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Bài học 1 

Vào Trong Sự Vinh Hiển 

Trong những năm gần đây, chúng ta được kinh nghiệm 
nhiều về sự vận hành của Thánh Linh của Đức Chúa 
Trời. Đức Thánh Linh đã khôi phục nhiều lẽ thật cho Hội 
Thánh ở cấp độ cao hơn trong thời gian gần đây. Đã có 
những thời điểm của những điều tươi mới và thời điểm 
của sự phấn hưng. Nhiều người không còn hài lòng với 
kiểu “đi lễ nhà thờ,” họ tìm đến với sự mặc khải mới mẻ 
và mối quan hệ với thân vị của Chúa Giê-xu Christ. Và 
nhiều người đã nhận được báp-têm trong Đức Thánh 
Linh, được đầy dẫy với quyền năng từ trên cao, họ bắt 
đầu vận hành những ân tứ của Đức Thánh Linh. Nhiều 
người học biết được cách để lắng nghe tiếng Chúa và bắt 
đầu nói tiên tri. Khi Đức Chúa Trời vận hành, nhiều 
người đã bắt đầu kinh nghiệm được sự chữa lành và 
những phép lạ siêu nhiên trong đời sống thường ngày và 
trong chúc vụ.   

Tuy nhiên, chúng tôi luôn tin sẽ còn nhiều hơn thế nữa. 
Chúng tôi tin rằng nếu có một từ ngữ nào thích hợp nhất 
để mô tả về sự vận hành của Đức Chúa Trời trong những 
ngày sắp đến, thì đó là từ “sự vinh hiển.” Mục đích của 
bài học này là để mỗi người trong chúng ta đạt đến sự 
hiểu biết đầy trọn và tường tận về sự vinh hiển của Đức 
Chúa Trời. Tất cả chúng ta điều sẽ khám phá ra niềm vui 
ngập tràn và thay đổi cuộc đời của việc sống trong sự 
vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và khi sự vinh hiển của 
Đức Chúa Trời được biểu lộ qua đời sống của chúng ta, 
nhiều người khác cũng sẽ khám phá và kinh nghiệm với 
chúng ta sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa Trời như 
Ngài vẫn đang bày tỏ chính mình Ngài là Đức Chúa Trời 
của sự vinh hiển. 
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Những Lời Tiên Tri Về Sự Vinh Hiển 

�  Qua tiên tri A-ghê 

Tiên tri A-ghê đã nhìn thấy sự phục hồi của sự vinh hiển 
của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng sự vinh hiển này sẽ lớn 
hơn rất nhiều so với trước đây. 

A-ghê 2:1b,3,7,9 ...có lời của Đức Giê-hô-va phán ra 
bởi đấng tiên tri A-ghê mà rằng:…Ai là kẻ còn sót lại 
ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước 
của nhà nầy? Và bây giờ các ngươi xem nó ra làm 
sao? Nó ở trước mắt các ngươi, há chẳng phải như là 
hư không sao? Ta cũng làm rúng động hết thảy các 
nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi 
ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-
hô-va vạn quân phán vậy.  

“Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh 
quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta 
sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn 
quân phán vậy.” 

�  Qua tiên tri Ê-sai 

Tiên tri Ê-sai nghe các thiên sứ cùng nhau công bố rằng 
khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

Ê-sai 6:1-3 Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa 
ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền 
thờ. Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-
ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân 
và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phim cùng nhau 
kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là 
Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh 
hiển Ngài! 
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�  Qua tiên tri Ha-ba-cúc 

Tiên tri Ha-ba-cúc tiên tri về sự đến của sự nhận biết về 
vinh hiển của Chúa. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã 
ở đây.  Và ông tiên tri về sự hiểu biết về sự vinh hiển của 
Chúa. 

Ha-ba-cúc 2:14 Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-
hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. 

SỰ VINH HIỂN LÀ GÌ? 

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự vinh hiển. Đức 
Thánh Linh là Linh của sự vinh hiển, và Chúa Giê-xu là 
Vua Vinh Hiển, và là hiện thân của sự vinh hiển. Vì vậy, 
biết được vinh hiển là gì, cũng như làm thế nào để chúng 
ta có thể định nghĩa được nó là điều rất quan trọng. 

Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời 

Vinh hiển là sự hiện diện của Đức Chúa Trời được biểu 
lộ. Và sự vinh hiển này được nói đến trong suốt Kinh 
Thánh, và được thể hiện ra bằng nhiều cách khác nhau. 

Tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp có chung định nghĩa về 
sự vinh hiển. Vinh hiển là sự huy hoàng, rực rỡ, sáng 
ngời – đề cập đến “effulgence” (chiếu sáng từ một nguồn 
sáng). 

Shekinah 

Theo tiếng Hê-bơ-rơ, Shekinah có nghĩa là “đám mây 
chói sáng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời.” 

�  Giống Như Một Đám Lửa Thiêu Đốt 

Xuất Ê-díp-tô ký 24:15-17 Vậy, Môi-se lên núi, mây 
che phủ núi. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại 
núi Si-na-i; trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày 
thứ bảy Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-



8 

 

se. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi 
đỉnh núi, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, khác nào như 
đám lửa hừng. 

�  Trụ Mây Ban Ngày – Trụ Lửa Ban Đêm 

Xuất Ê-díp-tô ký 40:34-38 Áng mây bao phủ hội mạc 
và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm, 
cho đến đỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao 
phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy 
đền tạm. Vả, trong các sự hành trình của dân Y-sơ-
ra-ên, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra 
đi; còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không 
đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự 
hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, thì áng mây của Đức 
Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày, và có lửa ở trên 
đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Y-sơ-ra-ên. 

Doxa 

Theo tiếng Hy Lạp, doxa có nghĩa là “sự vinh hiển.” 
Doxa là mức độ cao nhất của sự vinh hiển, sự tôn vinh, 
trạng thái trọn vẹn của phước hạnh được hứa ban cho 
những người tin vào Đấng Christ. Điều này nói về sự 
tuyệt mỹ của Đấng Christ và dáng vẻ oai nghi của Ngài. 

Lời Chúa nói rằng chúng ta đang trên một hành trình từ 
vinh hiển đến vinh hiển, hoặc từ doxa đến doxa. 

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. 

Kabod 

Từ thường xuyên được sử dụng nhất để nói về sự vinh 
hiển trong Cựu Ước là từ kabod trong tiếng Hê-bơ-rơ, có 
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nghĩa là “nặng” hay “sức nặng,” liên hệ đến những ưu thế 
đáng kể, sự uy nghiêm, huy hoàng, lộng lẫy, vĩ đại, tuyệt 
mỹ để mô tả một Đức Chúa Trời được xứng đáng với lời 
khen ngợi và thờ phượng của chúng ta. 

�  Không Thể Vào Bên Trong 

2 Sử ký 7:1,2 Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ 
trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự 
vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. 
Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức 
Giê-hô-va, vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy 
đền của Ngài. 

�  Ngừng Hầu Việc 

2 Sử ký 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. 

�  Sự Vinh Hiển Vô Lượng Vô Biên 

2 Cô-rinh-tô 4:17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của 
chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời 
đời, vô lượng vô biên. 

�  Quyền Năng Để Cất Lên 

Tiên tri Ê-xê-chi-ên nói rằng ông đã được cất lên và đưa 
vào bên trong hành lang. Thánh Linh có thể nâng chúng 
ta lên từ lĩnh vực tự nhiên để bước vào lĩnh vực vinh 
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hiển, nhưng cũng có thể là từ một lĩnh vực “tự nhiên” này 
đến một lĩnh vực “tự nhiên” khác.   

Ê-xê-chi-ên  43:5 Thần cất ta lên và đem ta vào nơi 
hành lang trong; và, nầy, vinh quang của Đức Giê-hô-
va đầy nhà. 

 �  Không Thể Đứng Nỗi 

Khi đem Hòm Giao Ước (sự hiện diện của Đức Chúa 
Trời) vào đền thờ, các thầy tế lễ không thể đứng để hầu 
việc bởi vì kabod, sự vinh hiển của Chúa đầy dẫy đền 
thờ. 

�  Làm Cho Run Rẩy 

Đa-ni-ên đã viết: 

Đa-ni-ên 10:10 Bỗng, có bàn tay ai nắm tôi, đỡ tôi lên. 
Tôi run lẩy bẩy, đầu gối vẫn quỳ và hai tay chống 
trên đất.  

�  Làm Cho Sấp Mặt Xuống 

Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã viết: 

Ê-xê-chi-ên 44:4 ... và nầy, vinh quang của Đức Giê-
hô-va đầy dẫy nhà Đức Giê-hô-va, thì ta sấp mặt 
xuống.  

Thông thường, khi sự vinh hiển kabod đang được biểu lộ, 
chúng ta không thể đứng được. 

Khi lính canh đền thờ đến bắt Chúa Giê-xu, Ngài hỏi: 
“Các ngươi tìm ai?” 

Họ trả lời Ngài: “Tìm Giê-xu người Na-xa-rét.”  

Chúa Giê-xu phán: “Chính ta đây!” và Kinh Thánh nói 
rằng họ thối lui và té xuống đất. (Giăng 18:4-6) 
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�  Có Thể Đến Như Mây 

Vào ngày lễ khánh thành đền thờ do Sa-lô-môn xây cất,  
sự vinh hiển Chúa đến như một đám mây. 

1 Các Vua 8:6 Những thầy tế-lễ đem hòm giao-ước 
của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí-thánh, 
dưới cánh chê-ru-bim. 

Câu 10, 11 Xảy khi những thầy tế-lễ đã ra khỏi nơi 
thánh, bèn có mây đầy-dẫy nhà của Đức Giê-hô-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. 

�  Có Thể Đến Như Lửa 

Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống. 

2 Sử ký 7:1-3 Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ 
trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự 
vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. 
Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức 
Giê-hô-va, vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy 
đền của Ngài. 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 Giê-
hô-va và cảm tạ Ngài, mà rằng: Chúa là nhân từ, vì 
sự thương xót của Ngài còn đến đời đời! 

Hai Khía Cạnh Của Sự Vinh Hiển 

�  Sự Vinh Hiển Không Thể Chia Sẻ Được 

Có hai khía cạnh của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời – 
dành cho chính mình Ngài (sự vinh hiển không thể chia 
sẻ được) và sự vinh hiển Ngài dành cho nhân loại (sự 
vinh hiển có thể chia sẻ được.) 
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Ê-sai 42:8 Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta 
chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào 
khác... 

Đó là lý do tại sao chúng tôi phải cẩn thận để dâng lên 
Ngài sự vinh hiển tùy theo Danh xưng của Ngài. 

Thi thiên 29:2 Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng 
đáng cho danh Ngài… 

Thi thiên 96:7,8 Hỡi các họ hàng của muôn dân! Đáng 
tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn 
vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va; hãy đem lễ 
vật mà vào trong hành lang Ngài.  

Ma-thi-ơ 6:13b ...Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc 
về Cha đời đời. 

�  Sự Vinh Hiển Có Thể Chia Sẻ Được 

Sự vinh hiển có thể chia sẽ được là sự vinh hiển mà Ngài 
đã tạo nên con người để trải nghiệm và thể hiện trên đất 
này. 

Ichabod 

Ichabod thì ngược lại so với kabod. Nó có nghĩa là sự 
vinh hiển đã lìa khỏi. 

Khi con cái Y-sơ-ra-ên phạm tội và Hòm Giao Ước đại 
diện cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bị người Phi-
li-tin cướp đi: 

Nàng (dâu của Hê-li) đặt tên cho đứa trẻ là Y-ca-  
           bốt, vì nàng nói rằng: Sự vinh hiển đã lìa khỏi Y-sơ-

ra-ên; nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa 
Trời… (1 Sa-mu-ên 4:21,22). 

Thật đáng xấu hổ khi Ichabod, sự vinh hiển đã lìa khỏi, 
lại xảy ra trong đời sống của rất nhiều Cơ-đốc Nhân và 
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trong rất nhiều hội thánh ngày hôm nay. Chúng ta sẽ 
không bao giờ là chính chúng ta cho đến khi nào sự vinh 
hiển được tạo nên cho chúng ta được phục hồi. 

QUYỀN NĂNG VÀ SỰ VINH HIỂN 

Theo Kinh Thánh, quyền năng và sự vinh hiển của Đức 
Chúa Trời được biểu lộ cùng với nhau. 

Thi thiên 63:1,2 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức 
Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một 
đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước. Linh hồn tôi 
khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, 
đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, 
như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. 

Thi thiên 145:11 Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, 
thuật lại quyền năng của Chúa. 

Ma-thi-ơ 6:13b ...Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc 
về Cha đời đời. Amen 

Mác 13:26 Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người lấy đại 
quyền đại vinh ngự đến trên đám mây. 

Giu-đe 1:25 là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa 
chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng 
ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng 
thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến 
đời đời! A men. 

Khải huyền 5:13 Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên 
trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở 
đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng 
Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và 
quyền phép cho đến đời đời! 

Khải huyền 15:8a Đền thờ bèn đầy những khói, vì cớ 
sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời... 
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Khải huyền 19:1 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. 

Khi chúng ta bước vào lĩnh vực của sự vinh hiển, chúng 
ta có thể mong đợi để vận hành cách quyền năng hơn. 

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA SỰ HIỂN VINH 

Đức Cha 

�  Sự Vinh Hiển Của Ngài Thật Vĩ Đại 

Đa-vít đã viết về sự vĩ đại của sự vinh hiển của Đức 
Chúa Trời. 

Thi thiên 138:5b Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va, là lớn 
(vĩ đại) thay. 

�  Cha Của Sự Vinh Hiển 

Sứ đồ Phao-lô gọi Ngài là Cha vinh hiển. 

Ê-phê-sô 1: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa 
Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí 
của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận 
biết Ngài 

�  Đức Chúa Trời Của Sự Vinh Hiển 

Trong Công-vụ, Ngài được gọi là Đức Chúa Trời của sự 
vinh hiển. 

Công-vụ 7:2 Ê-tiên trả lời rằng: Hỡi các anh, các cha, 
xin nghe lời tôi! Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra 
cùng tổ chúng ta là Áp-ra-ham, khi người còn ở tại 
Mê-sô-bô-ta-mi, chưa đến ở tại Cha-ran.  

Đức Thánh Linh 
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�  Thánh Linh Của Sự Vinh Hiển 

Sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến Đức Thánh Linh như là Thánh 
Linh của sự vinh hiển. 

1 Phi-e-rơ 4:14 ... vì Thánh Linh vinh hiển của 
Thượng Đế ở với anh chị em.  

Đức Con 

Có hơn mười lăm phân đoạn Kinh Thánh có liên quan 
đến Chúa Giê-xu và sự vinh hiển. 

�  Vua Của Sự Vinh Hiển  

Đa-vít tiên tri về Chúa Giê-xu là Vua vinh hiển. 

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. 

�  Niềm Hy Vọng Của Sự Vinh Hiển 

Sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa Giê-xu ở trong chúng ta là 
niềm hy vọng của sự vinh hiển. 

Cô-lô-se 1:27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết 
sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân 
ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh 
em, là sự trông cậy (niềm hy vọng) về vinh hiển. 

�  Chúa Của Sự Vinh Hiển 

Sứ đồ Gia-cơ gọi Chúa Giê-xu là Chúa vinh hiển. 

Gia-cơ 2:1 Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa 
Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có 
tây vị người nào. 

