi khen.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài
là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm
cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Chúng ta cần phải để thì giờ mỗi ngày trong lời Chúa.
Khi chúng ta đọc, suy ngẫm, vâng lời Chúa, và bởi tình
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yêu của Ngài dành cho chúng ta, Đấng Christ khiến
chúng ta nên thánh.
Ê-phê-sô 5:25-27 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ
mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính
mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi
lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch,
đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không
nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch
không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.
LỜI CẢNH CÁO
Na-đáp và A-bi-hu là các con trai A-rôn, đều là thầy tế lễ
được phong chức, nhưng họ bước vào sự hiện diện của
Chúa cách bất kính.
Lê-vi-ký 10:1-3 Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bihu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ
hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giêhô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn
lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và
họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói
cùng A-rôn rằng: Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra
khi Ngài phán rằng: Ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà
được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân
sự. A-rôn nín lặng.
Để làm một thầy tế lễ là một vinh sự và là một đặc quyền
đòi hỏi sự vâng lời triệt để. Điều quan trọng là chúng ta
vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ phải biết và vâng theo
những lời dạy của Chúa khi chúng ta đến dâng lời ngợi
khen cho Ngài. Chúng ta không được phép đến trong sự
bất cẩn, bất tuân hay là với ý muốn làm theo cách riêng
của mình hoặc theo những truyền thống không phù hợp
với khuôn mẫu và lời dạy của Chúa về sự ngợi khen.
Chúng ta phải để ý đến các bài hát, âm nhạc và thói đời
hay các tôn giáo khác len lõi vào sự thờ phượng của
chúng ta giống như “lửa lạ” mà Na-đáp và A-bi-hu dùng
để dâng của lễ trước mặt Chúa.
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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;
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Theo như 1 Phi-e-rơ 2:5 và Hê-bơ-rơ 13:15, vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ, chúng ta
dâng của lễ nào cho Chúa?

2. Các thầy tế lễ của Cựu Ước phải tẩy sạch trước khi dâng của lễ phụng sự Chúa.
Theo như 1 Giăng 1:9 và Ê-phê-sô 5:25-27, chúng ta phải tẩy sạch như thế nào
trước khi đến với Chúa dâng của lễ ngợi khen?

3. Bài học nào chúng ta học được từ kinh nghiệm của Na-đáp và A-bi-hu?
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BÀI MƯỜI HAI:

SỐNG VỚI TƯ CÁCH LÀ THẦY TẾ LỄ
Vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ phụng sự Chúa trong việc
ngợi khen và thờ phượng, chúng ta phải biết rõ ơn kêu
gọi, đời sống, trang phục và của lễ của chức tế lễ của
chúng ta.
1 Phi-e-rơ 2:5,9 Và anh em cũng như đá sống, được
xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng
dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus
Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. 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.
ĐƯỢC CHỌN ĐỂ LÀM THẦY TẾ LỄ
Hiện giờ Jesus là thầy Thượng tế của chúng ta.
Hê-bơ-rơ 7:15-17 Mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa,
khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên, giống
như Mên-chi-xê-đéc, 16 lập lên không theo luật lệ của
điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống
chẳng hay hư hay hết. Vả, nầy là lời làm chứng cho
Ngài rằng: Con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mênchi-xê-đéc.
Hê-bơ-rơ 8:1 Đại ý điều chúng ta mới nói đó, là chúng
ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai
của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời,
Một vương quốc thầy tế lễ
Đức Chúa Trời mong muốn dân Y-sơ-ra-ên là một nước
gồm các thầy tế lễ.
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Xuất 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.
Mong muốn của Đức Chúa Trời không thay đổi. Mỗi tín
hữu là một thầy tế lễ, bởi vì chúng ta “ở trong Đấng
Christ” nên chúng ta dự phần chức tế lễ của Ngài.
Khải huyền 1:6 Đấng 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.
BƯỚC ĐI XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ KÊU GỌI
Phao-lô khuyến khích chúng ta sống một đời sống xứng
đáng với ơn kêu gọi chúng ta.
Ê-phê-sô 4:1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh
em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà
Chúa đã gọi anh em,
Một dân thánh
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.
1 Phi-e-rơ 1:15-16 Nhưng, như Đấng gọi anh em là
thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn
ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là
thánh.
Ê-phê-sô 5:27 đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển,
không vết, không nhăn, không chi giống như vậy,
nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt
Ngài.
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Một lương tâm sạch
Những đòi hỏi của việc thờ phượng Chúa cũng không
thay đổi. Như Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi thầy tế lễ thế
nào thì Ngài cũng đòi hỏi nơi chúng ta thế ấy.
Hê-bơ-rơ 10:22 nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với
đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi
lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến
gần Chúa.
Nhờ huyết Jesus, chúng ta có thể bước vào sự hiện diện
của Ngài với lòng tin chắc.
Một tấm lòng hiệp nhất
Thi thiên 86:11 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy
cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân
thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính sợ danh
Ngài.
“Tấm lòng hiệp nhất” nghĩa là đem mọi ý nghĩ tập trung
trong sự thờ phượng. Nếu chúng ta tỏ vẻ là thờ phượng
Ngài nhưng thực tế chúng ta hướng tâm trí về những
chuyện khác thì đây là một sự nhục mạ Chúa.
Gia-cơ 4:8,10 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài
sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có
ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; Hãy hạ mình xuống
trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.
Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ
đề cao anh chị em.
Tầm lòng thánh sạch
Thi thiên 24:3-4 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai
sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là
người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng
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hướng linh hồn ḿnh về sự hư không, cũng chẳng thề
nguyện giả dối.
Tay thánh sạch và lòng thánh khiết là nói đến động cơ
của chúng ta.
Có phải chúng ta bước vào sự thờ phượng để cho người
khác thấy không?
Có phải chúng ta thờ phượng để dành được sự phê chuẩn
của Chúa và vì thế sẽ đáp lời theo điều chúng ta muốn
không?
Chúng ta phải tra xét động cơ của chúng ta trước mặt
Chúa!
Một tâm linh tan vỡ
Thi thiên 51:17 Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là
tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau
thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.
Một tâm linh tan vỡ là một tâm linh đã học được kỉ luật.
Đó là tâm linh đã quy phục chủ quyền Jesus.
Sự kính sợ Chúa
Thi thiên 89:7 Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong
hội các thánh, đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung
quanh Ngài.
Phân rẽ khỏi thế gian
Cô-lô-se 1:13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền
của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của
Con rất yêu dấu Ngài,
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ÁO TẾ LỄ CỦA CHÚNG TA
Mặc lấy sự cứu rỗi
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.
Áo ngợi khen
Ê-sai 61:3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn
thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế,
ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho
những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là
cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
Điều quan trọng là chúng ta phải mặc áo ngợi khen. Kinh
thánh nhấn mạnh tầm quan trọng hơn về những cái áo
của thầy tế lễ Cựu Ước. Chúng ta vừa là kẻ tin vừa là
thầy tế lễ trong tâm linh và áo của chúng ta là tâm linh.
Áo công chính
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.
Khải huyền 19:8 đã cho người được mặc áo sáng láng
tinh sạch bằng vải gai mịn.
Vải gai mịn là các công việc chính của các thánh đồ.
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CỦA DÂNG TẾ LỄ CỦA CHÚNG TA
Cảm tạ/ngợi khen
Phần lớn mục đích và chức năng của thầy tế lễ Cựu Ước
là trong các của dâng mà họ dâng lên cho Chúa. Ngày
nay, vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ, chúng ta có một của
dâng cụ thể và riêng biệt để dâng cho Chúa.
Thi thiên 100:4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy
ngợi
khen
mà
vào
hành
lang
Ngài,
Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
Của cải của chúng ta
Châm ngôn 3:9-10 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa
của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa
lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ
tràn rượu mới.
Chính chúng ta
Rô-ma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót
của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể
mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa
Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 Nguyền xin chính Đức Chúa
Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và
nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh
em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức
Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!
Của lễ ngợi khen
Hê-bơ-rơ 13:15-16 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà
hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa
Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh
Ngài ra Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ
dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.
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“Của lễ” ngợi khen ý nói tới công việc không phải dễ
dàng, hay dễ chịu, phải dâng của lễ ngợi khen liên tục.
SỐNG NHƯ THẦY TẾ LẼ HAY VẪN GIỮ TRUYỀN THỐNG
Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với một quyết định. Có
phải chúng ta sống như một thầy tế lễ hay chúng ta vẫn
giữ truyền thống, làm theo thói quen?
1 Phi-e-rơ 2:5 và anh em cũng như đá sống, được xây
nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng
của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà
đẹp ý Đức Chúa Trời.
Bước vào như thầy tế lễ bước vào
Các thầy tế lễ thuộc ban A-rôn mỗi ngày bước vào đền
tạm Môi-se và sau đó bước vào đền thờ Sa-lô-môn. Ngày
nay, chúng ta vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ. mỗi ngày
phải bước vào sự hiện diện của Ngài.
Đền tạm Môi-se có những “cổng” dẫn vào “hành lang.”
Thầy tế lễ bước vào theo lối này để “phụng sự Chúa” tại
nơi thánh. Mỗi năm một lần, thầy tế lễ bước vào nơi chí
thánh chỗ có hòm giao ước.
Nơi chí thánh là bản sao dưới đất của ngai trên trời của
Đức Chúa Trời. Hòm giao ước được nắp thi ân che phủ
một nơi trên đất và làm hình bóng về ngai Đức Chúa
Trời. Được ở trong nơi chí thánh là ở trong sự hiện diện
của Đức Chúa Trời.
Khi Jesus chết trên thập tự giá là, bức màn phân cách nơi
thánh và nơi chí thánh đã bị xé từ trên xuống cách siêu
nhiên. Con người không bị tội lỗi phân cách nữa. Bây giờ
con người có thể dạn dĩ bước vào sự hiện diện của Đức
Chúa Trời.
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Cũng như có một quá trình để thầy tế lễ bước vào thì
cũng có một quá trình để chúng ta, là một kẻ tin vừa là
thầy tế lễ, mỗi ngày bước vào sự hiện diện của Đức Chúa
Trời trong sự ngợi khen và thờ phượng.
Với tư cách vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ, chúng ta bước
vào mỗi ngày trong thì giờ ngợi khen và thờ phượng
riêng. Sau đó, chúng ta bước vào cùng với thân thể (hội
thánh) mỗi khi chúng ta nhóm lại.
 Bước qua cổng
Thi thiên 100:4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài.
“Bước vào” đòi hỏi hành động vâng lời về phía chúng ta.
Chúng ta phải bước vào với lời cảm tạ. Chúng ta không
thể bước vào với tấm lòng vô ơn. Bài ca đầu tiên của
chúng ta khi bước vào sự ngợi khen là bài ca bày tỏ tấm
lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa.
 Hành lang
…hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài!
Khi chúng ta, bước qua cổng, chúng ta thấy mình ở trong
hành lang. Chúng ta thấy mình phải trải qua một quá
trình để bước vào sự hiện diện của Ngài. Chúng ta sẽ
không vội bước vào nơi chí thánh, tức là vào sự hiện diện
của Ngài với thì giờ thờ phượng thân mật cho đến chừng
chúng ta chưa dành thì giờ ngợi khen tại hành lang.
Tại “hành lang” chúng ta luôn được bảo phải ngợi khen.
Chúng ta vui mừng bước vào với âm nhạc, ca hát và vỗ
tay; giơ tay cho Chúa và đôi lúc nhảy trước mặt Chúa khi
chúng ta bày tỏ lời ngợi khen Ngài.
 Nơi thánh
Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.
Chúng ta không còn nhảy múa hay vỗ tay nữa. Lúc này
chúng ta ý thức sự hiện diện của Ngài, chúng ta bắt đầu
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giơ tay lên tôn kính Ngài. Nhịp độ chậm lại. Trật tự lúc
này cũng chấm dứt. Sự thánh khiết của sự hiện diện Ngài
hầu như tràn ngập khi chúng ta thờ phượng trong sự hiện
diện của Ngài.
 Nơi chí thánh
Khi chúng ta tiếp tục “tấn tới” thường thì nước mắt sẽ
chảy ra trên gò má chúng ta. Đôi khi điều duy nhất chúng
ta làm là ngưng chơi nhạc, ca hát và giữ im lặng trước sự
hiện diện của Ngài. Chúng ta hoàn toàn không ý thức về
những người xung quanh. Chúng ta hoàn toàn ý thức về
Chúa. Chúng ta đứng, quì gối, đôi lúc phủ phục trong sự
hiện diện của Ngài, tan biến trong tình yêu của Ngài.
Hầu như là không nhận biết gì cả, chúng ta bước vào
“bên trong bức màn” như một thầy Thượng tế Cựu Ước.
Chúng ta đang đứng tại nơi chí thánh. Chúng ta ở trong
sự hiện diện thánh, thân mật với Đức Chúa Trời. Ơn xức
dầu và quyền năng của Ngài hiện diện không thể tả nỗi.
Nhiều người cúi xuống hay phủ phục trước quyền năng
của Ngài. Một số người “miên man trong Thánh Linh”
lúc đó.
Chúng ta có một ví dụ về việc này khi hòm giao ước
được đem vào đền thờ Sa-lô-môn.
1 Các vua 8:10-11 Xảy khi những thầy tế-lễ đã ra khỏi
nơi thánh, bèn có mây đầy-dẫy nhà của Đức Giê-hôva, đến nỗi những thầy tế-lễ vì có mây ấy không thể
đứng đó mà hầu-việc được, vì sự vinh-quang của Đức
Giê-hô-va đầy-dẫy đền của Đức Giê-hô-va.
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Hay là bám giữ truyền thống
Nhiều người trong hội thánh truyền thống đã hát chậm rãi
từ cuốn thánh ca, cảm thấy e dè khi hát ngợi khen Chúa.
Nhiều người cảm thấy không hợp để thổ lộ lời ngợi khen
cho Chúa. Đa –vít đã viết:
Thi thiên 33:1 Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi
Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay
thẳng.
Thi thiên 147:1 Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì là
điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta;
vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.
Chúng ta phải chọn vâng lời Chúa. Chúng ta phải bước ra
nơi truyền thống an nhàn mà bước vào sự biểu lộ ngợi
khen hết lòng để nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời
dành cho chúng ta.
Đức Chúa Trời có lí do khi chỉ dạy chúng ta vui mừng,
vỗ tay,la hét, thậm chí là nhảy múa. Lời ngợi khen của
chúng ta làm thỏa lòng Ngài và chúng ta cần dâng lên
cho Ngài. Ích lợi thuộc về chúng ta.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Thầy tế lễ Cựu Ước phải mặc áo lễ. Mô tả “áo lễ” của thầy tế lễ Tân Ước.
2. Vừa là kẻ tin vừa là thầy tế lễ, chúng ta phải dâng của lễ nào cho Chúa?
3. Mô tả quá trình bước vào sự hiện diện của Chúa mà chúng ta, vừa là kẻ tin vừa là
thầy tế lễ kinh nghiệm trong sự ngợi khen và thờ phượng.
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BÀI MƯỜI BA:

ĐẮC THẮNG QUA SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
THỜ PHƯỢNG TRONG TÂM LINH
Chúa Jesus phán:
Giăng 4:24 Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy
Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
Chúng ta có thể ngợi khen Chúa với cả tấm lòng, linh
hồn và thân thể. Nhưng chúng ta chỉ có thể thờ phượng
Ngài trong tâm linh.
Như thầy Thượng tế vào ngày chuộc tội, chúng ta bước
vào trong bức màn. Đây là giây phút thiêng liêng. Nếu
thầy tế lễ có tội lỗi trong đời sống mình, người đó biết
rằng mình sẽ chết trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa
Trời. Những điều mà chúng ta mang theo tại hành lang
không được cho phép trong đời sống chúng ta nữa. Ngày
nay sẽ là ngày mà A-na-nia và Sa-phi-ra nói dối với
Thánh Linh trong Công vụ đoạn năm.
Để thờ phượng trong lẽ thật nghĩa là không che giấu,
chúng ta phải phơi bày, mở lòng ra trước mặt Ngài,
không giấu diếm gì. Giống như thầy thượng tế thời xưa,
chúng ta phải chuẩn bị bước vào sự hiện diện của Chúa.
Mọi tội lỗi phải được tha thứ và làm sạch bởi huyết của
Chúa Jesus.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài
là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm
cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Được dời vào bên trong bức màn
Vào ngày lễ chuộc tội, thầy thượng tế đứng tại nơi thánh
sẵn sàng vào trong bức màn. Một tay ông cầm chùm kinh
giới và một tay ông cầm chậu huyết. Bức màn nối từ
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ngăn này sang ngăn khác và từ nền đến trần. Không có
khe hở, không có cửa thông.
Tác giả thư Hê-bơ-rơ đề cập đến điểm này khi ông viết:
Hê-bơ-rơ 9:8 Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ
đền tạm thứ nhứt đương còn, thì đường vào nơi rất
thánh chưa mở.
Khi thầy tế lễ bước vào bên trong màn, ông bước vào
lĩnh vực tâm linh. Ông đến để thờ phượng trong tâm linh
và lẽ thật. Có thể nào thầy thượng tế được dời vào tâm
linh bên trong bức màn cũng giống như Phi-líp được Đức
Thánh Linh dời khỏi nước nơi ông vừa mới làm báp-têm
cho hoạn quan Ê-thi-ô-pi đến thành A-xốt chăng?
Để bước vào sự thờ phượng thật, chúng ta phải di chuyển
vào trong lĩnh vực của Thánh Linh. Đức Chúa Trời la
thần linh, và chúa Jesus phán những ai thờ phượng Ngài
phải thờ phượng trong tâm linh.
Cứ ở trong sự hiện diện Ngài
Khi chúng ta bước vào sự hiện diện Ngài, lòng chúng ta
đồng thanh với Đa-vít: “Con muốn tìm kiếm mặt Ngài.”
Thường thì chúng ta tìm kiếm cánh tay Ngài, mong rằng
những ước muốn xác thịt của chúng ta được thỏa mãn.
Nhiều lần, chúng ta bước vào sự hiện diện oai nghi của
Ngài trong thì giờ thờ phượng chung của hội thánh. Cảm
nhận sự xức dầu đáng tôn này, ai đó thấy đây là tín hiệu
để biểu lộ và quay trở lại “hành lang” để nói tiếng lạ,
thông giải tiếng lạ hay nói tiên tri. Chằng mấy chốc, sự
xức dầu mạnh mẽ không còn nữa và hội chúng được mời
ngồi xuống và chúng ta trở lại với chương trình định sẵn.
Cha thiên thượng không làm gì được. Ngài mong mỏi
chúng ta đến và để thì giờ với Ngài biết bao.
Chúng ta cần học để cứ ở trong sự hiện diện Ngài.
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Được biến hóa theo ảnh tượng Ngài
Tại hành lang, đang khi chúng ta nhảy múa trước mặt
Chúa với cả sức mạnh, một sự đột phá đến trong tâm
linh. Lớp vỏ truyền thống tôn giáo và sự thờ ơ thuộc linh
rớt ra. Mảnh đất lòng của chúng ta như đất sét trong tay
người thợ gốm, trở nên mềm mại và được sưởi ấm cho
Chúa.
Trong lúc thờ phượng thân mật và kéo dài khi Ngài kéo
chúng ta đến gần Ngài, như đất sét được nhào nặn, chúng
ta được biến hóa theo ảnh tượng của Ngài.
Rô-ma 8:29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài
cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con
Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều
anh em.
2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà
nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa
nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh
hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
XÂY DỰNG BÀN THỜ THỜ PHƯỢNG
Lặp đi lặp lại suốt Cựu Ước, những cá nhân hay nhóm
người xây bàn thờ ngợi khen về những gì Đức Chúa Trời
đã làm. Từ “bàn thờ” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là
“nơi dâng của lễ.”
Đức Chúa Trời vẫn phán với dân sự Ngài về việc xây bàn
thờ thuộc linh. Chúng ta làm việc này thông qua việc đến
gần Ngài dâng của lễ qua sự ngợi khen thờ phượng.
Áp-ra-ham – núi Mô-ri-a
Như chúng ta đã học trong bài một, lần đầu tiên từ ngữ
thờ phượng được sử dụng khi Áp-ra-ham xây một bàn
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thờ trên núi Mô-ri-a khi ông làm theo mạng lệnh Chúa để
dâng con mình là Y-sác.
Sáng thế ký 22:5 thì nói cùng hai kẻ đầy-tớ rằng: Hãy
ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn
kia đặng thờ-phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.
Từ lần đề cập đầu tiên về sự thờ phượng này, chúng ta
học được rằng thờ phượng là một hành động vâng lời mà
đòi hỏi của lễ thật sự.
Nhờ Áp-ra-ham vâng lời trong sự thờ phượng, Đức Chúa
Trời cung ứng một của lễ thay thế cho Y-sác. Ngài bày tỏ
chính Ngài là Giê-hô-va Di-rê_ Chúa là đấng cung ứng
của chúng ta.
Sáng thế ký 22:13-14 Áp-ra-ham nhướng mắt lên,
xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong
bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ
thiêu thay cho con mình. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là
Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng:
Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.
Tại sao là núi Mô-ri-a?
Tại sao Đức Chúa Trời sai Áp-ra-ham đến xứ Mô-ri-a và
khi nào thì đến được núi đó? Tại sao nơi Áp-ra-ham dâng
của lễ là quan trọng? Tại sao Đức Chúa Trời đề cập đến
đứa con duy nhất của ông?
Sáng thế ký 22:2 Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt
đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ
Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên
một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.
Nhiều người tin rằng núi Mô-ri-a, nơi Áp-ra-ham vâng
lời và sẵn lòng dâng con mình cũng là nơi Chúa Jesus,
con độc sanh của Đức Chúa Trời chịu đóng đinh. Ấy
chính tại đó, Đức Chúa Trời cung ứng sự chuộc tội, một
của lễ thay thế cho tội lỗi của chúng ta.
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Có phải đây là những năm tháng mà Áp-ra-ham chờ đợi
lời tiên tri được ứng nghiệm, những năm tháng mà ông
cần có để được trọn vẹn trong thiên đàng và sự vâng lời
để ông có thể đến được nơi này chăng?
Sự thăm viếng theo sau sự thờ phượng.
Nơi nào Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đi họ đều xây bàn
thờ thờ phượng Chúa.
Nhiều lần Kinh thánh bày tỏ theo sau việc xây bàn thờ thì
thiên sứ hiện ra hay chính Đức Chúa Trời hiện ra tại
chính nơi bàn thờ được xây.
Khi chúng ta thờ phượng Chúa trong tâm linh và trong lẽ
thật, chúng ta đang xây bàn thờ thuộc linh.
Áp-ra-ham/Y-sác – Bê-tên
Trong sáng thế ký 12, chúng ta được biết rằng Áp-ra-ham
xây một bàn thờ tại Bê-tên. Nhiều năm sau đó, Gia-cốp
đến Bê-tên và ông thấy một giấc mơ về những gì xảy ra
trong lĩnh vực tâm linh.
Sáng thế ký 28: 12-13 Bèn chiêm bao thấy một cái
thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ
của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Nầy,
Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta
là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ
ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho
ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm
ngủ đây.
Đức Chúa Trời hiện ra và phán với Y-sác tại Bê-tên.
Nhiều điều đáng sợ xảy ra trong lĩnh vực thuộc linh tại
những nơi chúng ta có sự đột phá trong sự ngợi khen và
thờ phượng.
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Sự thờ phượng mở cánh cửa
Sáng thế ký 28:16-17 Gia-cốp thức giấc, nói rằng:
Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi
không biết! Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng
kinh khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời,
thật là cửa của trời!
Qua sự thờ phượng, cửa thiên đàng được mở ra.
Thi thiên 24:7 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên,
Thì Vua vinh hiển sẽ vào.
Đa-vít _ Cánh đồng của người chăn
Có phải chỉ là một chuyện tình cờ mà Đa-vít khi còn là
người chăn chiên, để nhiều giờ ngợi khen Chúa tại các
cánh đồng bên ngoài thành Bết-lê-hem chăng? Hay có
phải ông mở cửa thiên đàng khi ông thờ phượng Chúa?
Chính tại đây, hàng trăm năm sau đó, vào lúc Chúa Jesus
giáng sinh, các thiên sứ hiện ra với các người chăn chiên
và ca hát.
Lu-ca 2:14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất
cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!
SỰ NGỢI KHEN VÉN BỨC MÀN
Bức màn tối tăm
Lu-ci-phe là một Chê-ru-bim được xức dầu để che phủ.
Bản chất của nó là che phủ. Nhưng bây giờ, thay vì che
phủ ngai thiên đàng bằng sự ngợi khen thờ phượng vinh
hiển, nó che phủ đất bằng bức màn tối tăm.
Ê-sai 60:2 Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao
bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi,
vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi.
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Sa-tan đã phân định các vua chúa tối tăm cai trị nhiều
vùng.
Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng
thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực,
cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần
dữ ở các miền trên trời vậy.
Mục đích của bức màn tăm tối là che mắt con người,
khiến họ không nhận vinh quang của Chúa.
2 Cô-rinh-tô 4:3-4 Nếu Tin lành của chúng tôi còn
che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho
những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng
họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói
của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức
Chúa Trời.
Cuộc chiến căm go
Nhiều điều lớn lao xảy ra khi chúng ta lập bàn thờ ngợi
khen và thờ phượng. Bề mặt che phủ của bức màn tối
tăm thuộc linh bị xé ra và hủy diệt. Vua chúa tối tăm cai
trị trên lãnh thổ đó bị đánh bại.
Ê-sai 25:7 Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của
đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân
tộc.
Khi chúng ta mở cửa thên đàng qua sự ngợi khen và thờ
phượng: thiên sứ hiện ra; chính Đức Chúa Trời hiện đến
và chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài.
Ví dụ về Đa-ni-ên
Trong Đa-ni-ên chương mười, thiên sứ được sai đến để
đáp lại lời cầu nguyện của Đa-ni-ên bị chậm trễ hai mươi
mốt ngày do vua nước Phe-rơ-sơ.
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Cuộc chiến thuộc linh xảy ra ở các tầng trời. Thiên sứ bị
trễ do vua chúa tối tăm cai trị trên nước Phe-rơ-sơ cho
đến khi thiên sứ trưởng Mi-chen đến giúp vị này. Để đáp
lại lời cầu nguyện của Đa-ni-ên, bức màn tối tăm bị tan
đi và thiên sứ chọc thủng nó.
SỰ CHIẾN THẮNG CỦA GIÔ-SA-PHÁT
Sự chiến thắng của Giô-sa-phát là một trong những ví dụ
đắc thắng qua sự ngợi khen và thờ phượng. Chúng ta đã
học chi tiết về điều này trong bài mười.
Khi Giu-đa bị đạo quân của ba nước tấn công, họ thấy
mình bất lực. Nhưng Giô-sa-phát và Giu-đa biết làm gì.
Họ tìm kiếm Chúa.
2 Sử ký 20:15 mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và
dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát,
hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như
vầy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo
này: Vì trận giặc nầy chẳng phải của các ngươi đâu,
bèn là của Đức Chúa Trời.
Chuẩn bị tư thế!
2 Sử ký 20:17-18 Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng
cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem
thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh hãi;
ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở
cùng các ngươi. Giô-sa-phát bèn cúi sấp mặt xuống
đất; và cả Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều
sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy
Ngài.
Lời của Chúa đến với họ là hãy “chuẩn bị tư thế” và họ
đã chuẩn bị qua sự thờ phượng.
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2 Sử ký 20:19 Người Lê-vi về dòng Kê-hát và về dòng
Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Giêhô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
Đặt những người ngợi khen phía trước
2 Sử ký 20:21-22 Khi người đã bàn nghị với dân sự,
bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va
mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen
Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự
thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương lúc chúng
khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục
binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ
ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy
đều bị bại.
Kẻ thù hủy diệt lẫn nhau
2 Sử ký 20:23-24 Dân Am-môn và dân Mô-áp dấy lên
đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã
diệt dân ở Sê-i-rơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau.
Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn
đến đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sải
trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được.
Ngay cả khi kẻ thù dường như đông hơn chúng ta đang
vây quanh, nếu chúng ta chuẩn bị tư thế trong Chúa; bắt
đầu ngợi khen thờ phượng Ngài, một sự đột phá đến
trong lĩnh vực tâm linh.
Đức Chúa Trời ngự giữa lời ngợi khen của các thánh
Ngài.
CHIẾN TRẬN QUA SỰ NGỢI KHEN
Kẻ thù của chúng ta là kẻ trước đây ngợi khen ở thiên
đàng, không thể đứng nỗi trước âm thanh ngợi khen.
Được Chúa chỉ định, các thiên sứ chiến trận sẽ phục binh
các thế lực tối tăm. Trong lúc lộn xộn, chúng sẽ quay
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sang đánh nhau và chúng bị thất bại khi chúng ta bắt đầu
ngợi khen Chúa.
Nhiều người khi họ học biết rằng chúng ta đang chiến
trận với kẻ thù, để nhiều thì giờ la hét với ma quỉ và tà
linh. Họ tập trung vào kẻ thù.
Ngày nay có vị trí cho âm nhạc của chiến trận, điều này
nhắc ta nhớ đến uy quyền đắc thắng đối với kẻ thù, và
nhắc kẻ thù rằng nó đã bị thất bại rồi.
Trận chiến đắc thắng không phải là la hét với ma quỉ mà
chính là tập trung ngợi khen. Tập trung vào sự vĩ đại của
Đức Chúa Trời chúng ta.
Thi thiên 149:6-9 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở
trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay
họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân; đặng
trói các vua chúng nó bằng xiềng, và đóng trăng các
tước vị chúng nó; để thi hành cho chúng nó sự án đã
chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy.
Ha-lê-lu-gia!
Người ngoại ngợi khen phía trước đạo quân của Giô-saphát không phải hát những bài hát chiến trận nhắm về ma
quỉ. Họ ca hát ngợi khen vẻ đẹp của sự thánh khiết. Ngợi
khen Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Họ đang
thờ phượng Chúa.
Phao-lô và Si-la
Phao-lô và Si-la bị lột áo, đánh đập và quăng vào tù, chân
họ bị xiềng xích lại.
Công vụ 16:25-26 Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la
đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và
những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động
đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một
lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.
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Chúng ta phải tiếp tục dâng của lễ ngợi khen Chúa, cho
dù hoàn cảnh có vô vọng thế nào. Khi chúng ta làm việc
này, luôn luôn có kết quả lớn lao. Sự chiến thắng đến qua
sự ngợi khen hết lòng và sự thờ phượng thân mật. Chúng
ta có thể đồng ý với Đa-vít khi ông viết:
Thi thiên 68:1 Nguyện Đức Chúa Trời chỗi dậy, khiến
thù nghịch Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét
Ngài phải trốn trước mặt Ngài.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Làm sao chúng ta bước vào sự hiện diện của Chúa trong sự thờ phượng?