�  Chúng Ta Có Thể Nhìn Thấy Được Sự Vinh Hiển 

Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng 
ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh 
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hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ 
nơi Cha. 

�  Sự Vinh Hiển Được Biểu Lộ Qua Phép Lạ 

Sứ đồ Giăng nói rằng sự vinh hiển của Chúa Giê-xu đã 
được biểu lộ qua các phép lạ. 

Giăng 2:11 Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức 
Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ bày sự vinh 
hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài.  

�  Sự Sáng và Sự Vinh Hiển 

Chúa Giê-xu là sự sáng và cũng là sự vinh hiển. 

Khải huyền 21:23-26 Thành cũng không cần mặt trời, 
mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa 
Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của 
thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua 
trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa 
thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban 
đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quí của các 
dân đến đó; 

�  Sự Thông Biết Về Sự Vinh Hiển 

Đức Chúa Trời khiến sự sáng của Ngài chiếu vào của 
chúng ta để ban cho chúng ta sự thông biết về sự vinh 
hiển Ngài. 

2 Cô-rinh-tô 4:6 Vì Đức Chúa Trời, - là Đấng có 
phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã làm 
cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng 
sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi 
mặt Đức Chúa Jêsus Christ. 

�  Sự Chói Sáng Của Sự Vinh Hiển 
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Chúa Giê-xu là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa 
Trời. 

Hê-bơ-rơ 1:1-3 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các 
đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần 
nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài 
phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã 
lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng 
nên thế gian; Con là sự chói sáng của sự vinh hiển 
Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời 
có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật;sau khi Con 
làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn 
nghiêm ở trong nơi rất cao. 

�  Sự Hóa Hình 

Chúa Giê-xu được hóa hình trong sự vinh hiển. 

Lu-ca 9:28-32 Độ tám ngày sau khi phán các lời đó, 
Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với 
mình lên trên núi để cầu nguyện. Đương khi cầu 
nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên 
sắc trắng chói lòa. Và nầy, có hai người nói chuyện 
cùng Ngài; ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinh 
hiển, và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng 
nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. Phi-e-rơ cùng đồng 
bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy 
vinh hiển của Đức Chúa Jêsus và hai đấng ấy đứng 
gần Ngài.  

�  Sự Phục Sinh 

Chúa Giê-xu đã sống lại bởi quyền năng của Đức Thánh 
Linh, và sứ đồ Phao-lô gọi đây là sự vinh hiển của Đức 
Chúa Cha. 

Rô-ma 6:4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép 
báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ 
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vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, 
thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.  

�  Chúa Giê-Xu Trở Lại Trong Sự Vinh Hiển 

Sứ đồ Lu-ca đã viết rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong sự 
vinh hiển. 

Lu-ca 21:27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng 
đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. 

�  Sự Vinh Hiển Được Bày Tỏ Trong Sự Toàn Hảo Của Ngài 

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong mỗi 
đặc tính của Ngài: khôn ngoan, quyền năng, thông biết, 
nhân từ, sự xét đoán và yêu thương. Sự vinh hiển của 
Đức Chúa Trời biểu thị sự tôn kính, uy nghi và huy 
hoàng của Chúa. 

Đa-ni-ên đã chứng kiến điều này. 

Đa-ni-ên 7:9,10 Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi 
đã đặt, và có Đấng Thượng cổ ngồi ở trên. Áo Ngài 
trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên 
sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là 
lửa hừng. Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và 
tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng 
trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách 
mở ra.  

Câu 13,14 Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy 
ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến 
với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng 
Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được 
ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết 
thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc 
người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng 
qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. 
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Các Thiên Sứ Bày Tỏ Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời 

Các thiên sứ được tạo ra để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. 

Khải huyền 18:1 Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ 
khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự 
vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. 

Lu-ca 2:9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự 
vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ 
hãi.  

ĐƯỢC TẠO NÊN VÌ SỰ VINH HIỂN 

A-đam và Ê-va được tạo nên vì sự vinh hiển của Đức 
Chúa Trời. Họ được mặc lấy sự vinh hiển của Ngài và ca 
tụng sự toàn hảo vinh hiển của Ngài trên đất này. 

Khi phạm tội, họ đã chết về mặt tâm linh, sự vinh hiển đã 
lìa khỏi họ. Họ đã không còn mặc lấy sự vinh hiển nữa, 
họ cảm thấy xấu hổ và ẩn mình khỏi Đức Chúa Trời vì 
họ trần truồng. 

Rô-ma 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất 
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời đã không từ bỏ loài người trong tình 
trạng như vậy. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng trong 
Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. 

1 Cô-rinh-tô 15:22 Như trong A-đam mọi người đều 
chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người 
đều sẽ sống lại.  

Đem Con Người Đến Với Sự Vinh Hiển 

Chúa Giê-xu, qua sự chết của Ngài, đã đem nhiều người 
đến với sự vinh hiển. Là Đấng tạo nên chúng ta, Ngài 
phục hồi chúng ta cho mục đích ban đầu. 
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Hê-bơ-rơ 2:9-10 Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở 
dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự 
chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn 
trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức 
Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết. Thật, Đấng 
mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn 
đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng 
làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau 
đớn mà nên trọn lành, là phải lắm.  

Tất cả những tín hữu đã được tạo nên để bày tỏ ra sự vinh 
hiển của Đức Chúa Trời. 

Ê-sai 43:7 …tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã 
dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã 
làm nên họ.  

Chúng ta cần phải khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. 

Ê-phê-sô 1:11, Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã 
nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho 
chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi 
sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của 
Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng 
Christ trước nhứt mà được ngợi khen. 
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Những Chiếc Bình Bằng Đất 

Đức Chúa Trời đã chọn cách để bày tỏ sự vinh hiển của 
Ngài thông qua chúng ta, những chiếc bình bằng đất của 
Ngài. 

Ê-sai đã viết về điều này: 

Ê-sai 60:1,2 Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng 
ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc 
lên trên ngươi. 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. 

Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta nhiều hơn về điều này. 

2 Cô-rinh-tô 4:6,7 Vì Đức Chúa Trời, - là Đấng có 
phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã làm 
cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng 
sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi 
mặt Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng chúng tôi đựng 
của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền 
phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ 
chẳng phải bởi chúng tôi.  

Ba Cấp Độ Của Sự Vinh Hiển 

Chúng ta có thể thấy được ba cấp độ của sự vinh hiển. 

Sự vinh hiển – Ở cấp độ này nhiều người ngày hôm nay 
kinh nghiệm sự vinh hiển của Ngài với niềm vui lớn lao 
và những biểu lộ lạ lùng. 

Sự vinh hiển lớn lao – Thỉnh thoảng chúng ta cũng được 
tiến đến cấp độ này ngày hôm nay. Đây là một mức độ 
cao hơn của sự vinh hiển, nơi chúng ta kinh nghiệm sự 
biểu lộ lớn hơn và kỳ diệu hơn của sự vinh hiển. 
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Sự vinh hiển lớn lao hơn – Đây là vinh hiển thời kỳ 
cuối cùng, khi mà sự thông hiểu về sự vinh hiển của Ngài 
tràn ngập khắp đất như nước tràn biển, khi sự vinh hiển 
của Chúa Giê-xu được phản chiếu qua chúng ta. 

Sứ đồ Phao-lô đã viết về điều này: 

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.  

Tất cả chúng ta hãy khao khát rằng tất cả những sự biểu 
lộ của sự vinh hiển của Chúa Giê-xu sẽ được nhìn thấy 
trong chúng ta. 

Sẽ có một sự khát khao để kinh nghiệm sự vinh hiển, 
không chỉ đem lại phước hạnh cho chúng ta, mà còn là sự 
vinh hiển, quyền năng để kéo mọi người đến với Ngài. 
Và đây là mục đích mà chúng ta được tạo nên. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Hãy mô tả về sự vinh hiển theo cách của bạn, sử dụng ít nhất ba câu kinh thánh. 

 

 

2. Quyền năng và sự vinh hiển có mối liên hệ với nhau như thế nào trong Kinh 
Thánh? 

 

 

3. Chúa Giê-xu được mô tả như thế nào trong mối liên hệ với sự vinh hiển? Cho ba 
ví dụ. 
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Bài học 2 

Phân Cách Khỏi Sự Vinh Hiển 

Bước Ra Để Bước Vào 

Sứ đồ Phao-lô đã viết cho hội thánh Cô-rinh-tô: 

2 Cô-rinh-tô 6:17a Bởi vậy Chúa phán rằng: “Hãy ra 
khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó” 

Khi chúng ta mong muốn bước vào sự vinh hiển của Đức 
Chúa Trời, sẽ có một sự phân cách tự nhiên khỏi nhiều 
điều, là những điều cố giữ chúng ta lại. 

Tác giả sách Hê-bơ-rơ viết: 

Hê-bơ-rơ 12:1b ...chúng ta cũng nên quăng hết gánh 
nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục 
theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. 

Những gánh nặng mà tác giả sách Hê-bơ-rơ muốn nói 
đến ở đây có thể có liên hệ đến những hành động của 
chúng ta, bạn bè của chúng ta, hay có thể là những cảm 
xúc trong chúng ta. 

KHỞI ĐẦU MỚI CỦA NHỮNG DẤU LẠ 

Khi Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se trong bụi gay 
cháy, đó là một sự khởi đầu mới của những dấu lạ cho 
con cái Y-sơ-ra-ên. 

Xuất Ê-díp-tô ký 3:2-3 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va 
hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. 
Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy, nhưng không 
hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: Ta hãy tẽ bước lại đặng 
xem sự lạ lớn nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút 
nào.  
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Phép lạ này được theo sau bởi mười tai họa giáng trên 
dân Ai Cập. Sau đó chúng ta đọc biết được thể nào Đức 
Chúa Trời đã rẽ Biển Đỏ và giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên 
ra khỏi Ai Cập, và thể nào một trụ mây dẫn họ đi qua sa 
mạc, làm bóng che họ ban ngày và một trụ lửa sưởi ấm 
họ ban đêm. Đức Chúa Trời ban cho họ nước và thức ăn. 
Suốt cuộc hành trình của họ luôn kèm theo những phép 
lạ. 

Nhưng khi Đức Chúa Trời đưa Môi-se lên núi Si-nai để 
ban pháp luật, Đức Chúa Trời nói rằng sẽ có dấu đặc biệt 
được đưa ra để mọi người có thể nghe thấy và tin. 

Đức Chúa Trời Phán Từ Đám Mây 

Xuất Ê-díp-tô ký 19:9 Ngài phán rằng: Nầy, ta sẽ ở 
trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi; đặng khi nào ta 
phán cùng ngươi, thì dân sự nghe và tin cậy ngươi 
luôn luôn. Đoạn, Môi-se đem lời của dân sự thưa lại 
cho Đức Giê-hô-va. 

Sấm Vang – Chớp Nhoáng                                                                                            
Áng Mây Dày Đặt – Tiếng Kèn                                                                                          
Khói – Lửa – Núi Rung Động 

Khi những dấu lạ tiếp diễn, không còn một sự nghi ngờ 
nào trong tâm trí của dân sự rằng Đức Chúa Trời đang ở 
trên ngọn núi và Ngài đang phán cùng với Môi-se. Đức 
Chúa Trời phán bảo Môi-se tất cả những điều này để dân 
sự có thể tin.  

Xuất Ê-díp-tô ký 19:16 Qua sáng ngày thứ ba, có sấm 
vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi, 
và tiếng kèn thổi rất vang động; cả dân sự ở trong trại 
quân đều run hãi.  

Câu 18 Vả, bấy giờ, khắp núi Si-na-i đều ra khói, vì 
Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó; khói ra 
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khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều 
rung động cách kịch liệt. 

Phản Ứng Của Dân Sự  

Hãy nhớ rằng tất cả con cái Y-sơ-ra-ên đều đã nhìn thấy 
những tai vạ đã giáng xuống người Ai Cập; Biển Đỏ rẽ ra 
cách siêu nhiên; họ được ban cho nước uống cách lạ 
lùng, và bây giờ là sấm vang, chớp nhoáng, áng mây dày 
đặt, khói, tiếng kèn và núi rung động. Bất chấp tất cả 
những bằng chứng chứng tỏ sự tồn tại của Đức Chúa 
Trời, những phép lạ mà Ngài đã liên tục thực hiện cho 
họ, dân sự đã lựa chọn việc làm cho một con bò vàng và 
quỳ xuống và thờ phượng nó. Thật không thể tưởng 
tượng nỗi! 

Xuất Ê-díp-tô ký 32:4 Người nhận lấy nơi tay họ, và 
dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói 
rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần của ngươi đã 
đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.  

Câu 7 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: 
Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-
tô đã bại hoại rồi,  

Câu 10 Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn 
thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi; 
nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.  

Hẳn là không có ai ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời muốn 
tiêu diệt dân sự, có phải vậy không? Chúng ta có thể đọc 
lại phân đoạn Kinh Thánh này và ra sức chỉ trích họ, và 
tự hỏi làm thế nào mà họ lại làm điều khủng khiếp như 
vậy. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem những gì đã xảy ra. 

Môi-se là nhà lãnh đạo của họ. Ông đã đưa họ vào con 
đường họ không hiểu được, và đến nơi mà họ không hề 
biết. Con cái Y-sơ-ra-ên đã ở tại Ai Cập trong 400 trăm 
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năm, trải qua nhiều thế hệ. Môi-se đã dẫn họ đi thờ 
phượng một Đức Chúa Trời mà họ không hề biết. Môi-se 
đã được Đức Chúa Trời kêu gọi. Ông đã có một mối 
quan hệ cách cá nhân với Đức Chúa Trời, nhưng họ thì 
không.  

Họ nghĩ rằng Môi-se hẳn đã chết. Ông đã lên núi khi có 
những điều khủng khiếp xảy ra. Và đã rất lâu rồi ông 
không quay trở lại. 

Khi họ làm xong con bò vàng, họ đã quay trở lại việc thờ 
phượng các vị thần theo cách mà họ đã nhìn thấy khi họ 
còn sống ở Ai Cập. Theo cách cha mẹ của họ đã nhìn 
thấy, ngay cả cách mà ông bà của họ đã nhìn thấy. 

Điều này không làm giảm đi tội lỗi của họ, nhưng nó chỉ 
làm cho những gì đã xảy ra trở nên dễ hiểu hơn. 

Có thể lắm nhiều người ngày hôm nay đang đi theo vết 
xe đổ mà dân Y-sơ-ra-ên đã đi qua khi họ phủ nhận 
quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ chỉ muốn thờ 
phượng Đức Chúa Trời theo cách thoải mái nhất đối với 
họ. Họ muốn tiếp tục làm theo cách của con người và 
không muốn đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. 

SỰ LỰA CHỌN  

Môi-se Đã Thực Hiện Một Quyết Định 

Môi-se đã từ bỏ nhiều điều trong cuộc sống của ông. 
Ngay cả trước khi ông đưa ra sự lựa chọn cho mình, gia 
đình ông đã để ông vào một cái rương mây và thả trên 
dòng sông Nin. Ông trở thành một cháu trai nuôi của 
Pha-ra-ôn, nhưng ông đã từ bỏ tất cả quyền lực và sự 
giàu có này. Ông đã có một cuộc sống thoải mái trong sa 
mạc và lập gia đình tại đây, nhưng khi Đức Chúa Trời 
gọi ông ra khỏi đó, ông đã vâng lời. 
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Môi-se là một tấm gương tiêu biểu của một nhà lãnh đạo, 
ông được Đức Chúa Trời lựa chọn và chuẩn bị sẵn sàng. 
Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ tiêu diệt dân Y-sơ-
ra-ên và làm cho Môi-se trở nên một dân lớn, Môi-se đã 
không bỏ cuộc. Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời tha cho 
dân sự. 