2. Mô tả sự đột phá xảy ra khi chúng ta thờ phượng Chúa.

3. Làm sao đạo quân Giu-đa do vua Giô-sa-phát lãnh đạo nhận sức mạnh chống lại
kẻ thù vây quanh?
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BÀI MƯỜI BỐN:

HƯỚNG DẪN NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
MỤC SƯ VÀ CÁC TRƯỞNG LÃO
Chúng ta phải bước theo khuôn mẫu và kế hoạch mà Đức
Chúa Trời đã lập cho sự hướng dẫn thuộc linh trong hội
thánh nếu chúng ta muốn thấy sự xức dầu của Ngài trên
các buổi nhóm ngợi khen và thờ phượng.
Sự hướng dẫn thuộc linh
Mục sư và các trưởng lão khác của hội thánh phải cung
cấp sự hướng dẫn, uy quyền, chỉ thị và khuôn mẫu thuộc
linh cho chức vụ ngợi khen và thờ phượng hiệu quả trong
hội thánh.
1 Phi-e-rơ 5:2-3 Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã
giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép
tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn
là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách
nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả
bầy.
Tham gia tích cực
Tốt hơn thì mục sư hay các trưởng lão tham gia tích cực
vào sự ngợi khen và thờ phượng từ lúc buổi nhóm bắt
đầu. Khi làm vậy, họ trở thành tấm gương và nguồn
khích lệ cho hội chúng tham gia đầy đủ.
1 Ti-mô-thê 4:12 Chớ để người ta khinh con vì trẻ
tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương,
đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.
Một tấm gương tốt
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Nếu mục sư đến trễ thì hành động đó cho thấy là họ xem
nhẹ thì giờ ngợi khen và thờ phượng trong buổi nhóm
của hội thánh, và nhiều người trong hội thánh sẽ có cùng
một thái độ như vậy.
1 Cô-rinh-tô 11:1 Hãy bắt chước tôi, cũng như chính
mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.
Chuẩn bị chờ chức vụ
Mục sư và các chấp sự cũng cần thì giờ này để chuẩn bị
tấm lòng cho sự xức dầu khai phóng để giúp đỡ dân sự
Chúa cách hữu hiệu.
Công vụ 6:2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ
nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời
mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.
Phân biệt dòng chảy của Thánh Linh
Một điều quan trọng khác là những ai trong chức vụ phải
tránh khỏi xao lãng khác và dâng mình hoàn toàn để phân
biệt dòng chảy và sự vận hành của Thánh Linh cho buổi
nhóm đặc biệt đó.
Lập lên các người hướng dẫn thờ phượng
Các nhạc sĩ và người hướng dẫn thờ phượng là do các
trưởng lão hội thánh lập lên và sẽ giúp đỡ dưới uy quyền
của họ. Có khả năng là sự ngợi khen và thờ phượng do
mục sư hay một trong các tiên tri hay trưởng lão có ân tứ
trong lĩnh vực này hướng dẫn.
Một ví dụ của Kinh thánh về việc này được tìm thấy khi
vua Đa-vít lập một số người Lê-vi làm nhạc sĩ phụng sự
trước mặt Chúa.
1 Sử ký 16:4 Người lập mấy người Lê-vi hầu việc
trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ, và
ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
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ĐA-VÍT LẬP LÊN BAN THỜ PHƯỢNG
Có một đội chức vụ do Đa-vít lập nên.
Người hướng dẫn thờ phượng
Uy quyền lãnh đạo được giao cho A-sáp làm nhạc
trưởng.
1 Sử ký 16:5 A-sáp làm chánh, Xa-cha-ri làm phó, rồi
thì Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-liáp, Bê-na-gia, Ô-bết-Ê-đôm, và Giê-i-ên, đều cầm
nhạc khí, đàn cầm và đàn sắt; còn A-sáp nổi chập
chỏa vang lên.
Hướng dẫn ban hát
Người hướng dẫn ban hát cũng được
lập lên.
1 Sử ký 15:22 Kê-na-nia, trưởng tộc người Lê-vi, cai
việc ca xướng, và dạy hát, vì người giỏi về nghề ấy.
1 Sử ký 15:27 Đa-vít và các người Lê-vi khiêng hòm,
kẻ ca hát, và Kê-na-nia, làm đầu những kẻ hát, đều
mặc áo vải gai mịn; Đa-vít cũng mặc trên mình một
cái ê-phót bằng vải gai.
Người chơi nhạc cụ
Những người chơi nhạc cụ cũng được lập lên để phục vụ.
1 Sử ký 25:6-7 Các người ấy đều ở dưới quyền cai
quản của cha mình là A-sáp, Giê-đu-thun, và Hêman, để ca xướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập
chỏa, đàn sắt, đàn cầm, và phục sự tại đền của Đức
Chúa Trời, theo mạng lịnh của vua. Chúng luôn với
anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức
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Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được hai
trăm tám mươi tám người.
Thi hành chức vụ như các tiên tri
Thường thì những người được làm người hướng dẫn thờ
phượng đều có ân tứ chức vụ của một tiên tri. Âm nhạc
thường được dùng để khai phóng linh tiên tri vận hành.
1 Sử ký 25:1 Đa-vít và các quan tướng đạo binh cũng
để riêng ra mấy con cháu của A-sáp, Hê-man và Giêđu-thun hầu phục dịch, lấy đàn cầm, đàn sắt, và chập
chỏa đặng nói tiên tri.
1 Sử ký 25:3 Về con trai của Giê-đu-thun có Ghê-đalia, Xê-ri, Ê-sai, Ha-sa-bia, Ma-ti-thia, và Si-mê-i, là
sáu người đều ở dưới quyền cai quản của cha chúng,
là Giê-đu-thun, dùng đàn cầm mà nói tiên tri, cảm tạ
và ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Được huấn luyện và đào tạo trong âm nhạc
Sự kêu gọi và trách nhiệm phụng sự trong âm nhạc
không nên xem nhẹ. Những ai hướng dẫn trong sự ngợi
khen, dù là nhạc sĩ dương cầm hay nhạc sĩ biểu diễn,
cũng phải được huấn luyện kĩ càng và phải thực hành để
trở thành nhạc sĩ tài giỏi.
1 Sử ký 25:6-7 Các người ấy đều ở dưới quyền cai
quản của cha mình là A-sáp, Giê-đu-thun, và Hêman, để ca xướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập
chỏa, đàn sắt, đàn cầm, và phục sự tại đền của Đức
Chúa Trời, theo mạng lịnh của vua. Chúng luôn với
anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức
Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được hai
trăm tám mươi tám người.
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Tiêu chuẩn của người hướng dẫn thờ phượng
 Được Đức Chúa Trời xức dầu.
Người hướng dẫn ngợi khen và thờ phượng phải được
Đức Chúa Trời xức dầu cho chức vụ quan trọng và đặc
biệt này trong hội thánh. Vì đây là ân tứ và là sự kêu gọi
của Đức Thánh Linh nên phải kính trọng và phát huy.
1 Giăng 2:20, 27 Về phần các con, đã chịu xức dầu từ
nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi. Về phần các
con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong
mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức
dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là
thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như
sự dạy dỗ mà các con đã nhận.
 Người thờ phượng
Người hướng dẫn ngợi khen không thể hướng dẫn người
khác đến chỗ mà chính mình không đạt được. Sự ngợi
khen và thờ phượng thật phải là một phần trong đời sống
và sự dâng mình mỗi ngày của người hướng dẫn.
Giăng 4:23-24 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi
những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà
thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà
Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ
lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
 Sự trưởng thành thuộc linh
Để trở thành người lãnh đạo trong hội thánh, người đó
phải là người lãnh đạo trưởng thành. Sự khôn ngoan,
kinh nghiệm và tài lãnh đạo thuộc linh của người đó sẽ là
nguồn cổ vũ cho mọi người trong hội thánh tham gia.
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Ê-phê-sô 4:12-13 để các thánh đồ được trọn vẹn về
công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng
Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một
trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa
Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc
giạc trọn vẹn của Đấng Christ.
 Khả năng lãnh đạo
Họ phải có khả năng thúc đẩy và hướng dẫn người khác.
1 Cô-rinh-tô 11:1 Hãy bắt chước tôi, cũng như chính
mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.
 Nhạy bén thuộc linh
Họ phải nhạy bén để bước theo sự xức dầu và lãnh đạo
của Đức Thánh Linh đồng thời cũng nhạy bén với cách
mà hội chúng đáp ứng
Thi thiên 78:72 Như vậy, người chăn giữ họ theo sự
thanh liêm lòng người, và lấy sự khôn khéo tay mình
mà dẫn dắt họ.
 Tinh thần thuận phục
Họ phải nhìn nhận và phục tùng mục sư và các trưởng
lão thuộc linh trong hội thánh.
1 Phi-e-rơ 5:5 Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục
theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải
trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời
chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm
nhường.
 Người có sự thánh khiết, khiêm nhường, liêm chính
Một người hướng dẫn thờ phượng phải là người có đức
tính chịu thử luyện, đời sống cá nhân và sự liêm chính
không chỗ trách được. Là một tôi tớ Chúa khiêm nhường,
hành động của người đó luôn luôn hướng sự chú ý về
150

Đức Chúa Trời và không bao giờ tìm kiếm vinh hiển cho
riêng mình.
1 Phi-e-rơ 5:6 Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay
quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ
thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên.
 Dâng mình và trung tín
Họ phải trung tín và đúng giờ để hoàn tất trách nhiệm do
Chúa giao cho.
1 Cô-rinh-tô 4:2 Vả lại, cái điều người ta trông mong
nơi người quản trị là phải trung thành.
Được chọn như là những nhạc sĩ tài ba
Thường thì các nhạc sĩ được Đức Chúa Trời kêu gọi để
chơi một nhạc cụ nào đó trong một ban nhạc đều được
ban cho khả năng siêu nhiên để chơi nhạc cụ đó. Tuy
nhiên điều này không giảm thiểu trách nhiệm của người
đó. Người đó phải được huấn luyện và thực hành trung
tín để phát triển kĩ năng cấn thiết để được kể là xứng
đáng với ơn kêu gọi của mình.
1 Sử ký 25:6-7 Các người ấy đều ở dưới quyền cai
quản của cha mình là A-sáp, Giê-đu-thun, và Hêman, để ca xướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập
chỏa, đàn sắt, đàn cầm, và phục sự tại đền của Đức
Chúa Trời, theo mạng lịnh của vua. Chúng luôn với
anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức
Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được hai
trăm tám mươi tám người.
Nhạc cụ
Tất cả các loại nhạc cụ đều được dùng để ngợi khen và
thờ phượng.
Thi thiên 150:3-5 Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy
đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!
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Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen
Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca
tụng Ngài! Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu
rền, mà ngợi khen Ngài!
Ngay cả đối với sự ngợi khen và thờ phượng ghi lại trong
Cựu Ước, để tăng thêm chiều kích và chất lượng của buổi
nhóm ngợi khen và thờ phượng thì họ dùng thêm các
nhạc cụ khi Đức Chúa Trời cung ứng những tài năng,
nhạc cụ và thì giờ để sử dụng.
Hiệp một, hài hòa và thống nhất
Người nhạc sĩ biểu diễn phải nhạy bén với sự vận hành
của Thánh Linh. Khi làm vậy, họ có thể khai phóng sự
xức dầu của Thánh Linh bày tỏ trong suốt buổi nhóm
ngợi khen và thờ phượng.
Nhạc sĩ biểu diễn phải nhạy bén để chơi cho âm thanh
hòa nhịp.
2 Sử ký 34:2 Các thợ ấy đều làm công việc cách thành
tâm. Kẻ quản đốc các thợ ấy là Gia-hát và Ô-ba-đia,
hai người Lê-vi thuộc về dòng Mê-ra-ri; Xa-cha-ri và
Mê-su-lam về dòng Kê-hát, cùng mấy người Lê-vi
khác, đánh nhạc khí giỏi.
HỘI CHÚNG
Đặc quyền và trách nhiệm của mỗi tín hữu là bước vào
buổi nhóm ngợi khen và thờ phượng.
Hê-bơ-rơ 2:12 Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em
tôi; và ngợi khen Chúa ở giữa hội.
Sự chuẩn bị
Mỗi người phải chuẩn bị tấm lòng và phải có thái độ ngợi
khen và thờ phượng khi đến hội thánh hay nhóm lại với
các tín hữu.
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Sự tham gia
Có thái độ muốn tham gia và trông đợi sẽ kéo chúng ta
đến dự mỗi buổi nhóm ngợi khen và thờ phượng.
Đúng giờ
Sự đúng giờ bày tỏ sự tôn kính và yêu mến Chúa của
chúng ta. Chúng ta không muốn bỏ mất thì giờ trong sự
hiện diện của Ngài.
Vì có một quá trình để bước vào từ cổng, hành lang ngoài
và trong. Chúng ta có thể bị bỏ lại đằng sau mà không
kinh nhiệm đầy đủ sự thờ phượng thật trừ khi chúng ta để
thì giờ bước từng bước một vào sự hiện diện của Ngài.
Chúng ta nên hoạch định đến sớm cầu nguyện chuẩn bị
tâm linh và giữ nó im lặng sẵn sàng phụng sự Chúa trong
một kinh nghiệm và biểu lộ đầy đủ nhất của ngợi khen và
thờ phượng.
Nhiều người thấy thì giờ thật quí báu trước khi bắt đầu
ngợi khen và thờ phượng.
Với cả tấm lòng
Ngay từ lúc nhạc trổi lên, chúng ta nên có thái độ vui
mừng tham gia, có tinh thần mong mỏi sự hiện diện như
chưa từng có trước đây.
Chúng ta phải có tâm linh vươn tới và hát ngợi khen với
cả tâm linh, hồn và thân thể. Chúng ta nên hoàn toàn tan
biến trong sự hiện diện Ngài. Tình yêu của chúng ta đối
với Chúa nên biểu lộ qua việc phụng sự Chúa với cả
năng lực, giọng nói thân thể và cả tấm lòng của chúng ta.
Thi thiên 138:1 Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa,
Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần.
Làm theo người hướng dẫn thờ phượng
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Chúng ta không nên tan biến trong Thánh Linh đến nỗi
không theo kịp và hòa nhịp với người hướng dẫn ngợi
khen và thờ phượng do Đức Chúa Trời lập nên. Chúng ta
phải nhạy bén để hòa nhịp và vận hành với sự xức dầu
của Thánh Linh.
Tránh sự xao lãng
Đừng cho phép suy nghĩ của bạn hay hành động của
người khác làm bạn xao lãng.
Thánh ca hay những lời bài hát được chiếu trên màn ảnh
chiếu phim chỉ nhằm giúp chúng ta biết lời và cùng hát
theo. Một khi đã thuộc rồi thì đừng cứ ngó lên màn hình
hoài vì không cần thiết nữa.
Tốt hơn hết là bạn nên nhắm mắt lại hoặc nhìn lên trần
nhà để có thể quên đi mọi điều khác mà chỉ chú tâm vào
Chúa. (Người hướng dẫn thờ phượng thì không thể làm
điều này.)
HÁT TRONG THÁNH LINH

Khi làm theo người hướng dẫn thờ phượng và theo sự
lãnh đạo của Thánh Linh thì có lúc sự ngợi khen bước
vào một biểu lô ngợi khen trong “tiếng lạ”. Vào lúc này,
chúng ta ý thức được rằng các thiên sứ đang cùng hát với
chúng ta khi chúng ta hát trong Thánh Linh.
1 Cô-rinh-tô 14:15 Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ
cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện
bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng
hát bằng trí khôn.
Khi điều này xảy ra, hãy để bạn tự do tuôn tràn trong
ngôn ngữ thiên thượng. Đức Thánh Linh không chỉ ban
cho lời hát mà còn mang âm điệu khi chúng ta nhạy bén
với Ngài.
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Bài hát thiêng liêng
Hãy nhạy bén với Đức Thánh Linh. Thường thì Ngài
muốn ban cho hội thánh một “bài hát thiêng liêng.” Nếu
Đức Chúa Trời muốn ban phước theo cách này qua bạn,
thì hãy nhận lấy thẩm quyền do người hướng dẫn yêu cầu
trước khi hát lên.
Có thể lúc đầu thì hát trong tiếng lạ rồi sau đó hát trong
tiếng mẹ đẻ. Nó có thể đến như lời tiên tri. Đức Chúa
Trời sẽ ban cho bạn lời và âm điệu. Những bài ca mới
thường được Chúa ban cho hội thánh trong ngày nay.
Ê-phê-sô 5:19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát
thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát
mừng ngợi khen Chúa.
Thường thì có sự ngưng lại một lát khi hát xong một bài
hát để có cơ hội nói sứ điệp trong tiếng lạ, thông giải
tiếng lạ hay nói tiên tri.
Cũng hãy đón nhận thẩm quyền từ người hướng dẫn yêu
cầu trước khi nói ra sứ điệp Đức Chúa Trời ban cho bạn.
Nên nói sao cho hội chúng nghe rõ ràng và dễ hiểu.
Tôn trọng sự im lặng
Mỗi lúc ngưng lại hay im lặng trong lúc ngợi khen và thờ
phượng không nhất thiết là một dấu hiệu cho thấy sứ điệp
sẽ nói ra. Hãy nhạy bén với Đức Thánh Linh.
Sự im lặng có thể đến bởi vì sự hiện diện tràn ngập của
Chúa mà chúng ta bước vào khi chúng ta thờ phượng
Ngài. Lúc đó, nếu nói ra sứ điệp sẽ làm gián đoạn những
gì Chúa muốn xảy ra.
Ha-ba-cúc 2:20 Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền
thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm
thinh!
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Mô tả các tiêu chuẩn và các chức năng theo Kinh thánh của người hướng dẫn thờ
phượng.

2. Mô tả các chức năng theo Kinh thánh của người nhạc sĩ biểu diễn.

3. Trách nhiệm của hội chúng trong sự ngợi khen là gì?
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BÀI MƯỜI LĂM:

PHỤC VỤ NHƯ MỘT NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỜ PHƯỢNG
CHUẨN BỊ
Một buổi nhóm thờ phượng được xức dầu và thành công
không xảy ra ngẫu nhiên. Cần phải mất nhiều thì giờ cầu
nguyện trong sự chuẩn bị trước khi buổi nhóm bắt đầu.
Một buổi nhóm được phước trước đó không nhất thiết là
khuôn mẫu cho những gì xảy ra tron các buổi nhóm sau
này. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của thiên hình
vạn trạng. Hãy cầu nguyện và nhận sự dẫn dắt của Ngài
cho mỗi buổi nhóm riêng biệt. Hãy để Đức Thánh Linh
dẫn dắt và nhạy bén với sự xức dầu của Ngài.
Ca thương 3:22-23 Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hôva mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài
chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành
tín Ngài là lớn lắm.
Trong một số buổi nhóm ngợi khen và thờ phượng, phần
lớn thì giờ là để ngợi khen Chúa cách vui mừng. Trong
một số buổi khác, buổi nhóm sẽ đi ngay vào thì giờ thờ
phượng.
Chọn các bài hát
Khi điền kiện cho phép, điều quan trọng là tìm hiểu đề tài
của sứ điệp dự định giảng cho buổi nhóm đó. Kế đến là
chọn những bài hát phù hợp để làm cơ sở thuộc linh cho
sự giảng dạy lời Chúa sau đó.
Để thì giờ cầu nguyện chọn bài hát để hát trong buổi
nhóm ngợi khen và thờ phượng.
Hãy chọn những bài hát có âm điệu cho hội chúng dễ hát.
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Đôi khi lặp lại bài hát đó nhiều lần để cho lời và sứ điệp
đó ăn sâu vào tâm tư và ước muốn của người thờ phượng.
Sắp xếp bài hát
Sắp xếp bài hát sao cho hội thánh có thể theo đó mà bước
vào với bài hát cảm tạ, ngợi khen một cách nhịp nhàng.
Những bài hát này sẽ khai phóng sự xức dầu của Chúa và
dân sự bước vào mức độ ngợi khen cao hơn, và cuối cùng
các bài hát thờ phượng sẽ kéo tín hữu bước vào gần gũi
hơn sự hiện diện của Chúa.
Các bài hát nên gộp vô một loạt bài sao cho người thờ
phượng không phải hát lộn xộn giữa các bài hát ngợi
khen và thờ phượng, nhưng chúng ta tiến dần đến chỗ
nhịp nhàng trong mức độ cao hơn của sự thờ phượng.
Hãy cẩn thận chọn hợp âm hát những bài hát có cùng một
chủ đề.
Tốt hơn thì đưa cho ban hát và người chiếu phim danh
sách thứ tự các bài hát mà hợp âm sẽ hát. Bạn cũng có
thể đưa cho ban hát điệu nhạc hay trên một giá nhạc.
Cung cấp cho ban hát hợp âm dùng để thay đổi âm điệu
để chơi nhạc liên tục giữa các bài hát.
Nếu hát những bài hát mới, hãy chuẩn bị màn hình mới
nếu dùng máy chiếu phim.
Thi thiên 33:3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới,và
khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.
Người chiếu phim nên có màn hình chiếu phim và sắp
xếp theo thứ tự.
Có thể hát từ bài này sang bài khác không ngưng nghỉ để
có thể hòa nhịp với Thánh Linh.
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Sự chuẩn bị thuộc linh
Một người hướng dẫn tốt không bao giờ đến buổi nhóm
một cách “bơ phờ.” Việc chuẩn bị có cả thì giờ cầu
nguyện, ngợi khen và thờ phượng cá nhân để phân biệt
đề tài của Thánh Linh cho buổi nhóm trước khi buổi
nhóm bắt đầu. Sau đó, người ấy mới có thể bắt đầu ban
hợp xướng đầu tiên có mục tiêu. Mỗi giây phút trong
buổi nhóm mà người hướng dẫn phải mất để bước vào sự
vận hành của Thánh Linh là mỗi giây phút có được từ sự
ngợi khen và thờ phượng Chúa đích thực.
Chuẩn bị về thể chất
Ăn mặc thích hợp cho từng trường hợp. Đừng để vẻ bề
ngoài của bạn làm xao lãng sự tập trung thờ phượng của
người khác.
Sự vệ sinh, sạch sẽ và gọn gàng là quan trọng vì bạn đại
diện cho Chúa trước mặt dân sự.
Sáng thế ký 41:14 Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép;
họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho,
biểu thay đổi áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn.
Hướng dẫn ban hát và nhạc sĩ
Cầu nguyện để chọn mỗi thành viên trong ban thờ
phượng. Duy trì kỉ luật thuộc linh và xử lí cách yêu
thương nhưng kiên quyết bất kì tội lỗi hay vấn đề đạo
đức nào phát sinh.
Chứng tỏ mức độ cao của quyền lãnh đạo thuộc linh,
khuyến khích và phát triển tài năng của mỗi người. Nêu
ra tiêu chuẩn tố ưu và bày tỏ sự ngợi khen cho mỗi thành
viên về sự đóng góp của họ. Đòi hỏi sự trung tín, kết ước
và tinh thần hiệp một.
Ban thờ phượng nên cầu nguyện chung với nhau trước
buổi nhóm thờ phượng.
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NHỮNG CHỈ DẪN THỰC TẾ
Tôn vinh Chúa
Đừng lôi kéo sự chú ý về mình. Các tín hữu có mặt là để
nhìn xem Jesus, để thờ phượng Ngài và Cha.
Ma-thi-ơ 17:8 Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy
một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi.
Nhạy bén
Điều quan trọng cho người hướng dẫn là nhạy bén với tất
cả những gì đang diễn tiến trong buổi nhóm.
• Với Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Thánh Linh
• Với các cộng sự viên trong buổi nhóm thờ phượng
• Với sự khôn ngoan và lãnh đạo của trưởng lão
• Với cả hội chúng.
Hãy tin quyết
Hãy tin quyết nơi sự kêu gọi và khả năng của bạn. Trong
sự hạ mình, hãy dâng sự vinh hiển lên cho Chúa, và ý
thức rằng nếu Đức Chúa Trời xức dầu cho bạn hướng dẫn
buổi thờ phượng, Ngài sẽ ban cho bạn khả năng để làm
việc này cách tối ưu.
Phi-líp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm
sức cho tôi.
Hãy hướng dẫn hội chúng tham gia
Dân sự phải được hướng dẫn đi từ vị trí hiện tại của họ
bước vào sự hiện diện của Chúa. Bạn không thể hướng
dẫn họ từ vị trí hiện tại của bạn, nhưng trái lại, bạn phải
khéo léo dẫn dắt họ tham gia từ vị trí hiện tại của họ cùng
nhau bước vào Thánh Linh.
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Hãy tìm kiếm để tiếp xúc nhanh với hội chúng, xây dựng
lòng tin của dân sự bằng khả năng lãnh đạo của bạn rồi
sau đó thúc đẩy họ tiến nhanh vào sự ngợi khen.
Có những bài hát và kỉ thuật thuộc linh dùng để lôi kéo
dân sự qua cổng với sự cảm tạ và mong muốn kinh
nghiệm sự hiện diện của Chúa. Người hướng dẫn thờ
phượng phải phát triển khả năng này bởi sự xức dầu của
Chúa. Vì đây là một phần trong kĩ năng do Đức Chúa
Trời ban cho.
Điều gì xảy ra nếu dân sự không bước vào
Hãy nhanh chóng xác định là cả hội chúng có bước vào
sự hiện diện của Chúa không. Nếu không hãy xin Chúa
sự khôn ngoan để biết cách chiến thắng những trở ngại và
liền hướng dẫn tiếp tục.
Hãy khuyến khích họ cẩn thận là đừng có lên án, để bước
vào sự hiện diện của Chúa. Dùng tình yêu mà dạy dỗ họ
bước vào. Hãy trói tất cả tà linh tìm cách ngăn dòng chảy
của Đức Thánh Linh. Nếu cần thiết, hãy chuyển sang bài
hát khác.
Những người không muốn
Chúng ta phải nhận biết rằng có nhiều lí do tại sao một
số người không theo kịp người khác bước vào sự ngợi
khen và thờ phượng. Một số có thể là người vô tín. Một
số khác có thể là tín hữu phản loạn hay không vâng lời
Chúa. Những người có thể đang ở trong sự định tội từ kẻ
thù hay dưới gánh nặng lo lắng. Một số người thì không
biết cách nào.
Là một người hướng dẫn thờ phượng, bạn đừng bị xao
lãng bởi những người không theo kịp. Thật vinh hiển biết
bao khi cả hội chúng đều một lòng bước vào. Tuy nhiên,
đôi khi chúng ta phải bỏ qua những người không muốn
và giữ sự tập trung của chúng ta vào hội thánh.
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Đôi khi có thể nói chuyện với những người này, chỉ dạy
hay khích lệ sau đó để họ tham gia ở mức độ lớn hơn.
Giữ mắt mở ra
Nếu bạn nhắm mắt là bạn nhắm mắt với chính những
người bạn đang hướng dẫn. Người hướng dẫn phải biết
những gì đang xảy ra và mức độ thuộc linh của dân sự tới
đâu khi buổi nhóm ngợi khen đang tiếp tục.
Người hướng dẫn không được phép “tan biến” trong
Thánh Linh đến nỗi người đó không biết gì về những
người mình đang hướng dẫn. Thì giờ để người hướng dẫn
tan biến trong Chúa là thì giờ thờ phượng riêng hay là khi
người đó không hướng dẫn ai.
Hướng dẫn và khích lệ dân sự bằng cách nhìn nơi họ.
Một phần trong ân tứ làm người hướng dẫn là chính
người đó vừa bước vào sự thờ phượng thật mà cũng vừa
quan sát hội chúng cùng một lúc.
Đừng giảng dạy
Trong lúc ngợi khen và thờ phượng thì không có thời
gian ngưng lại giảng. Đôi lúc một lời khích lệ ngắn thì
ích lợi để đem dân sự bước vào mức độ ngợi khen cao
hơn. Tuy nhiên đừng làm gián đoạn nhịp điệu của buổi
nhóm hay là làm tiêu phí thì giờ quý báu khi nói ra
những điều không góp phần trực tiếp vào sự vận hành
của Đức Thánh Linh trong sự ngợi khen và thờ phượng.
Xử lí lỗi lầm
Hãy nhớ chúng ta đều là những học viên và việc mắc lỗi
lầm là một phần trong tiến trình học tập. Đừng đặt mình
trong tình trạng bị lên án. Hãy chân thành với dân sự
Chúa nếu bạn sai lầm với Chúa và tiếp tục tiến theo
hướng Chúa dẫn dắt.
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Đôi khi, khi buổi nhóm chấm dứt, hãy để thì giờ nói
chuyện với Chúa về lỗi lầm đó. Hãy nói với Ngài là bạn
cảm thấy sai trật. Cầu xin sự khôn sáng để khéo léo xử trí
tình huống khi nó phát sinh lần tới.
Sau cùng, hãy để Ngài phán với bạn và khích lệ bạn về
những điều bạn đã làm đúng. Hãy để yêu thương dạy dỗ
bạn trong đường lối của Đức Thánh Linh. Hãy tiếp nhận
sự chỉ giáo của Ngài đồng thời cũng khước từ bất kì sự
lên án nào từ phía kẻ thù.
Rô-ma 8:1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán
phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus
Christ.
Nếu cần, hãy tìm kiếm và xin lời khuyên của mục sư hay
các trưởng lão.
BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG
Khuyến khích tín hữu
Tốt hơn nên khuyến khích tín hữu hát cho Chúa. Họ
không chỉ hát vì thói quen hay chỉ vì thích hát. Họ nên
hát ngợi khen Chúa và hoàn toàn bước vào sự hiện diện
của Ngài trong sự thờ phượng đích thực.
Bắt đầu bằng sự cảm tạ
Trước khi có thể ngợi khen Chúa hết lòng, chúng ta phải
bước vào vị trí ngợi khen.
Thi thiên 100:4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy
ngợi
khen
mà
vào
hành
lang
Ngài,
Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.