Xuất Ê-díp-tô ký 33:1,2a, 3 Đức Giê-hô-va phán cùng 
Môi-se rằng: Nầy, ngươi cùng dân sự mà ngươi đã 
dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề 
ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, rằng: Ta sẽ 
ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. Ta sẽ sai một Thiên Sứ 
của Ta đi trước ngươi... nhưng ta không cùng lên với 
ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, e ta diệt ngươi 
dọc đường chăng. (BD King James) 

Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ sai một thiên sứ đi với 
họ, nhưng không phải bất kỳ thiên sứ nào vì Ngài có đề 
cập đến, “Thiên Sứ của Ta…”Nhưng Môi-se thưa: 

Xuất Ê-díp-tô ký 33:15 “Nếu chính mình Ngài chẳng 
đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây.”  

Ông rất khao khát sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ông 
đã từ chối đi mà không có Ngài. 

�  Lựa Chọn Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời 

Vì tội lỗi của dân sự, Môi-se đã phải đem lều của ông ra 
ngoài trại quân. Chỉ còn cách tách khỏi dân sự, sự vinh 
hiển của Đức Chúa Trời mới tiếp tục ở trên ông. 

Xuất Ê-díp-tô ký 33:7-11a Môi-se lấy Trại đem dựng 
xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc, phàm ai muốn 
cầu khẩn Đức Giê-hô-va, thì ra đến hội mạc ở ngoài 
trại quân. Vừa khi Môi-se ra đến Trại, thì cả dân sự 
chỗi dậy, mỗi người đứng nơi cửa trại mình, ngó theo 
Môi-se cho đến khi nào người vào trong Trại rồi. Vừa 
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khi người vào đó, thì trụ mây giáng xuống dừng tại 
cửa Trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Cả dân 
sự thấy trụ mây dừng tại cửa Trại, bèn đứng dậy, rồi 
mỗi người đều sấp mình xuống nơi cửa trại mình. 
Đức Chúa Trời đối diện phán cùng Môi-se  
Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một 
người nói chuyện cùng bạn hữu mình. 

Xuất Ê-díp-tô ký 33:17 Đức Giê-hô-va phán cùng 
Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi 
được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi 
vậy.  

�  Cầu Xin Chúa Với Cả Tấm Lòng 

Nhưng Môi-se vẫn chưa bằng lòng. Ông thưa: “Tôi xin 
Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!” Môi-se luôn 
luôn mong muốn có Chúa nhiều hơn. 

Xuất Ê-díp-tô ký 33:18 Môi-se thưa rằng: “Tôi xin 
Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!” 

�  Sự Vinh Hiển Đến 

Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển đến 
trên Môi-se. 

Xuất Ê-díp-tô ký 34:29, 30 Khi Môi-se tay cầm hai 
bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da 
mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-
hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn 
Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại 
gần.  

Môi-se thôi nói chuyện cùng họ liền lấy lúp che mặt 
mình lại. Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va 
đặng hầu chuyện Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng 
nào lui ra; đoạn ra nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên mọi lời 
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Ngài đã phán dặn mình. Dân Y-sơ-ra-ên nhìn mặt 
Môi-se thấy da mặt người sáng rực, thì Môi-se lấy lúp 
che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức 
Giê-hô-va.  

Cuộc đời của Môi-se là một thách thức lớn đối với chúng 
ta ngày nay. Môi-se là một người bạn của Đức Chúa 
Trời, nhưng ông luôn mong muốn nhiều hơn về chính 
Ngài. Ngay cả khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ sai 
thiên sứ của Ngài để đi với dân sự, Môi-se nói rằng ông 
sẽ không đi nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa 
Trời. Ông sẵn sàng để tách mình ra khỏi tất cả mọi thứ và 
mọi người nếu họ làm ông phân cách khỏi Đức Chúa 
Trời. Không có sự thỏa hiệp trong ông. 

Quyết Định Của Áp-ra-ham 

Trong Kinh Thánh nói về cuộc đời của Áp-ra-ham kể từ 
khi Đức Chúa Trời phán với ông. 

Sáng thế ký 12:1-3 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng 
Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà 
con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta 
sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước 
cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ 
thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người 
nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và 
các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.  

Đức Chúa Trời đã cho Áp-ram một sự lựa chọn tuyệt vời, 
nhưng tất cả bắt đầu khi và chỉ khi ông chọn để vâng lời 
Đức Chúa Trời và bước ra khỏi quê hương của ông. 

Các Đấng Tiên Tri Trong Cựu Ước 

Chúng ta có thể học biết về hết tiên tri này đến tiên tri 
khác trong Cựu Ước và tìm hiểu xem Đức Chúa Trời đã 
đòi hỏi sự hy sinh ở nơi họ của như thế nào, họ cần phải 
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biệt riêng chính mình họ, để tương giao Đức Chúa Trời 
cách mật thiết. 

Giăng Báp-tít 

Chúng ta không biết được rằng Giăng đã tự tách mình 
khỏi dân Y-sơ-ra-ên như thế nào, nhưng chúng ta biết 
rằng ngay cả trước khi được sinh ra, ông đã được biệt 
riêng. 

Lu-ca 1:15 Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; 
không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ 
được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng 
mẹ. 

Chúng ta đọc thấy trong Ma-thi-ơ:  

Ma-thi-ơ 3:1-4 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo 
trong đồng vắng xứ Giu-đê, rằng: Các ngươi phải ăn 
năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ấy là về Giăng 
Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có 
tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban 
bằng các nẻo Ngài. Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc 
đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu 
chấu và mật ong rừng. 

Giăng tách mình khỏi mọi người và đi vào nơi đồng 
vắng. Ông thậm chí còn tự tách mình với những gì ông 
mặc và ăn. 

Có thể có người hỏi rằng: “Anh có nghĩ rằng Giăng thích 
mặc áo bằng lông lạc đà và ăn châu chấu không?” 

Không, chúng tôi sẽ trả lời là không. Tôi không nghĩ rằng 
ông thích như vậy. Nhưng đó là một phần của cái giá mà 
ông phải trả để đáp ứng với sự kêu gọi của Đức Chúa 
Trời cho cuộc đời của ông. 
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Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời 

Tất nhiên, không có ví dụ nào mạnh mẽ hơn Chúa Giê-
xu, Người đã bỏ lại tất cả sự vinh hiển của thiên đàng để 
đến và sống trên đất này như một con người. Ngài đã tự 
tách mình ra khỏi tất cả những quyền và đặc quyền bình 
đẳng với Đức Chúa Trời, và đến thế gian này như một 
con người. 

Phi-líp 2:7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi 
tớ và trở nên giống như loài người.  

Quyết Định Của Chúng Ta 

Nhiều quyết định không được thực hiện trong một thời 
gian ngắn, nhưng quyết định liên tục là điều sẽ trở thành 
một lối sống. Chúa Giê-xu bảo chúng ta: 

Ma-thi-ơ 6:33 ... trước hết hãy tìm kiếm nước Đức 
Chúa Trời và sự công chính của Ngài. 

Sứ đồ Phao-lô nói: 

1 Cô-rinh-tô 10:31b …hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm 
sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà 
làm.  

Để có một sự tách biệt, đòi hỏi chúng ta phải làm và hoàn 
thành sứ mệnh của chúng ta – là những người mang sự 
vinh hiển của Chúa đến với thế giới xung quanh chúng 
ta. 

Giô-suê thách thức dân Y-sơ-ra-ên thực hiện quyết định 
của họ, và Đức Chúa Trời đòi hỏi tất cả chúng ta phải 
thực hiện một quyết định. 

Giô-suê 24:15 … thì ngày nay hãy chọn ai mà mình 
muốn phục sự,… nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức 
Giê-hô-va. 
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Sống Một Đời Sống Thánh Khiết 

Sự hiện diện và vinh hiển của Đức Chúa Trời không thể 
nào hòa hợp với tội lỗi. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm 
sự hiện diện và vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta 
phải biệt riêng chúng ta ra và làm cho mình sạch khỏi 
những dơ bẩn của xác thịt để sống và bước đi trong sự 
thánh khiết của Đức Chúa Trời. 

Sứ đồ Phao-lô viết: 

2 Cô-rinh-tô 6:17,1;7:1 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy 
ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, 
đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các 
ngươi:  Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con 
trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.  Hỡi 
những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa 
dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ 
bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ 
Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của 
chúng ta.  

Sứ đồ Phi-e-rơ nói đến điều này theo cách khác: 

1 Phi-e-rơ 1:13-16 Vậy, anh em hãy bền chí như thể 
thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi 
chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus 
Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng 
lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong 
anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. 
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.  

DÒNG DÕI CỦA GIA-CỐP 

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người sẽ thực sự 
thờ phượng Ngài. Sứ đồ Giăng đã viết: 
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John 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.  

Tìm Kiếm Mặt Chúa 

Quyết định của chúng ta là trở thành một phần của dòng 
dõi Vinh Hiển – dòng dõi của Gia-cốp – dõng dõi của 
những người tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm mặt 
Ngài. 

Cũng giống như Môi-se luôn luôn muốn biết nhiều hơn 
về Đức Chúa Trời, chúng ta cũng nên tìm kiếm Ngài. 

Thi thiên 24:6 Ấy là dòng dõi của những người tìm 
kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm 
mặt Đức Chúa Trời của Gia cốp.  

Đa-vít tiếp tục: 

Thi thiên 27:8 Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy 
tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức 
Giê-hô-va ôi! Tôi sẽ tìm mặt Ngài.  

Câu 4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm 
kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong 
nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức 
Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài.  

Thi thiên 26:8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của 
nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. 

Dự Phần Về Đức Thánh Linh  

Hê-bơ-rơ 6:4b ... Vì chưng những kẻ đã được soi sáng 
một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về 
Đức Thánh Linh. 
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Phi-líp 3:12 Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là 
đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy 
hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa 
Jêsus Christ giựt lấy rồi. 

Giống như Môi-se, chúng ta không thỏa mãn với một 
thiên sứ, với những gì chưa phải là tốt nhất, một hội 
thánh thông thường, nhưng chúng ta sẽ chỉ thỏa mãn khi 
có sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa Trời. 

Sống Trong Thánh Linh 

Những người đang ở giữa sự vận hành mới mẽ của 
Thánh Linh thường bị bắt bớ bởi những người ở trong sự 
vận hành cũ của Thánh Linh. Điều này luôn luôn đúng. 
Thật dễ dàng để dừng lại ở một sự mặc khải được lập 
vững, và không tiếp tục đi tới những gì Đức Chúa Trời 
đang nói ngày hôm nay. Những người này đã bắt đầu 
sống trong lĩnh vực linh, nhưng giờ đây họ đang sống 
trong lĩnh vực của xác thịt. 

Ga-la-ti 4:29 Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác 
thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay 
cũng còn là thể ấy. 

1 Cô-rinh-tô 2:14 Vả, người có tánh xác thịt không 
nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức 
Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ 
dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách 
thiêng liêng.  

Được Biến Đổi 

Ở giữa sự bắt bớ và phiền não này, Đức Chúa Trời đang 
làm việc trong đời sống của chúng ta để đưa chúng ta vào 
sự vinh hiển lớn hơn. 
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2 Cô-rinh-tô 4:17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của 
chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời 
đời, vô lượng vô biên. 

Hê-bơ-rơ 2:10 Thật, Đấng mà muôn vật hướng về 
Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh 
hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của 
những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là 
phải lắm. 

Sự vinh hiển của Ngài biến đổi chúng ta. 

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.  

Ngài đã ban cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài. 

Giăng 17:22 Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha 
đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta 
vẫn là một. 

Chúng ta là hội thánh đầy vinh hiển của Ngài. 

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.  

Để Cho Sự Vinh Hiển Của Ngài Chiếu Sáng 

Sự vinh hiển của Ngài sẽ được nhìn thấy trên chúng ta. 
Nhiều người sẽ được kéo đến sự vinh hiển cách siêu 
nhiên. Sẽ có sự vui mừng lớn và sự giàu có dư dật. 

Ê-sai 60:1-5 Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng 
ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc 
lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám 
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bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên 
ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân 
tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự 
chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên 
xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết 
thảy, và đến cùng ngươi, Con trai ngươi đến từ xa, 
con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay. Bấy 
giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa 
rung động vừa nở nang; vì sự dư dật dưới biển sẽ trở 
đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. 

Sứ đồ Lu-ca cũng đề cập đến loại sự sáng này. 

Lu-ca 11:36 Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không 
có phần nào tối tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng 
như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. 

Khao Khát Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời 

�  Giống Như Môi-Se Đã Làm 

Hãy nhớ Môi-se đã khao khát sự vinh hiển của Chúa như 
thế nào. 

Xuất Ê-díp-tô ký 33:18 Môi-se thưa rằng: Tôi xin 
Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài! 

�  Giống Như Đa-vít Đã Làm 

Đa-vít khao khát sự vinh hiển. 

Thi thiên 26:8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của 
nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. 

�  Giống Như Chúa Giê-xu 

Chúa Giê-xu khao khát sự vinh hiển. 

Giăng 17:1 Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, 
ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; 
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xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh 
hiển Cha. 

Giăng 17:5 Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con 
vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm 
vinh hiển Con nơi chính mình Cha. 

Chúa Giê-xu muốn ban cho chúng ta sự vinh hiển của 
Ngài. 

Giăng 17:22 Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha 
đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta 
vẫn là một. 

Giăng 17:24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những 
kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ 
ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã 
ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. 

�  Nhận Lấy Sự Vinh Hiển  

1 Sử ký 16:27 (KJV) Ở trước mặt Ngài có sự vinh 
hiển, oai nghi; tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự 
vui vẻ. 

Sự Hợp Nhất Của Thánh Linh 

Ngay cả khi Chúa Giê-xu đang đối mặt với án đóng đinh 
như là một sự hy sinh cho cả nhân loại. Ngài cầu nguyện 
rằng Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh Ngài, Ngài sẽ làm vinh 
danh Đức Chúa Trời. 

�  Đức Chúa Cha Được Vinh Hiển Bởi Chúa Giê-Xu  

Giăng 17:1 Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, 
ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; 
xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh 
hiển Cha. 
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Câu 4-5 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công 
việc Cha giao cho làm. Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh 
hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian 
mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. 

�  Chúa Giê-Xu Được Vinh Hiển Trong Chúng Ta 

Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ được tôn vinh trong chúng 
ta. 

Câu 9-10 Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế 
gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho 
Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều 
thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về 
Cha tức là thuộc về Con, và Con nhân họ được tôn 
vinh. 

�  Ngài Ban Cho Chúng Ta Sự Vinh Hiển Của Ngài 

Câu 20-22 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi 
đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con 
nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong 
Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong 
chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con 
đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban 
cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là 
một. 

Chúng ta phải luôn ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. 

Câu 24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ 
Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm 
xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban 
cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. 
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Khao Khát Đức Chúa Trời Và Sự Vinh Hiển Của Ngài 

Chúng ta có thể làm gì hơn ngoài việc khao khát chính 
mình Ngài? Chúng ta khao khát bao nhiêu, chúng ta sẽ 
nhận lãnh bấy nhiêu. 

Thi thiên 63:1,2 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức 
Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một 
đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát 
khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem 
sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã 
nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. 

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?  

Ma-thi-ơ 5:6 Phước cho những kẻ đói khát sự công 
bình, vì sẽ được no đủ! 

Đeo đuổi 

Chúng ta phải “đeo đuổi” để đạt cho được Chúa. 

Phi-líp 3:12b… nhưng tôi đang đeo đuổi để đạt cho 
được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jesus Christ 
đoạt lấy rồi. 

Đa-vít đã viết: 

Thi thiên 63:8 Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu 
Chúa nâng đỡ tôi. 

Bước Ra Để Bước Vào 

Chúng ta cũng đã bắt đầu bài học này với câu này. Chúng 
ta phải bước ra và tự tách biệt để đến với tất cả những gì 
Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Trước khi Đức 
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Chúa Trời đến ở giữa chúng ta trong sự vinh hiển lớn lao 
của Ngài, chúng ta phải tự phân rẽ khỏi tất cả những hỗn 
độn. Tác giả sách Hê-bơ-rơ đề cập đến điều này như một 
cuộc đua. Ông nói: 

Hê-bơ-rơ 12:1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người 
chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta 
cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương 
ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày 
ra cho ta. 

Bất chấp gánh nặng như thế nào, nó cũng không thể nào 
đáng để ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Không 
một mối quan hệ, không một tổ chức, không một truyền 
thống nào, không một sự trói buộc nào trong quá khứ, 
xứng đáng đến nỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa 
Trời và mục đích của Ngài cho đời sống của chúng ta. 

Chúng ta phải quyết định. Chúng ta có thể công bố 
những lời này của Phao-lô trong Phi-líp 3:13 và 14: 

Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt 
đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng 
sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi 
nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi 
trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus 
Christ. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Quyết định của Môi-se là gì? Đó có phải là một quyết định mà ông phải trả giá 
không? 

 

 

2 . Cho biết sáu đặc điểm của dòng dõi Gia-cốp. 
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Bài học 3 

Bước Vào Sự Vinh Hiển 

Đền Tạm Của Môi-se 

Đền tạm của Môi-se cho chúng ta sự mặc khải của một 
tiến trình nhờ đó chúng ta có thể bước vào sự hiện diện 
của Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay. 

Tác giả sách Hê-bơ-rơ cho rằng đền tạm của Môi-se là 
một “bản sao và hình bóng của các việc trên trời.” Đó là 
sự bày tỏ của các tiến trình dựa theo đó chúng ta có thể 
bước vào sự vinh hiển của sự hiện diện tuyệt vời của Đức 
Chúa Trời trong ngày hôm nay. 

Hê-bơ-rơ 8:5 và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó 
chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà 
thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức 
Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi 
việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.  

HÀNH LANG BÊN NGOÀI 

Bước Vào Qua Các Cửa 

Thi thiên 100:4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, 
Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. 

Chúng ta phải bắt đầu bằng cách bước đến các cửa với 
tấm lòng biết ơn chân thành của chúng ta dâng lên Đức 
Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài dành cho tất cả chúng 
ta. 

Cánh cửa, hay con đường là qua Chúa Giê-xu. 

Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là 
đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không 
ai được đến cùng Cha. 
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Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình bước vào sự vinh hiển 
của sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa Trời bằng cách 
đến cửa của sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ. Nhiều 
người đã chọn sống bên trong cửa thay vì đi tiếp để bước 
vào một mối quan hệ gần gũi hơn với Chúa. Họ là những 
tín hữu, nhưng chưa phải là các môn đồ. 

Họ đã rời Ai Cập nhưng chưa được đưa vào Đất Hứa. 
Mối quan hệ của họ với Chúa là từ xa, không gần gũi 
Ngài. 

Sẽ không có sự che phủ ở tại hành lang, chúng ta sẽ nghe 
thấy tất cả những âm thanh xung quanh. Để tiếp tục sống 
khu vực này đồng nghĩa với việc chúng ta không có sự 
bảo vệ khỏi “những tên lửa” của kẻ thù. 

Ý Thức Tội Lỗi 

Những người đã chọn để sống gần với thế giới bên ngoài 
dễ bị tổn thương, bối rối, bị ảnh hưởng và bị cám dỗ từ 
thế gian. Họ có xu hướng sa đọa, hoặc gục ngã. 

Bàn Thờ Của Lễ Thiêu 

Hành lang bên ngoài có bàn thờ bằng đồng và chậu bằng 
đồng. Đồng nói về sự phán xét tội lỗi. 

Bàn thờ bằng đồng là nơi dâng lên của lễ thiêu, của lễ thù 
ân và của lễ chuộc tội. Chúa Giê-xu đã gánh lấy sự phán 
xét tội lỗi của chúng ta trên chính mình Ngài. 

Chậu Bằng Đồng 

Chậu bằng đồng dùng trong nghi lễ tẩy rửa, nói về sự làm 
sạch tội lỗi của chúng ta bởi huyết của Chúa Giê-xu. 

Ngay cả khi chúng ta là những tín hữu phạm tội, Đức 
Chúa Trời đã thực hiện một điều khoản nhờ đó chúng ta 
sẽ được tha thứ và thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi. 
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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 tiếp tục bước vào “Nơi Thánh” là điều rất quan 
trọng, bởi vì tội lỗi không thể đi vào nơi sự thánh khiết 
của Đức Chúa Trời hiện diện. 

Tuy nhiên, việc ở lại hành lang bên ngoài của lĩnh vực 
thuộc linh làm cho chúng ta liên tục ý thức về tội lỗi và 
sự phán xét. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi xa hơn 
một đời sống của “những Cơ-đốc Nhân ngoài hàng lang.” 
Ngài muốn chúng ta tiến sâu hơn trong mối quan hệ mật 
thiết với Ngài. 

Lót 

Lót là một ví dụ cho các Cơ-đốc Nhân “ngoài hàng lang” 
khi ông đã chọn để sống gần Sô-đôm. 

Sáng thế ký 13:12 Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn 
Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến 
Sô-đôm. 

câu 13 Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng 
cùng Đức Giê-hô-va. 

Họ dễ dàng bị cám dỗ và bị chế ngự bởi ma quỷ. 

Đời sống thuộc linh của họ rất nhạt nhẽo, trì trệ, yếu kém 
và bất lực. Họ sống một đời sống thất bại. 

Tuy nhiên, tại hành lang bên ngoài, Đức Chúa Trời đã 
mở một lối cho chúng ta để có thể bước vào một mối 
quan hệ và mối thông công mật thiết với Ngài. 
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NƠI THÁNH 

Trong thời Cựu Ước, các thầy tế lễ bước vào Nơi Thánh 
hàng ngày để phục sự Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta là 
những thầy tế lễ, phải bước vào Nơi Thánh và phục sự  
Chúa. 

Công-vụ 13:2 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. 

Nơi Thánh được bao quanh bởi da của những con vật bởi 
sự đổ huyết của chúng. Ngày hôm nay, chúng ta là những 
tín hữu có vị trí được “bao phủ.” Chúng ta có được điều 
này là bởi sự đổ huyết của Chúa Giê-xu “Chiên Con của  
Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi thế gian đi.” 

Ý Thức Đức Thánh Linh 

Ở trong Nơi Thánh là ở trong sự bảo vệ và  nơi mà chúng 
ta được phân cách khỏi những âm thanh của thế giới bên 
ngoài. Đây là một nơi dễ dàng hơn để nghe tiếng nói của 
Đức Chúa Trời. 

Chân Đèn Bằng Vàng,                                                                                               
Bàn Bánh Trần Thiết,                                                                                                  
Bàn Thờ Xông Hương 

Trong Nơi Thánh, có ba vật dụng, mỗi vật dụng được 
làm chính xác theo mô hình mà Đức Chúa Trời đã chỉ 
dẫn. Và mỗi vật dụng đem đến một sự mặc khải về lẽ thật 
thuộc linh. 

Chân đèn bằng vàng luôn đầy với dầu mới mỗi ngày. 
Đây là một hình bóng về sự tràn đầy dầu của Đức Thánh 
Linh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ở đây, thay 
vì “ánh sáng tự nhiên” đã có sự chiếu sáng của Đức 
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Thánh Linh. Ở trong Nơi Thánh là ở trong mối quan hệ 
mật thiết với Đức Thánh Linh. 

NƠI CHÍ THÁNH 

Hòm Giao Ước 

Hòm Giao Ước được đặt trong Nơi Chí Thánh, hay “Nơi 
Cực Kỳ Thánh Khiết,” đại diện cho ngôi trên trời của 
chính Đức Chúa Trời. 

Ở trong Nơi Chí Thánh là ở trước Ngôi của Đức Chúa 
Cha. Ở trong Nơi Chí Thánh, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự 
sống dư dật, sự sống đầy ý nghĩa, sự sống chất lượng, sự 
sống phục sinh, sự sống Zoe, và sự sống vinh hiển. 

Ý Thức Đức Chúa Trời 

Nơi Chí Thánh là nơi mà chúng ta hoàn toàn ý thức về 
Đức Chúa Trời, về Ngài là ai. Ở đây chúng ta vận hành 
trong lĩnh vực của Thánh Linh, bằng những cảm nhận 
của tâm linh. 

Hê-bơ-rơ 5:14;6:1 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ 
thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà 
phân biệt điều lành và dữ. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ 
qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà 
tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: 
từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời. 

Ở trong Nơi Chí Thánh là ở trong sự bao bọc của đám 
mây tràn ngập sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời. 
Sau khi đền tạm đã được hoàn thành, Hòm Giao Ước 
được đưa nơi đây. 

Xuất Ê-díp-tô ký 40:34-37 Áng mây bao phủ hội mạc 
và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm, 
cho đến đỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao 
phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy 
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đền tạm. Vả, trong các sự hành trình của dân Y-sơ-
ra-ên, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra 
đi; còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không 
đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên.  

Bước vào Nơi Chí Thánh, hình ảnh trên đất của Ngai 
Đức Chúa Trời ở thiên đàng, là bước vào trong sự tương 
giao mật thiết với sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa 
Trời. Là bước vào lĩnh vực siêu nhiên, lĩnh vực của Đức 
Thánh Linh, nơi của sự vinh hiển, vương quốc thiên 
đàng, lĩnh vực của các thiên sứ, và vào lĩnh vực của 
những phép lạ. 

Con Đường Dẫn Vào Nơi Chí Thánh 

Mỗi năm một lần vào Ngày Chuộc Tội, Thầy Tế Lễ 
Thượng Phẩm được bước vào Nơi Chí Thánh. Đây là 
một đặc ân tuyệt vời. Được ở trong Nơi Chí Thánh là 
được ở trước Ngôi của Đức Chúa Cha, ở trong sự hiện 
diện tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không thể 
bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Do đó, phải 
đảm bảo rằng không có bất kì một tội lỗi nào chưa được 
giải quyết trong đời sống của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm 
để ông có thể bước vào sự thánh khiết của sự hiện diện 
của Đức Chúa Trời. 

Vào ngày hôm đó, ông đứng trước bức màn dày ngăn 
cách giữa Nơi Thánh Nơi Chí Thánh. Ông làm đổ huyết 
của con chiên không tì không vít, một hình ảnh của sự đổ 
huyết ra của Chúa Giê-xu. Ông cầm chậu huyết, chùm 
kinh giới, hương và than từ bàn thờ trong tay. Ông đứng 
trước bức màn. Bức màn này kéo dài từ trên chí dưới, từ 
trái sang phải. Các nhà sử học cho chúng ta biết rằng bức 
màn này rất dày. Nào đã đến lúc phải bước vào trong 
nhưng không có cửa. Làm thế nào mà ông có thể vào bên 
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trong được? Tác giả sách Hê-bơ-rơ đã đề cập đến câu hỏi 
này: 

Hê-bơ-rơ 9:6-9 Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng 
ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhứt trong đền 
tạm, đặng làm trọn việc tế lễ; nhưng, phần thứ hai, 
thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng 
phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng 
vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh 
Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhứt đương 
còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một 
hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và 
hi sinh dâng đó, không có thể làm cho kẻ thờ phượng 
được vẹn lành về lương tâm.  

“Con đường vào bên trong” không được tiết lộ ngoại trừ 
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm miễn là nhà tạm thứ nhất vẫn 
còn. “Đó là biểu tượng cho thời điểm hiện tại ...” Đó là 
biểu tượng cho cách chúng ta bước vào “trong bức màn” 
để bước đến trước Ngôi của sự hiện diện tuyệt vời của 
Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay. 

Ê-xê-chi-ên cũng đã nói đến điều này: “nơi hành lang 
trong.” 

Ê-xê-chi-ên 43:5 Thần cất ta lên và đem ta vào nơi 
hành lang trong; và, nầy, vinh quang của Đức Giê-hô-
va đầy nhà.  

Đó là một công việc siêu nhiên và sự biểu lộ của Đức 
Thánh Linh. Có lẽ đó là những gì Phi-líp đã kinh nghiệm 
sau khi ông làm báp-têm cho hoạn quan người Ê-thi-ô-pi 
ở sa mạc của Gaza. Và ông đột nhiên thấy mình ở thành 
A-xốt, cách xa Gaza nhiều dặm. 

Công-vụ 8:38-40 Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai 
đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-têm cho 
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hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của 
Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người 
nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Phi-líp thì người ta 
thấy ở trong thành A-xốt… 

Có vẻ như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã được Đức 
Thánh Linh đưa vào bên trong bức màn để vào Nơi Chí 
Thánh cũng theo cách này.  

Nơi Chí Thánh, đại diện nơi Ngôi của Đức Chúa Trời 
ngự, là một nơi để thờ phượng Đức Chúa Cha. 

Chúng Ta Có Thể Bước Vào 

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. 

Mặc dù vậy, chúng ta là những thầy tế lễ, chúng ta thờ 
phượng Đức Chúa Cha trong tâm linh và lẽ thật. Đây là 
nơi thờ phượng mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực tâm linh. 
Chúng ta đã đi qua “hành lang của sự ngợi khen” khi 
chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì tất cả những gì 
Ngài đã làm cho chúng ta. Và đột nhiên Thánh Linh của 
Đức Chúa Trời “nâng chúng ta lên” và đem chúng ta vào 
bên trong bức màn. Đây là nơi mà chúng ta thờ phượng 
Đức Chúa Cha trong tâm linh và lẽ thật vì Ngài là ai. 

Hê-bơ-rơ 10:19-22 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết 
Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi 
đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái 
màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có 
một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa 
Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin 
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đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm 
xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 

Chúng ta không chỉ phải thường xuyên bước vào nơi này, 
nhưng chúng ta cũng phải sống ở trong sự vinh hiển tuyệt 
vời của Đức Chúa Trời. 

BÀN THỜ XÔNG HƯƠNG BẰNG VÀNG  

Bàn thờ xông hương bằng vàng là một sự mặc khải tiên 
tri về sự vận hành của Đức Chúa Trời là điều sẽ đem 
chúng ta vào sự vận hành cuối cùng của Ngài – SỰ 
VINH HIỂN! Theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho 
Môi-se, lư hương bằng vàng được đặt trong Nơi Thánh 
ngay phía trước, bên ngoài bức màn, nhưng gần Hòm 
Giao Ước. Điều này nói về sự thờ phượng và sự cầu 
nguyện. 