163

Tiếp tục hát ngợi khen
Dành nhiều thì giờ ngợi khen và thờ phượng tại hành
lang. Tại đây mỗi người hết sức lớn tiếng dâng lời ngợi
khen cho Chúa về tất cả những phước hạnh của Ngài.
Hòa nhịp trong sự thờ phượng
Hãy nhạy bén với Đức Thánh Linh về thời điểm của
Ngài, bắt đầu thúc đẩy dân sự tiến tới sự thờ phượng
Chúa đích thực, thân mật và sâu xa vì Ngài là ai.
Hòa nhịp theo sự xức dầu
Hãy sẵn sàng gạt sang một bên kế hoạch của mình mà
bạn để nhiều thì giờ chuẩn bị nó. Bạn có thể nhảy sang
bài khác đồng thời cũng kéo dài thì giờ cho bài khác nữa.
Khi có sự xức dầu của Thánh Linh mạnh mẽ xảy đến, thì
đừng vội nhảy sang bài khác. Hãy cứ hát lại bài hát đó
bao lâu sự xức dầu còn mạnh mẽ. Tiếp tục hát lại bài đó
cho đến khi Đức Thánh Linh làm xong công việc Ngài
đang làm, đem hội chúng vào sự ngợi khen cao hơn, hay
tiến gần hơn trong sự hiện diện của Ngài trong sự thờ
phượng.
Các ân tứ thuộc về lời nói
Khuyến khích sự vận hành tự do của các ân tứ âm thanh
của Đức Thánh Linh giữa vòng hội chúng. Thường thì
ngừng một lát tại một nơi thích hợp sẽ để ra một thì giờ
cho Chúa phán với dân sự của Ngài qua ân tứ tiếng lạ và
thông giải tiếng lạ hay qua ân tứ nói tiên tri.
1 Cô-rinh-tô 12:7-10 Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi
một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả,
người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn
ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng
được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho
người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh
164

Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; người thì
được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì
được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ
tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ
tiếng ấy.
Một người nào đó nói lời khích lệ ngắn, một câu kinh
thánh hay một bài hát tiếng lạ.
Thi thiên 40:3 Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới,
tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm
người
sẽ
thấy
điều
đó,
bắt
sợ,
Và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va.
Người hướng dẫn thờ phượng phải giữ uy quyền
thuộc linh trong buổi nhóm. Trong các hội chúng
tín hữu lớn, thì điều mong muốn là người nhận
được sứ điệp nên giơ tay hay đến với người đó xin
ý kiến trưởng lão trước khi nói sứ điệp.
Khi nói sứ điệp cần nói lớn tiếng hay dùng hệ
thống loa phóng thanh để cả hội chúng có thể nghe
được.
Để gây dựng
Nên làm mọi sự nhằm để gây dựng lẫn nhau. Mỗi
sự biểu lộ đúng theo kinh thánh đều phải hợp lí và
đúng đắn, nhưng nên làm mọi sự để gây dựng toàn
thể hội thánh đang nhóm lại.
1 Cô-rinh-tô 14:26 Hỡi anh em, nên nói thể
nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh
em, ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ
sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng
lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng.
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Tránh sự lộn xộn
Đức Chúa Trời không phải là tác giả của sự lộn
xộn.
1 Cô-rinh-tô 14:33 Vả, Đức Chúa Trời chẳng
phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa
bình.
Nếu buổi nhóm bỗng trở nên lộn xộn, hãy kiểm
soát và dẫn dắt để không còn lộn xộn nữa. Nếu cần
thiết, hãy ngưng lại và giải thích những gì đang
xảy ra thế là làm sáng tỏ được tình thế. Dùng thì
giờ này dạy dỗ về phương cách đúng của sự vận
hành Thánh Linh.
Tránh sự cắt ngang
Nếu có sự cắt ngang những gì Đức Thánh Linh
đang hành động lúc đó, người hướng dẫn phải
trưởng thành đủ để phân biệt và xử lí tình huống
mà không làm gián đoạn sự vận hành.
Cầu nguyện và phát triển ân tứ phân biệt các linh.
Cũng học biết nhạy bén với thời điểm của Đức
Chúa Trời. Sự cắt ngang có thể là một biểu hiện tốt
để ân tứ âm thanh của Đức Thánh Linh hay bài hát
thiêng liêng được ban cho theo đúng thời điểm của
Chúa.
Người hướng dẫn thờ phượng phải có đức tin, can
đảm, khôn ngoan, sáng suốt, ân sủng và tài trí để
hướng dẫn buổi nhóm trở lại ngay trung điểm của
sự xức dầu và dòng chảy của Đức Thánh Linh cách
khéo léo, nhẹ nhàng và yêu thương.
Sự hiệp một của Thánh Linh
Một người hướng dẫn ngợi khen và thờ phượng có
tài sẽ thiết lập sự hiệp một giữa chính mình và hội
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chúng, giữa các cá nhân trong hội chúng, và cả
giữa hội thánh với Thánh Linh. Trong lúc sự hiệp
một của Thánh Linh mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, sự
thờ phượng thật sẽ bắt đầu hòa nhịp trong một mức
độ lớn hơn hướng về Chúa.
Thì giờ
Người hướng dẫn thờ phượng phải nhạy bén giữ
thì giờ do mục sư và trưởng lão ấn định. Nếu sự
vận hành ĐứcThánh Linh kéo dài thì giờ ngợi khen
và thờ phượng, hãy cẩn thận tiếp thu sự xác nhận
từ tâm linh bạn và từ người có thẩm quyền như là
mục sư hay trưởng lão, là người có quyền lãnh đạo
thuộc linh trong buổi nhóm trước khi tiếp tục.
Kết luận
Hãy nhạy bén với Đức Thánh Linh để kết thúc
buổi ngợi khen và thờ phượng bằng cách từ từ để
mỗi người bước vào sự hiện diện của Chúa.
Sau khi đã khéo léo dẫn hội chúng qua cửa cảm tạ
và vào hành lang kinh nghiệm sự ngợi khen và sau
đó hướng họ vào sự hiện diện thân mật của Chúa
trong sự thờ phượng đích thực, bạn đã đem họ vào
chính tấm lòng của Ngài.
Hãy cẩn thận đừng làm xáo trộn những gì dang
xảy ra trong đời sống và tâm linh của mỗi tín hữu
trong thời điểm đặc biệt đó, hãy để mỗi người, khi
sự thờ phượng sắp kết thúc, cứ giữ trong sự im
lặng trong vinh hiển của sự hiện diện Chúa.
Khi ra về, bạn sẽ biết rằng có nhiều cuộc đời đã
được thay đổi trong suốt buổi nhóm đó. Bạn cũng
đã khéo léo hướng dẫn các tín hữu khác bước vào
kinh nghiệm niềm vui không kể xiết của sự ngợi
khen và thờ phượng đích thực, là điều mang lại sự
thỏa lòng lớn cho chính Đức Chúa Trời.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Liệt kê một số sự chuẩn bị mà người hướng dẫn thờ phượng phải có trước khi bắt
đầu buổi nhóm ngợi khen và thờ phượng.

2. Nêu một ví dụ về cách mà một người hướng dẫn thờ phượng dẫn dắt dân sự bước
vào chiều kích lớn hơn của sự ngợi khen và thờ phượng cách hiệu quả.

3.

Giải thích ý nghĩa của việc “hòa nhịp theo Thánh Linh” trong lúc ngợi khen và thờ phượng?
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