Xuất Ê-díp-tô ký 30:1,6-8 Ngươi cũng hãy đóng một 
cái bàn thờ bằng cây si-tim, để xông hương… Ngươi 
sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bảng chứng 
đối cùng nắp thi ân trên hòm, là nơi ta sẽ gặp ngươi. 
Mỗi buổi sớm mai, khi A-rôn làm đèn, sẽ xông hương 
tại nơi đó. Vào lúc chiều tối, khi A-rôn thắp đèn, cũng 
sẽ xông hương; ấy là một thứ hương phải xông trước 
mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, trải qua các đời.  

Bàn thờ xông hương bằng vàng là một hình ảnh của bàn 
thờ bằng vàng ở trước ngôi của thiên đàng. 

Khải huyền 8:3 Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng 
bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều 
hương, để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở 
trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ.  
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Bàn Thờ Xông Hương Bằng Vàng Đã Được Dời Đi 

Sách Hê-bơ-rơ cho thấy bàn thờ xông hương bằng vàng 
bây giờ đã được đưa vào bên trong Nơi Chí Thánh. Sự 
thờ phượng và cầu nguyện mạnh mẽ đã đưa đến một sự  
chuyển biến và chuyển tới hoàn toàn vào trong sự hiện 
diện của Đức Chúa Trời. 

Hê-bơ-rơ 9:2-4a Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần 
thứ nhứt gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh 
bày ra; rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần 
gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng (bàn thờ 
xông hương bằng vàng) và hòm giao ước, toàn bọc 
bằng vàng.  

Thông qua sự sắp xếp của các vật dụng được tìm thấy 
trong Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh, chúng ta thấy sự 
mặc khải tiên tri về nơi ngự cuối cùng của Đức Chúa 
Trời. 

Nơi ngự cuối cùng được tiết lộ là ở tại hòm giao ước 
trong Nơi Chí Thánh. Đây là nơi ngự của sự vinh hiển, 
quyền năng và thánh khiết. Tuy nhiên, trước khi được ở 
đây, chúng ta phải được đưa vào Nơi Chí Thánh. 

Sự mặc khải về sự di chuyển này được tìm thấy từ vị trí 
của bàn thờ xông hương bằng vàng, (ở trong Nơi Thánh, 
ngay bên ngoài bức màn, gần sát Nơi Chí Thánh và gần 
Hòm Giao Ước). 

Bàn thờ xông hương bằng vàng chuyển chúng ta vào khu 
vực xa hơn, vượt qua bức màn để vào Nơi Chí Thánh.   

Điều này nói về sự cầu thay và sự thờ phượng. 

Khải huyền 5:8 ... bốn con sinh vật và hai mươi bốn 
trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, 
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mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy 
hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh. 

Cây đàn hạc và bình vàng đầy hương phác họa lên bức 
tranh về sự cầu nguyện và thờ phượng mạnh mẽ. 

Khải Huyền 8:3,4 Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, 
đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được 
nhiều hương, để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng 
vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi 
thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước 
mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của 
các thánh đồ. 

Sự cầu nguyện và sự thờ phượng mang tính tiên tri sẽ 
chuyển chúng ta vào chốn vinh hiển của Nơi Chí Thánh – 
nơi của Ngôi của sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa 
Trời. Chúng ta được chuyển vào lĩnh vực của tâm linh 
khi lời cầu nguyện và sự thờ phượng của chúng ta dâng 
lên như một của lễ có mùi thơm. Chúng ta nghe mình cầu 
nguyện những điều mà chính chúng ta cũng không biết. 
Trong sự thờ phượng tiên tri, các bài hát của Chúa sẽ đến 
nâng chúng ta lên và đưa vào lĩnh vực cao hơn của sự 
hiện diện và vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

Thông qua điều này chúng ta được mặc khải rằng bàn thờ 
xông hương bằng vàng (lời cầu nguyện và sự thờ phượng 
của chúng ta) sẽ đem chúng ta đến lĩnh vực xa hơn của 
Nơi Chí Thánh. Sự thờ phượng này bắt đầu ở Nơi Thánh, 
gần với Hòm Giao Ước, sẽ đưa chúng ta vượt qua bức 
màn…  

Thần của ơn phước [Thần ân điển] và sự nài xin sẽ được 
đổ đầy trong những ngày cuối cùng. 
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Xa-cha-ri 12:10a Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của 
sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-
sa-lem. 

Các thiên sứ luôn tích cực tham gia vào những lời cầu 
nguyện và thờ phượng của chúng ta và đang chuẩn bị 
đường đến nơi ngự cuối cùng – sự biểu lộ và bày tỏ ra sự 
vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

BƯỚC VÀO SỰ VINH HIỂN 

Cầu Nguyện 

2 Sử ký 7:1a Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ 
trời giáng xuống... 

câu 12 Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-
môn, mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, và 
đã chọn nơi nầy làm một nhà tế lễ.  

Cầu nguyện cùng với sự thờ phượng là con đường dẫn 
đến sự vinh hiển. Không cầu nguyện thì không có sự vinh 
hiển!  

Lu-ca 9:28,29 Độ tám ngày sau khi phán các lời đó, 
Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với 
mình lên trên núi để cầu nguyện. 29 Đương khi cầu 
nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên 
sắc trắng chói lòa.  

Thờ Phượng 

2 Sử ký 5:12-14 ... và các người ca hát trong dân Lê-
vi, tức A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun, cùng con trai và 
anh em họ, đương mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm 
chập chỏa, đàn sắt, và đàn cầm, đều đứng ở phía đông 
bàn thờ, với một trăm hai mươi thầy tế lễ thổi kèn. 
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, 
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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.  

Thờ phượng đưa chúng ta vượt qua bức màn để bước vào 
sự hiện diện và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

Cầu Nguyện Và Sự Thờ Phượng Mang Tính Tiên Tri 

Chúng ta được chuyển vào lĩnh vực của tâm linh khi lời 
cầu nguyện và sự thờ phượng của chúng ta dâng lên như 
một của lễ có mùi thơm. Chúng ta nghe mình cầu nguyện 
những điều mà chính chúng ta cũng không biết. Trong sự 
thờ phượng tiên tri, các bài hát của Chúa sẽ đến nâng 
chúng ta lên và đưa vào lĩnh vực cao hơn của sự hiện 
diện và vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

Dầm Mình Trong Sự Hiện Diện Ngài 

Tâm linh của chúng ta được nạp năng lượng và quyền 
năng khi chúng ta dành nhiều thời gian dầm mình trong 
sự hiện diện của Ngài. Chúng ta phải bước vào sâu trong 
sự hiện diện của Ngài và lâu lâu hơn nữa, dầm mình 
trong sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời.  

Vì lí do này mà các sứ đồ đầu tiên đã nói: 

Công vụ 6:4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu 
nguyện và chức vụ giảng đạo. 

Trong những lúc trò chuyện thân mật với Đức Chúa Trời 
của chúng ta trong sự tạ ơn, ngợi khen, đọc Kinh Thánh, 
suy ngẫm và nghiên cứu, cầu nguyện, dò xét chính mình, 
sự ăn năn, xưng tội, lắng nghe, tiếp nhận, cầu thay và 
những buổi thờ phượng kéo dài. Đức Chúa Trời phán với 
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chúng ta qua Lời của Ngài. Khi Lời Rhema đến, hãy dành 
thời gian để suy gẫm, cầu nguyện, nghiền gẫm và ứng 
dụng lời đó vào cuộc sống và chức vụ của chúng ta. 

ĐÂY LÀ MỘT TIẾN TRÌNH 

Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, bước 
đường của chúng ta là một tín hữu, thời gian của chúng ta 
với Ngài luôn là tiến trình. 

Đường Đi – Chân Lý – Sự Sống 

Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là 
đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không 
ai được đến cùng Cha. 

�  Đường Đi 

Hành Lang Bên Ngoài là Con Đường – Mối quan hệ với 
Chúa Giê-xu.   

Chúa Giê-xu là Con Đường duy nhất để đến cùng Cha. Ở 
đây, chúng ta được bước vào mối quan hệ với Chúa Giê-
xu. 

�  Chân Lý (Lẽ Thật) 

Nơi Thánh là Lẽ Thật – Mối quan hệ với Đức Thánh 
Linh.  

1 Giăng 5:7 ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì 
Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. 

Thi thiên 51:6 Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề 
trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan 
trong nơi bí mật của lòng tôi. 

Ở đây, chúng ta được bước vào mối quan hệ với Đức 
Thánh Linh. 
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�  Sự Sống 

Nơi Chí Thánh là Sự Sống – Mối quan hệ với Đức Chúa 
Trời.   

Hê-bơ-rơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết 
Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh. 

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. 

Ở trong Nơi Chí Thánh là được ở trong sự hiện diện và 
trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha. 

Ý Thức Tội Lỗi – Ý Thức Đức Thánh Linh – Ý Thức Đức Chúa Trời 

Nếu chúng ta là những tân tín hữu, chúng ta có thể ý thức 
những tội lỗi của mình trong quá khứ. Và có thể là chúng 
ta có một mong muốn để quay trở lại. 

Khi chúng ta được báp-têm trong Đức Thánh Linh, 
chúng ta vẫn còn ý thức về bản thân, nhu cầu, mong 
muốn của chúng ta nhiều, nhưng chúng ta cần phải gia 
tăng chiều kích quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong 
chúng ta. 

Nhưng có một vị trí cao hơn, và đó là ở trong sự hiện 
diện của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta quên đi chính 
mình và tập trung vào Ngài. 

Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Con – Sự Mặc Khải Của Đức Thánh Linh – Sự 
Mặc Khải Của Đức Chúa Cha  

Khi chúng ta bước đi với Chúa, có một tiến trình của sự 
mặc khải của Đức Chúa Trời. 
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Tốt – Tốt Hơn – Tốt Nhất 

Sự cứu rỗi là Tốt. Tiếp nhận phép báp-têm của Đức 
Thánh Linh là Tốt Hơn, và Tốt Nhất là bước vào và sống 
trong vinh hiển của sự hiện diện Ngài. 

Chúng ta bước tiến từ mối quan hệ với Chúa Giê-xu đến 
mối quan hệ với Đức Thánh Linh. Và từ đây, chúng ta 
bước vào trong sự hiện diện vinh hiển của Chúa Cha khi 
chúng ta thờ phượng Ngài trong tâm linh và lẽ thật.  

Thân Thể - Linh Hồn – Tâm Linh 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 Cầu xin chính Đức Chúa Trời 
bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu 
xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ 
vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là 
Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm! 

�  Thân Thể 

Thân thể là phần thuộc thể lý và ý thức về thế giới tự 
nhiên. Gồm những giác quan tự nhiên, và bị chi phối bởi 
xác thịt. 

1 Cô-rinh-tô 3:1-3 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng 
có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, 
nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ 
trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ 
chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến 
bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn 
thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen 
ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác 
thịt ăn ở như người thế gian sao? 

Ga-la-ti 5:16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo 
Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn 
của xác thịt. 
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câu 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với 
những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những 
điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau 
dường ấy, nên anh em không làm được điều mình 
muốn làm.  

�  Linh Hồn 

Linh hồn là phần tự nhận thức về bản thể của chúng ta (ý 
chí, trí tuệ và cảm xúc). Đây là phần tự ý thức, sống trong 
cái tôi, hay cá tính. Linh hồn tự làm trung tâm và không 
có khả năng thờ phượng. 

Giăng 4:24 Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy 
Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy. 

Rô-ma 12:2 Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng 
phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, 
để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn 
vẹn của Đức Chúa Trời. 

�  Tâm Linh 

Tâm linh là phần trong chúng ta ý thức về Đức Chúa 
Trời, nhạy bén trong lĩnh vực của Thánh Linh. Nếu đời 
sống được Thánh Linh kiểm soát sẽ đầy ân sủng, vẻ đẹp, 
có mục đích và đầy quyền năng. 

Ê-phê-sô 3:16-19 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh 
hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh 
Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng 
Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; để 
anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, 
được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề 
dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự 
yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự 
thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư 
dật của Đức Chúa Trời. 
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Hê-bơ-rơ 6:1 Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều 
sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự 
trọn lành… 

Ma-thi-ơ 5:48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, 
như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. 

Hướng tới sự trọn lành (sự trưởng thành và trọn vẹn) kéo 
chúng ta đến gần hơn Sự Toàn Hảo trong Nơi Chí Thánh 
(nơi của Ngôi Đức Chúa Trời).  Đức Chúa Trời là toàn  
hảo trong sự thánh khiết, tính cách, đường lối, hành 
động, tình yêu thương, sự hiểu biết, sự khôn ngoan và 
quyền năng của Ngài. Trong sự hiện diện của Ngài chúng 
ta được biến hóa trở nên giống ảnh tượng Ngài. Có một 
sự chuyển giao về sự sống và bản chất của Đức Chúa 
Trời khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. 

Ý Muốn Tốt Lành Của Đức Chúa Trời – Ý Muốn Đẹp Lòng Của Đức Chúa 
Trời – Ý Muốn Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời 

Rô-ma 12:2 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. 

�  Ý Muốn Tốt Lành 

Những người chọn để sống nơi hành lang là sống trong 
những gì Đức Chúa Trời cho phép. Họ sống ở ranh giới 
của sự chấp nhận, nhưng xa trung tâm của ý muốn của 
Chúa. Họ biết Ngài là Đấng Cứu Thế nhưng không phải 
là Chúa (là Chủ). Họ muốn các phước lành của Đức 
Chúa Trời, nhưng vẫn khao khát những điều của thế gian. 
Họ đang cố gắng làm tôi hai chủ. 
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�  Ý Muốn Đẹp Lòng 

Ý muốn đẹp lòng thực hiện nhiều điều hơn nhưng vẫn 
còn ít hơn so với ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ở 
đây chúng tôi vẫn đang giảm bớt sự vinh hiển của Ngài. 

Rô-ma 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất 
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

�  Ý Muốn Trọn Vẹn 

Ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời ở trung tâm của ý 
muốn Đức Chúa Trời, làm hài lòng Đức Chúa Trời mọi 
đàng. 

Lu-ca 11:2 Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu 
nguyện, hãy nói: Lạy Cha! Danh Cha được thánh; 
nước Cha được đến. 

Giăng 4:34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đồ ăn của ta 
tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm 
trọn công việc Ngài. 

Thi thiên 143:10 Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa. 
Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện Thần tốt lành 
của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. 

Kinh Nghiệm Ban Đầu - Kinh Nghiệm Một Phần - Kinh Nghiệm Sự Viên Mãn 

Ê-phê-sô 3:19 và được biết sự yêu thương của Đấng 
Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh 
em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 

Ê-phê-sô 4:13 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.  



60 

 

Gấp Ba Mươi – Gấp Sáu Mươi – Gấp Trăm Lần 

Chúng ta có thể bước đến một cấp độ mới của kết quả. 

Ma-thi-ơ 13:23 Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi 
đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết 
quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, 
hột khác ba chục. 

Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức 
Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước 
cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước 
thiêng liêng ở các nơi trên trời.  

Thi thiên 1:3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng 
nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng 
tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. 

Kết Luận 

Chúng Ta Có Thể Đi Từ ... 

          Mớ Hỗn Độn Của Xác Thịt – Đến Hồn Và Tâm Linh – Đến 
Một Tâm Linh Trong Sạch 

Từ ... 

          Sự Chiếu Sáng Tự Nhiên – Đến Sự Chiếu Sáng Của Đức 
Thánh Linh – Đến Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời 

Từ... 

          Khoảng Cách Rất Xa – Đến Một Khoảng Cách Gần Hơn – 
Đến Một Khoảng Cách Chỉ Cần Thì Thầm Vẫn Có Thể Nghe 
Được 

Từ... 

           Hôm Qua – Đến Hôm Nay – Và Mãi Mãi 
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Từ... 

           Một Tín Hữu Được Xức Dầu – Đến Một Thầy Tế Lễ Được 
Xức Dầu – Đến Một Vị Vua Được Xức Dầu 

Đến Trong ... 

           Sự hiện diện của Ngài – sự hiện diện mạnh mẽ của Ngài – sự vinh hiển 

Ngày nay, trong bất cứ lĩnh vực nào chúng ta bước đi với 
Chúa, sẽ luôn có những điều tốt đẹp hơn nữa. Mối quan 
hệ của chúng ta với Ngài là một tiến trình. Chúng ta có 
thể tiếp tục đi từ vinh hiển, đến vinh hiển và vinh hiển. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Hãy mô tả Đền Tạm của Môi-se theo cách của bạn và cho biết nó có liên hệ gì 
đến sự khen ngợi và thờ phượng. 

 

2. Nêu ba trong bốn tiến trình liên quan đến Đền Tạm Môi-se, nhưng quan trọng 
hơn cả là tiến trình nào liên hệ đến bạn. Giải thích cách nào mà tiến trình đó liên hệ 
đến bạn? 
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Bài học 4 

Bước Đột Phá Để Bước Vào Sự Vinh Hiển 

BỨC MÀN CỦA SỰ TỐI TĂM 

Nhiều người đã thất bại trong việc kinh nghiệm những sự 
biểu lộ của vinh hiển của Đức Chúa Trời vì kẻ thù đã đặt 
một tấm màn che của bóng tối làm mù mắt họ hòng ngăn 
chặn “sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ ... 
chiếu sáng trên họ.” 

Được Đưa Đến Bởi Sa-tan 

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. 

Bản chất ban đầu Lu-xi-phe là để che phủ. 

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. 

Trước khi cuộc nổi loạn của Lu-xi-phe xảy ra, nó được 
Đức Chúa Trời chỉ định ở bên hữu Ngài, che phủ ngôi 
Ngài như đã được mô tả bởi các chê-ru-bim ở hai bên của 
nắp thi ân ở phía trên của Hòm Giao Ước. Đây là sự che 
phủ bởi sự vinh hiển. Trong tình trạng sa ngã của mình, 
bản chất của Lu-xi-phe vẫn là bản chất của sự che phủ. 
Tuy nhiên, bây giờ điều này được sử dụng cho mục đích 
đen tối của nó, đó là để che phủ với một tấm màn che của 
bóng tối thuộc linh hòng ngăn chặn sự vinh hiển chói lói 
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của tin lành Đấng Christ chiếu đến những người đang đi 
trong bóng tối. 

Toàn Bộ Bóng Tối Thuộc Linh 

Nhiều người ngày hôm nay đang trải qua tình trạng tối 
tăm thuộc linh và dường như cả bầu trời phía trên họ toàn 
là màu đen. 

Ê-sai 60:2 Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao 
bọc các dân.... 

Phục-truyền 28:23 Các từng trời ở trên đầu ngươi sẽ 
như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. 

Nhiều người đang kêu xin để có một sự đột phá của sự 
vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ tỏa sáng trên 
họ. Họ đang kêu cầu như Ê-sai đã làm. 

Ê-sai 62:1-2a Ta vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ 
Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự 
công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó 
chói lòa như ngọn đèn Bấy giờ các nước sẽ thấy sự 
công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi.  

Ê-sai 64:1-3 Ôi! Ước gì Ngài xé rách các từng trời, 
Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt 
Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu 
cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy 
trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ 
mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống, 
và các núi đều rúng động trước mặt Ngài.  

Lời Hứa Cho Sự Đột Phá 

Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta về một bước đột phá 
của sự vinh hiển của Ngài. 
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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. 

Ê-sai 60:1-5 Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng 
ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc 
lên trên ngươi. 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. Các dân 
tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự 
chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên 
xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết 
thảy, và đến cùng ngươi, Con trai ngươi đến từ xa, 
con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay. Bấy 
giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa 
rung động vừa nở nang; vì sự dư dật dưới biển sẽ trở 
đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. 

Ha-ba-cúc 2:14 Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-
hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển.  

CHÚA CỦA SỰ ĐỘT PHÁ 

Câu hỏi đặt ra là: “Chúng ta nên ngồi đó và chờ đợi sự 
đột phá của vinh hiển Đức Chúa Trời đến, hay chúng ta 
là những người bước theo Chúa Giê-xu phải làm gì để 
kinh nghiệm sự đột phá này của sự vinh hiển tuyệt vời 
của Đức Chúa Trời?” 

Trước hết, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là 
Chúa của sự đột phá. 

Bước Đột Phá Của Đa-Vít 

�  Nhận Sự Xức Dầu Lần Thứ Ba 

Khi Đa-vít nhận sự xức dầu lầu thứ ba, cũng là cấp độ 
cao nhất của sự xức dầu, kẻ thù đã tìm đến Đa-vít. Khi 



65 

 

còn là một chàng trai trẻ, Đa-vít đã được Sa-mu-ên xức 
dầu để làm vua vào một ngày kia. Sau đó ông được xức 
dầu làm vua Giu-đa. Và ở những phân đoạn sau đó, 
chúng ta thấy Đa-vít đã nhận được sự xức dầu lần thứ ba. 
Đây cũng là cấp độ cao nhất của sự xức dầu. Ông được 
xức dầu làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên. 

Kẻ thù biết sức mạnh của việc xức dầu trên người của 
Đức Chúa Trời, đó là để phá hủy mọi ách thống trị. 

Ê-sai 10:27b (KJV) ... sự xức dầu bẻ gảy mọi ách. 

�  Kẻ Thù Đến 

Kẻ thù (dân Phi-li-tin) kéo đến tìm Đa-vít. Chúng biết 
rằng chúng cần phải ngăn chặn ông. 

2 Sa-mu-ên 5:17-20 Khi dân Phi-li-tin biết Đa-vít đã 
chịu xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên rồi, thì kéo ra đặng 
đánh người. Đa-vít hay điều đó, bèn đi đến đồn. Dân 
Phi-li-tin đi đến bủa ra trong trũng Rê-pha-im. Bấy 
giờ, Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va, mà rằng: Tôi phải 
lên đánh dân Phi-li-tin chăng? Ngài sẽ phó chúng vào 
tay tôi chăng?  

�  Ba-anh Phê-rát-sim 

Đức Giê-hô-va đáp cùng Đa-vít rằng: Hãy đi lên, vì 
hẳn ta sẽ phó dân Phi-li-tin vào tay ngươi. Vậy, Đa-vít 
kéo đến Ba-anh-Phê-rát-sim, là nơi người đánh dân 
đó; và người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ các 
kẻ thù nghịch tôi khỏi trước mặt tôi khác nào nước 
chảy. Bởi cớ đó, người đặt tên chỗ nầy là Ba-anh-Phê-
rát-sim. 

Ba-anh-Phê-rát-sim có nghĩa Chúa là Chúa của sự đột 
phá! 
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Đức Chúa Trời vẫn còn là “Chúa của sự đột phá.” Chúng 
ta biết rằng Ngài sẽ làm phần của Ngài nếu chúng ta vâng 
lời Ngài và làm phần việc của chúng ta. 

Nhiều người ngày nay đang đứng trong đức tin và sự 
vâng phục, họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện một 
bước đột phá để cứu rỗi các thành viên trong gia đình và 
bạn bè của họ. Nhiều người tin rằng Đức Chúa Trời sẽ 
thực hiện một bước đột phá trong lĩnh vực thuộc linh trên 
các thế lực bóng tối đang kiểm soát khu vực của họ. Một 
số khác đang cần một bước đột phá trong mối quan hệ, 
sức khỏe và trong tài chính của họ. Do đó, điều quan 
trọng là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Chúa của sự 
đột phá. Nếu chúng ta làm phần việc của chúng ta, Ngài 
sẽ biểu lộ chính mình Ngài là Chúa của sự đột phá trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào của chúng ta. 

Bước Đột Phá Của Đa-ni-ên 

�  Kiêng Ăn 21 Ngày 

Đa-ni-ên đã cầu nguyện và kiêng ăn để có một sự đột phá 
trong hai mươi mốt ngày. 

Đa-ni-ên 10:1-3 Năm thứ ba đời vua Si-ru nước Phe-
rơ-sơ, có một sự tỏ ra cho Đa-ni-ên cũng gọi là Bên-
tơ-xát-sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh 
lớn. Đa-ni-ên hiểu sự đó, và rõ được ý của sự hiện 
thấy. Trong những ngày đó, ta, Đa-ni-ên, đương buồn 
rầu trải ba tuần lễ trọn. Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt 
và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không xức dầu chi 
hết cho đến chừng ba tuần đã mãn. 

 �  Khải Tượng Đến 

Và sau đó sự đột phá của Đa-ni-ên đã đến. 
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câu 4-6 Ngày thứ hai mươi bốn tháng giêng, ta ở kề 
bờ sông lớn Hi-đê-ke. Ta nhướng mắt nhìn xem, nầy, 
một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai 
bằng vàng ròng U-pha. Mình người như bích ngọc; 
mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy; tay và 
chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám 
đông.  

câu 7-9 Ta, Đa-ni-ên, chỉ có một mình ta xem sự hiện 
thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện 
thấy đó; nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. 
Vậy ta sót lại một mình, và thấy sự hiện thấy lớn đó 
thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi, 
và ta không còn sức nữa. Song ta còn nghe tiếng của 
những lời người, và vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm 
sấp mặt xuống đất.  

�  Sự Đột Phá Đến 

Bước đột phá của Đa-ni-ên bắt đầu vào ngày đầu tiên Đa-
ni-ên kiêng ăn “vì tiếng của những lời người.” Tuy nhiên, 
có một cuộc chiến đang diễn ra trong lĩnh vực linh vì 
những gì Đa-ni-ên đang làm và nói đến trên đất này. Đa-
ni-ên không thấy có tiến triển nào theo cách tự nhiên 
trong suốt hai mươi mốt ngày. Nhưng, những điều quyền 
năng đã xảy ra trong thế giới thuộc linh. 

Câu 10-13 Bấy giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta 
dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất. Đoạn, người 
đó nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được 
yêu quí, hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi, và hãy 
đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng 
ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và 
run rẩy. Đoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, đừng 
sợ; vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, 
hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời 
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ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ 
những lời ngươi mà ta đã đến. Song vua nước Phe-rơ-
sơ đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày; nhưng, 
nầy, Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhứt, 
đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phe-
rơ-sơ. 

Thiên sứ lãnh đạo cao cấp Mi-ca-ên và các thiên sứ của 
mình là những người đã đuổi Lu-xi-phe và những kẻ theo 
hắn ra khỏi thiên đàng khi chúng nổi loạn chống lại Đức 
Chúa Trời. Những kẻ này bao gồm cả vua nước Phe-rơ-
sơ. Vì những gì Đa-ni-ên đã làm và nói ra trên đất, Mi-
ca-ên đã xuất hiện và Đa-ni-ên kinh nghiệm được “sự đột 
phá.” 

Bước Đột Phá Của Giô-Sa-Phát 

�  Bị Bao Vây, Đông Hơn Rất Nhiều 

Vua Giô-sa-phát và cả dân Giu-đa thấy mình bị bao vây 
bởi đội quân của dân Am-môn, Mô-áp trên khắp cả núi 
Sê-i-rơ. Chúng là một đám quân rất đông. 

2 Sử ký 20:3,4 Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu 
Đức Giê-hô-va, và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn 
một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va 
cứu giúp; người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng 
tìm cầu Đức Giê-hô-va. 

� Dân Sự Biết Đường Lối Của Chúa 

Lưu ý: Trước đó, Giô-sa-phát đã dạy dân sự đường lối 
của Chúa và đưa họ trở lại với Chúa. 

2 Sử ký 19:4 Giô-sa-phát ở tại Giê-ru-sa-lem. Đoạn, 
người lại đi ra tuần soát dân sự, từ Bê-e-Sê-ba cho 
đến núi Ép-ra-im, dẫn dắt chúng trở về cùng Giê-hô-
va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. 
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Khi kẻ thù đến nghịch cùng chúng ta, thật quan trọng là 
chúng ta, giống như dân Giu-đa, đã được dạy Lời Chúa 
và đã được “dẫn dắt trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời của tổ phụ mình.” 

�  Địa Vị Của Chúng Ta 

Họ bắt đầu cầu nguyện. Họ kiêng ăn và tìm kiếm Chúa 
để có một “sự đột phá.” 

2 Sử ký 20:12,13 Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ 
thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi 
chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám 
quân đông đảo nầy đương đến hãm đánh chúng tôi, 
và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; 
nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa! 13 Cả Giu-
đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa 
nhỏ, vợ, và con cái mình.  

Chúa phán qua tiên tri Ga-ha-xi-ên: 

câu 15b,17 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. 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.  

�  Quỳ Gối Trước Đức Chúa Trời Và Thờ Phượng 

câu 18,19 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. Người Lê-vi về dòng Kê-hát và về dòng Cô-rê 
đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 
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Chúng ta cần phải tin cậy Chúa và đấng tiên tri của Ngài. 

câu 20 Buổi sớm mai, chúng đều chỗi dậy thật sớm, 
kéo ra đồng vắng Thê-cô-a; đương lúc chúng đi, Giô-
sa-phát đứng tại đó, mà nói rằng: Hỡi người Giu-đa 
và dân cư thành Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe ta: Khá tin 
cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi 
sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các 
ngươi sẽ được may mắn.  

Giô-sa-phát có thể tham khảo ý kiến với mọi người bởi vì 
ông đã dạy cho họ Lời của Chúa. Ông đặt những người 
ca xướng và ngợi khen Chúa ở phía trước quân đội. 

câu 21 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. 

�  Kẻ Thù Của Họ Bị Tiêu Diệt  

Tất cả các kẻ thù của họ đã bị phục kích bởi một đội quân 
thiên sứ. 

câu 21,22 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. 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. 
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�  Một Ví Dụ Cho Chúng Ta 

Lu-xi-phe đã được mô tả là “chê-ru-bim được xức dầu để 
bao phủ.” Kinh Thánh nói: “Nghề làm ra trống cơm ống 
sáo thuộc về ngươi...” (Ê-xê-chi-ên 28:13) Những nhạc 
cụ để gõ và các nhạc khí thổi. Nó còn được gọi là “Sự 
sang trọng với tiếng đàn cầm của ngươi.” (Ê-sai 14:11). 
Lu-xi-phe được tạo ra cho âm nhạc. 

Có vẻ như hắn và “các thiên sứ” đã bị đuổi ra khỏi thiên 
đàng với hắn đều là những kẻ ở trong ban thờ phượng 
trước đây của thiên đàng. Nếu có điều gì làm cho chúng 
không thể đứng nỗi thì đó là âm thanh của lời khen ngợi 
và thờ phượng. Lúc đó, chúng sẽ buông kiếm, thả khiên 
xuống, lấy tay bịt tai và hét lên trong nỗi kinh hoàng. 
Chúng bị rối loạn trong sự hỗn độn. Trong sự hỗn loạn 
này, chúng quay lại đánh giết lẫn nhau. Kẻ thù, là những 
kẻ căm thù Đức Chúa Trời đoàn kết với nhau và mỗi 
người chúng ta là con cái Đức Chúa Trời cũng thống nhất 
với nhau. Trong sự hỗn loạn, chúng đã tiêu diệt lẫn nhau. 

(Lưu ý: Có một nghiên cứu đầy đủ về chủ đề này trong 
sách hướng dẫn của Gill: Ngợi Khen và Thờ Phượng, Trở 
Thành Người Thờ Phượng của Đức Chúa Trời.) 

THỜ PHƯỢNG MỞ  CỬA THIÊN ĐÀNG 

Tại Bê-tên 

Ở khắp mọi nơi Áp-ra-ham đi qua, với tư cách là một 
người bạn của Đức Chúa Trời, ông đều dựng lên những 
bàn thờ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhiều lần ngay 
sau khi ông đã xây dựng một bàn thờ và thờ phượng Đức 
Chúa Trời, chúng ta đọc thấy rằng các thiên sứ, hoặc Đức 
Chúa Trời, hiện đến và nói chuyện với Áp-ra-ham. Một 
trong những nơi đó được gọi là Bê-tên. Nhiều năm sau,  
cháu của Áp-ra-ham, Gia-cốp đã đi đến Bê-tên. 
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Sáng-thế ký 28:10,11 Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến 
Cha-ran, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua 
đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và 
nằm ngủ tại đó. 

�  Một Chỗ Kia 

Chú ý những từ ngữ, một chỗ kia. Không phải tình cờ mà 
Gia-cốp đã dừng lại tại đây. Đây là một nơi mà ngay cả 
ông cũng không biết. Có vẻ như Gia-cốp ở chính xác vị 
trí nơi mà Áp-ra-ham đã xây dựng một bàn thờ và thờ 
phượng Đức Chúa Trời. Có lẽ những “hòn đá” này là một 
phần của bàn thờ ông nội của ông đã dựng lên. 

�  Giấc Mơ Về Các Thiên Sứ Đi Lên Đi Xuống 

Câu 12 …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. 

Gia-cốp có một giấc mơ thuộc linh. Trong giấc mơ đó 
ông đã nhìn thấy có nhiều thiên sứ đi lên đi xuống tại nơi 
đây. Các tầng trời đã mở ra tại nơi đây. Các thiên sứ đi 
lên đi xuống và đem các phước lành đến cho chúng ta. 
Đây là nơi “cửa thiên đàng mở ra” là nơi mà Đức Chúa 
Trời đã phán: 

Câu 13-15 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. Dòng dõi ngươi sẽ đông 
như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam 
bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi 
ngươi mà được phước. Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi 
đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta 
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không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong 
những điều ta đã hứa cùng ngươi. 

Có điều gì đó khác biệt tại nơi này, đây là nơi của sự thờ 
phượng thật. “Nơi này thật đáng kính sợ!” 

�  Cửa Trời 

Câu 16,17 Gia-cốp thức giấc, tự nhủ: "Thật Chúa 
Hằng Hữu ngự tại đây mà ta không biết." Ông sợ hãi 
nói: "Nơi này thật đáng kính sợ. Đây chính là Nhà 
của Thượng Đế, là Cửa dẫn lên trời!"  

Thông qua sự thờ phượng của Áp-ra-ham ở nơi này nhiều 
năm trước, các cửa của thiên đàng đã được mở ra. Đó là 
một nơi của “thiên đàng mở cửa,” một nơi tuyệt vời nơi 
Vua vinh hiển đã nói đến. Đã có một bước đột phá của sự 
vinh hiển tại nơi mà Áp-ra-ham đã dựng một bàn thờ và 
thờ phượng Đức Chúa Trời. 

Mở Các Cánh Cửa 

Chúng ta có một lời hứa tuyệt vời từ Đức Chúa Trời 
được nói đến bởi Đa-vít. Nếu chúng ta dành thời gian thờ 
phượng Đức Chúa Trời, Vua vinh hiển sẽ đến. 

Thi thiên 24:7-10 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi 
các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì Vua vinh hiển sẽ 
vào. Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có 
sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn 
trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi 
các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ 
vào. Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va 
vạn quân, chính Ngài là Vua vinh hiển. 

Thờ phượng mạnh mẽ và kéo dài trong tâm linh là chìa 
khóa quan trọng để kinh nghiệm những bước đột phá của 
sự vinh hiển tuyệt vời của Đức Chúa Trời. 
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�  Ước Mơ Và Khải Tượng 

Nhiều lần chúng ta chỉ cần bước vào những nơi thiên 
đàng rộng mở nơi người ta đang thờ phượng Chúa và đột 
nhiên chúng ta kinh nghiệm được sự vinh hiển tuyệt vời 
của trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở những nơi 
này, chúng ta thường gặp những giấc mơ thuộc linh như 
Gia-cốp hoặc trong những khải tượng giống như Ê-xê-
chi-ên. 

Ê-xê-chi-ên 1:1 Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm 
tháng tư, khi ta đương ở giữa phu tù, trên bờ sông 
Kê-ba, các từng trời mở ra, và ta xem những sự hiện 
thấy của Đức Chúa Trời.  

� Nghe Tiếng Phán Của Đức Chúa Trời 

Tại những thời điểm và những nơi “cửa thiên đàng mở 
ra” đôi tai thuộc linh của chúng ta được mở ra và chúng 
ta thường nghe tiếng Chúa gọi chúng ta “Hãy lên đây...” 

Khải Huyền 4:1,2 Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái 
cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe 
nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi 
rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này 
phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa; 
thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng 
đương ngồi đó. 

� Mắt và Tai Thuộc Linh Được Mở Ra 

Khi chúng ta bước vào nơi của sự vinh hiển của Thánh 
Linh, đôi tai thuộc linh của chúng ta được mở ra và 
chúng ta không chỉ nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời, 
nhưng trong những thời điểm này chúng ta sẽ “nhìn thấy” 
với đôi mắt thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị 
cho chúng ta. Và khi ở trong lĩnh vực Linh, chúng ta nhìn 
thấy Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi Ngài. Tại đây, chúng 
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ta đã bước vào một nơi của sự vinh hiển, đạt đến sự mật 
thiết trước ngai của chính Đức Chúa Trời. 

Khu vực này của sự vinh hiển cũng là một nơi được nhìn 
thấy, cảm thấy hoặc trải qua sự hiện diện của các thiên 
sứ.  

Khải huyền 19:10 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. 

Hãy Để Đức Chúa Trời Chỗi Dậy - Kẻ Thù Tản Lạc 

Thi thiên 68:la Nguyện Đức Chúa Trời chỗi dậy, 
khiến thù nghịch Ngài tản lạc. 

Thi thiên 149: Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong 
miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ.  

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.  

Phao-lô và Si-la 

�  Bị Đánh Đòn Và Bỏ Vào Ngục 

Công-vụ 16:19-24 Song le các chủ nàng thấy mình 
chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và 
Si-la, kéo đến nơi công sở, trước mặt các quan, rồi 
điệu đến các thượng quan, mà thưa rằng: Những 
người nầy làm rối loạn thành ta; ấy là người Giu-đa, 
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dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy, 
hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Rô-ma. 

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. 

�  Bắt Đầu Cầu Nguyện Và Hát Ngợi Khen 

Sự đột phá đến vào lúc nửa đêm, giờ đen tối nhất trong 
đêm. 

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. 

Lưu ý rằng – tất cả các cánh cửa được mở ra – xiềng tù 
phạm đều được tháo ra. Khi chúng ta bắt đầu ngợi khen 
Đức Chúa Trời, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến những 
người khác. 

�  Nhiều Người Tin 

Công-vụ 16:27-34 Người đề lao giựt mình thức dậy, 
thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn 
rút gươm, toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người 
lớn tiếng rằng: Chớ làm hại mình: Chúng ta đều còn 
cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ 
lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn, đưa 
hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải 
làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: 
Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ 
được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời 
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cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong 
ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra 
rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ 
thuộc về mình đều chịu phép báp-têm. Đoạn, người đề 
lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với 
cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.  

�  Dâng Của Lễ Bằng Lời Ngợi Khen 

Tác giả của sách Hê-bơ-rơ gọi điều này là sự dâng tế lễ 
bằng lời khen ngợi. Sự đột phá của hai ông đến như là 
một kết quả của việc dâng lên lời khen ngợi ở giữa tình 
cảnh vô vọng của họ. 

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. 

Mở Cửa Thiên Đàng 

Chúng ta có thể mở cửa thiên đàng qua sự thờ phượng 
Đức Chúa Trời. 

�  Sứ Đồ Giăng 

Giăng viết lại rằng ông đã nhìn thấy cửa thiên đàng mở 
ra.  

Khải Huyền 4:1,2 Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái 
cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe 
nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi 
rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này 
phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa; 
thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng 
đương ngồi đó. 
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Giăng viết lại rằng ông đã nhìn thấy cửa thiên đàng mở ra 
và Chúa Giê-xu ngồi trên ngai vàng. Sau đó, các thiên sứ 
hướng dẫn ông “thờ phượng Đức Chúa Trời.” 

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.  

�  Tiên Tri Ê-xê-chi-ên 

Ê-xê-chi-ên viết lại rằng ông đã nhìn thấy cửa thiên đàng 
mở ra. 

Ê-xê-chi-ên 1:1 Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm 
tháng tư, khi ta đương ở giữa phu tù, trên bờ sông 
Kê-ba, các từng trời mở ra, và ta xem những sự hiện 
thấy của Đức Chúa Trời.  

�  Tiên Tri Ê-sai 

Ê-sai 62:1-3 Ta vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ 
Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự 
công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó 
chói lòa như ngọn đèn Bấy giờ các nước sẽ thấy sự 
công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, 
ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-
hô-va đặt cho. Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ 
trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miện vua trong tay 
Đức Chúa Trời ngươi.  
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Câu 10 Hãy đi qua, bởi cửa thành đi qua; hãy ban 
bằng đường của dân; hãy đắp đường, hãy đắp đường 
cái; bỏ hết đá; dựng một cờ xí cho các dân tộc.  

Chiến Lược Của Sa-tan 

Trước khi tội lỗi xuất hiện ở thiên đàng, Lu-xi-phe là 
thiên sứ ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Các 
thiên sứ đi theo hắn trong cuộc nổi loạn cũng là những 
thiên sứ ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng 
ở trước ngôi của Đức Chúa Trời trước khi bị đuổi. 

Sau đó, Đức Chúa Trời tạo ra A-đam và Ê-va, nhưng Sa-
tan đã làm vấy bẩn họ và cả con cháu của họ.Và Chúa 
Giê-xu đã trở thành một của sinh tế chuộc tội cho mọi 
người nam, người nữ và trẻ em. Giờ đây, thông qua sự đổ 
huyết của Ngài, chúng ta được mời đến trước ngôi của 
Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta chỉ có thể làm điều đó 
thông qua việc để cho Đức Thánh Linh kiểm soát đời 
sống chúng ta. 

Sa-tan mong muốn tiêu diệt thân thể của Đấng Christ. 
Chiến lược của hắn là lập nên một “nhà thờ” giả tạo, một 
tổ chức tôn giáo bất lực – để ngặn chặn chúng ta khỏi sự 
nhận biết quyền năng của Đức Thánh Linh – ngăn chặn 
chúng ta khỏi sự nhận biết quyền năng mà chúng ta có 
được khi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời thông 
qua lời khen ngợi và thờ phượng của chúng ta. 

Bước Đột Phá Để Bước Vào Sự Vinh Hiển 

Thông qua sự khen ngợi và thờ phượng mạnh mẽ, chúng 
ta có thể kinh nghiệm về những cánh cổng thiên đàng mở 
ra.  Chúng ta có thể nghe tiếng Chúa gọi chúng ta “Hãy 
lên đây...” Chúng ta có thể được chuyển đến “nơi của 
Thánh Linh” để đến trước ngôi của Đức Chúa Trời. 
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Thông qua Sự Thờ Phượng Đột Phá, chúng ta mở các 
cánh cửa của thiên đàng và phá hủy các màn che của sự 
tối tăm. Chúng ta, như Gia-cốp tại Bê-tên, sẽ kinh 
nghiệm nơi tuyệt vời, nơi có những cánh cửa mở ra, nơi 
có các thiên sứ đi lên đi xuống, nơi mà Đức Chúa Trời 
đang đứng ở trên và phán. Chúng ta có thể kinh nghiệm 
sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời! 

Chúng ta có thể đồng thanh với Đa-vít rằng: 

Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, 
Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia cốp. 

Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, 
Thì Vua vinh hiển sẽ vào. 
Vua vinh hiển nầy là ai? 

Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong 
chiến trận. 

Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, 
Thì vua vinh hiển sẽ vào. 
Vua vinh hiển nầy là ai? 

Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là Vua vinh hiển. 

Thi thiên 24:6-10 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Bức màn che của bóng tối là gì? 

 

 

2. Làm thế nào để dời nó đi? 

 

 

3. Trưng dẫn ba câu Kinh Thánh nói về bức màn che của bóng tối đã bị dời đi? 
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Bài học 5 

Những Biểu Lộ Của Sự Vinh Hiển 

Những biểu lộ của sự vinh hiển đến khi chúng ta đi từ 
lĩnh vực tự nhiên đến lĩnh vực thuộc linh. 

Hai Lĩnh Vực 

�  Lĩnh Vực Tự Nhiên 

Có hai lĩnh vực mà chúng ta cần phải xem xét. Lĩnh vực 
tự nhiên bao gồm thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. 

► Trong lĩnh vực này, chúng ta sống với các giác quan 
tự nhiên của chúng ta: thị giác, thính giác, vị giác, xúc 
giác, khứu giác. 

► Lĩnh vực này là tạm thời, có nghĩa là nó không phải là 
vĩnh cửu, vì nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian 
giới hạn. 

► Đây là lĩnh vực của vật chất. 

► Trong lĩnh vực tự nhiên chúng ta có thể ngợi khen 
Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nghiên cứu Lời Ngài. 
Chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời. 

�  Lĩnh Vực Thuộc Linh 

Ngoài ra còn có một lĩnh vực khác gọi là lĩnh vực thuộc 
linh. Lĩnh vực này cũng bao gồm tất cả những gì xung 
quanh chúng ta. 

► Nhưng, chúng ta không thể sống trong lĩnh vực này 
bằng các giác quan tự nhiên của chúng ta. Chúng ta phải 
trở nên hòa hợp với các giác quan thuộc linh của chúng 
ta. 

► Lĩnh vực này là vĩnh cửu. 
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► Không có thời gian hay khoảng cách trong lĩnh vực 
thuộc linh. 

► Trong lĩnh vực này, chúng ta có thể thờ phượng Đức 
Chúa Trời. Đây là nơi Lời Chúa trở nên sống động và 
quyền năng. Chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời. 

Sứ đồ Phao-lô viết: 

2 Cô-rinh-tô 4:18 Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy 
được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự 
thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là 
đời đời không cùng vậy.  

Hai Vương Quốc 

Có hai vương quốc trong lĩnh vực thuộc linh. Đó là 
vương quốc của Đức Chúa Trời và vương quốc của Sa-
tan. 

Sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến hai vương quốc này. 

Cô-lô-se 1:12-14 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã 
khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh 
trong sự sáng láng: 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, trong Con đó chúng ta có 
sự cứu chuộc, là sự tha tội. 

Chúng ta được sinh ra trong vương quốc của Sa-tan, 
nhưng khi được tái sinh, chúng ta bước vào vương quốc 
của Đức Chúa Trời. 

Ba Từng Trời 

1. Có ba từng trời được đề cập trong Kinh Thánh. Đầu 
tiên là bầu khí quyển của trái đất, mặt trời, mặt trăng, và 
các ngôi sao. 
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2. Từng trời thứ hai là lĩnh vực linh của cả thiên sứ và ma 
quỷ. 

3. Từng trời thứ ba được nhắc đến một lần trong Kinh 
Thánh trong 2 Cô-rinh-tô 12:2, và đây là nơi ở của Đức 
Chúa Trời. Trong câu 4, Phao-lô đề cập đến nơi này như 
là Ba-ra-đi. Ngôi của Đức Chúa Trời ở nơi này. 

2 Cô-rinh-tô 12:2-4a Tôi biết một người trong Đấng 
Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên 
đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc 
ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa 
Trời biết). Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể 
người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, 
có Đức Chúa Trời biết)  được đem lên đến chốn Ba-
ra-đi… 

Khi chúng ta bước vào sự vinh hiển hay sự hiện diện của 
Đức Chúa Trời, chúng ta đang ở trong lĩnh vực thuộc 
linh. Thậm chí, thông qua việc chúng ta đang sống trong 
lĩnh vực tự nhiên, chúng ta có thể được hài hòa với lĩnh 
vực thuộc linh.  

Có những lúc khi chúng ta bước vào lĩnh vực thuộc linh 
và chúng ta được thực sự ở thiên đàng – nơi ngự của ngôi 
của Đức Chúa Trời. 

Có hơn 750 chổ nói về thiên đàng trong Kinh Thánh, 
nhưng không một chổ nào vượt quá từng trời thứ ba. 

BƯỚC VÀO LĨNH VỰC LINH 

Nhận Lãnh Đức Thánh Linh 

Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm lĩnh vực sự vinh hiển 
của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận lãnh phép báp-
têm trong Đức Thánh Linh. 
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Lu-ca 3:16 nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người 
rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng 
nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta 
không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm 
phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và 
bằng lửa... 

Công-vụ 2:1-4 Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm 
họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như 
tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các 
môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng 
lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết 
thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói 
các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho 
mình nói. 

Công-vụ 19:2 Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có 
lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: 
Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. 
Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm 
nào?  

Câu 6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức 
Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại 
quốc và lời tiên tri. 

 Sống Trong Thánh Linh 

Kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời đối với đời 
sống của chúng ta là chúng ta sống và bước đi trong lĩnh 
vực của Thánh Linh mỗi ngày trong đời sống của chúng 
ta. 

Ga-la-ti 5: Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì 
cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.  
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Câu 16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh 
Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác 
thịt. 

Nhận Được Linh Của Sự Mặc Khải 

Để kinh nghiệm sự vinh hiển thực sự của Đức Chúa Trời, 
chúng ta phải bước vào trong lĩnh vực của Thánh Linh. 
Điều này bắt đầu khi Đức Thánh Linh đến trên chúng ta 
như một Linh của sự Khôn Ngoan Và Linh của sự Mặc 
Khải. Trong lĩnh vực của Thánh Linh, chúng ta không 
chỉ khám phá sự vinh hiển Đức Chúa Trời, nhưng chúng 
ta còn khám phá ra rằng chúng ta là những người làm 
vinh hiển Danh Ngài. 

Ê-phê-sô 1:16-18 thì tôi vì anh em, không ngừng dâng 
lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu 
nguyện. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng 
ta là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, là Cha vinh quang, 
ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mạc 
khải, để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi 
sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi 
vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú 
của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là 
thể nào 

Trong Đấng Christ, chúng ta là những người thừa kế của 
Ngài, chúng ta được dạn dĩ bước vào lĩnh vực của sự 
vinh hiển để đem vinh hiển đến cho Ngài. 

Hê-bơ-rơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết 
Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh. 

Cầu Nguyện Trong Thánh Linh 

Khi chúng ta sống và bước đi trong lĩnh vực vinh hiển 
của Thánh Linh, chúng ta cũng sẽ cầu nguyện trong 
Thánh Linh. 
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1 Cô-rinh-tô14:14,15 Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng 
lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ 
lửng. 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.  

Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp 
cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự 
mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; 
nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không 
thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 

Lời cầu nguyện của chúng ta trong Thánh Linh làm hài 
lòng Đức Chúa Trời và như một thứ hương có mùi thơm 
trong bình vàng dâng lên trước ngôi của Đức Chúa Trời. 

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

Khải huyền 8:3,4 Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, 
đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được 
nhiều hương, để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng 
vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi 
thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước 
mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của 
các thánh đồ.  

Hát Trong Thánh Linh 

Khi chúng ta bước vào lĩnh vực vinh hiển của Thánh 
Linh, chúng ta sẽ bắt đầu hát trong Thánh Linh. 

1 Cô-rinh-tô 14:15b Tôi sẽ hát theo tâm linh, nhưng 
cũng hát bằng trí khôn. 
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Khải huyền 14:3 Chúng hát một bài ca mới trước 
ngôi… 

Khải huyền 5:8,9 Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 
hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước 
mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những 
bình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của 
các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng 
lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu 
giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời 
những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi 
dân tộc, mọi nước. 

Thờ Phượng Trong Thánh Linh 

Trong lĩnh vực này của sự vinh hiển trong Thánh Linh, 
chúng ta khám phá ra rằng Chúa đã nâng chúng ta lên 
trong sự hiện diện của Ngài để thờ phượng Ngài trong 
tâm linh và lẽ thật. 

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 linh và lẽ thật mà thờ lạy. 

Được Đưa Đi Bởi Đức Thánh Linh 

Giống như Đức Thánh Linh đưa Phi-líp đi, Ngài cũng sẽ 
nâng chúng ta lên và đưa chúng ta vào lĩnh vực vinh hiển 
của Đức Thánh Linh. 

Công-vụ 8:39 Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh 
của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy 
người nữa, cứ hớn hở đi đường.  

Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng đã được Đức Chúa Trời đưa về 
nhà.  
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SỰ BIỂU LỘ CỦA VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

Cho Biết Trước 

Hình ảnh về một nhóm trẻ em chơi trên bãi biển. Chúng 
đang xây dựng những lâu đài cát và rất đỗi vui mừng với 
những gì chúng đã làm được. Tuy nhiên, khi chúng ta 
nhìn thấy những lâu đài này, chúng ta biết rằng chúng sẽ 
chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, rồi chúng sẽ 
bị đùa đi. Có phải chúng ta cũng giống như những đứa 
trẻ này chăng? 

Thật dễ dàng để bỏ qua toàn bộ đại dương và chơi đùa 
trên bờ biển. Sự vinh hiển Đức Chúa Trời quá bao la và 
thật khó để nắm bắt dù chỉ là một phần nhỏ. 

Khi chúng ta cầu nguyện và một đứa trẻ được chữa lành, 
chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi 
chúng ta đứng trên thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho 
chúng ta và làm tan biến một cơn bão sẽ đem đến sự tàn 
phá, chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi 
chúng ta đứng trong rừng rậm ở bên cạnh một thác nước 
ầm ầm, chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

Sự Vinh Hiển Của Ngài Ở Khắp Mọi Nơi 

Sự vinh hiển của Ngài ở khắp mọi nơi. Là tất cả những gì 
xung quanh chúng ta. Tiên tri Ê-sai đã nhìn thấy rất nhiều 
về sự vinh hiển của Chúa, và ông nói với chúng ta: 

Ê-sai 6:2, Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài … 
Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, 
thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! 
Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! 

Mục Đích Của Những Dấu Lạ 

Những dấu lạ trong Kinh Thánh là những biểu lộ của sự 
vinh hiển của Đức Chúa Trời. 
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Chúa Giê-xu đã được chứng nhận, hoặc chứng thực bởi 
Đức Chúa Trời bằng các dấu kì, phép lạ Ngài đã làm.  
“Chứng thực” có nghĩa là xác nhận bằng một khả năng 
thực sự. 

Công-vụ 2:22 Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: 
Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức 
Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu 
lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong 
vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. 

Nhiều người tin và ngạc nhiên khi nhìn thấy những dấu 
kì, phép lạ. 

Công-vụ 8:13 Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu 
phép báp-têm, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy 
những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm.  

Đức Chúa Trời đã được làm chứng bởi các dấu kì, phép 
lạ của Ngài. 

Công-vụ 2:19 Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời. 
Và dấu lạ ở dưới đất. 

Hê-bơ-rơ 2:4 Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu 
kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của 
Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát 
ra, để làm chứng với các kẻ đó. 

Phép Lạ Đầu Tiên Được Thực Hiện Bởi Chúa Giê-xu 

Phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu là biến nước thành 
rượu, và Kinh Thánh gọi đó là “phép lạ đầu tiên.” Một 
dấu lạ nói đến, hay chỉ về một điều gì đó. 

Giăng 2:7-11 Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ 
nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. 
Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ 
coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã 
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biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến 
bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết 
rõ), bèn gọi chàng rể, mà nói rằng: Mọi người đều đãi 
rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì 
kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu 
ngon đến bây giờ. Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, 
mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ bày 
sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài. 
Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và môn đồ Ngài đều 
xuống thành Ca-bê-na-um; và chỉ ở tại đó ít ngày 
thôi. 

Phép lạ biến nước thành rượu là một sự biến đổi từ tự 
nhiên đến siêu nhiên. Điều thú vị ở đây là sự biến đổi từ 
tự nhiên sang siêu nhiên trong sách Giăng chương hai nói 
trước và ám chỉ đến sự biến đổi của đời sống trong sách 
Giăng chương ba, khi Chúa Giê-xu nói: “Các ngươi phải 
sanh lại.” 

Đám Mây Của Sự Vinh Hiển  

Nhiều người đã kinh nghiệm được sự xuất hiện của “đám 
mây của sự vinh hiển.” trong suốt thì giờ thờ phượng.  
Những biểu lộ này thường thấy ở hình ảnh được chụp 
bằng máy ảnh kỹ thuật số trong lúc nhiều người đang 
cảm nhận được sự vinh hiển tuyệt vời của sự hiện diện 
của Đức Chúa Trời. 

Xuất Ê-díp-tô ký 16:10 Vả, khi A-rôn nói cùng cả hội 
chúng Y-sơ ra-ên, thì họ xây mặt về phía đồng vắng, 
thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây. 

Xuất Ê-díp-tô ký 24: 15 Vậy, Môi-se lên núi, mây che 
phủ núi.  

Xuất Ê-díp-tô ký 40:34-38 Áng mây bao phủ hội mạc 
và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm, 
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cho đến đỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao 
phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy 
đền tạm. Vả, trong các sự hành trình của dân Y-sơ-
ra-ên, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra 
đi; còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không 
đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự 
hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, thì áng mây của Đức 
Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày, và có lửa ở trên 
đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Y-sơ-ra-ên. 

Ma-thi-ơ 17:5 Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: 
Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo 
những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự. 

Lửa 

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đôi khi biểu lộ như 
ngọn lửa cháy. Cũng như những đám mây của sự vinh 
hiển, đã có sự xuất hiện thường xuyên của những vệt 
hoặc quả cầu lửa đã được hiển thị trên hình ảnh được 
chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. 

Lê-vi ký 9:23,24 Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế 
lại ra chúc phước cho dân sự; sự vinh quang của Đức 
Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự: một ngọn lửa từ 
trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu 
và mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo 
mừng và sấp mặt xuống đất. 

1 Các Vua 18:24 (Ê-li) Đoạn, hãy kêu-cầu danh của 
thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu-cầu danh của Đức 
Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức 
Chúa Trời. Cả dân-sự đều đáp rằng: Lời nói rất phải.  

Câu 38,39 Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, 
thiêu-đốt của-lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong 
mương. Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống đất, và 
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la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là 
Đức Chúa Trời!  

2 Sử ký 7:1a Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ 
trời giáng xuống... 

Ê-sai 4:4,5 khi Chúa đem thần công bình cùng thần 
thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy 
sạch huyết Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó. Trên khắp nơi 
núi Si-ôn, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ 
dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày, và 
ngọn lửa soi sáng trong ban đêm. Vì một cái màn sẽ 
che cả sự vinh hiển.  

Sấm Vang Và Chớp Nhoáng 

Xuất Ê-díp-tô ký 19:16 Qua sáng ngày thứ ba, có sấm 
vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi, 
và tiếng kèn thổi rất vang động; cả dân sự ở trong trại 
quân đều run hãi.  

Khải huyền 4:5 Từ ngôi ra những chớp nhoáng, 
những tiếng cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp 
trước ngôi: Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. 

Dầu (Sự Xức Dầu) 

Nhiều người đã kinh nghiệm những biểu lộ của dầu chảy 
từ bàn tay, bàn chân hoặc các phần khác trên da của họ. 
Dầu được sử dụng trong việc xức dầu. 

Xuất Ê-díp-tô ký 30:25 Ngươi hãy lấy các hương liệu 
đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm 
dùng làm dầu xức thánh. 

Câu 30,31 Ngươi cũng hãy xức dầu cho A-rôn cùng 
các con trai người, biệt họ riêng ra thánh, để làm 
chức tế lễ trước mặt ta. Lại hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-
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ên rằng: Về phần ta, dầu nầy sẽ là dầu xức thánh trải 
qua mọi đời các ngươi. 

Thỉnh thoảng, dầu còn là biểu lộ của vàng trong màu sắc 
của nó. 

Xa-cha-ri 4:11,12 Ta bèn đáp lại cùng người rằng: 
Hai nhánh ô-li-ve ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? 
Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng: 
Hai nhánh ô-li-ve ở kề bên hai ống vòi vàng, có dầu 
vàng chảy ra, là gì?  

Vàng 

Mạt vàng sự vinh hiển đôi khi được thể hiện trong thì giờ 
thờ phượng trong sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa 
Trời. 

Gióp 28:5,6 Đất sanh ra lương thực, còn ở bên dưới 
nó dường như bị lửa xao lộn. Các đá nó là chỗ có ngọc 
bích, người ta tìm được mạt vàng tại đó.  

Theo truyền thống của người Do Thái, điều cuối cùng để 
một người trở thành chú rể là gửi tặng cho cô dâu một 
món đồ bằng vàng. Khi nhận được những món đồ bằng 
vàng, Rê-bê-ca đã đồng ý cưới Y-sác. 

Sáng thế ký 24:15 Người đầy tớ chưa dứt lời, nầy, 
nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái 
của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-
cô, em trai của Áp-ra-ham.  

Câu 53 Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và áo 
xống trao cho Rê-bê-ca; rồi cũng lấy các vật quí dâng 
cho anh và mẹ nàng. 

Người đầy tớ “không tên tuổi” này của Áp-ra-ham là một 
hình bóng về Đức Thánh Linh. Ông đã tặng cho cô dâu 
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Rê-bê-ca những món đồ bằng vàng sau khi cô đồng ý kết 
hôn với Y-sác, hình bóng về Chúa Giê-xu. 

Gióp 22:24,25 Ném bửu vật mình vào bụi đất và 
quăng vàng Ô-phia giữa các hòn đá của khe. Thì 
Đấng Toàn năng sẽ là bửu vật của ông, Ngài sẽ là bạc 
qúy cho ông. 

Thi thiên 68:13 Khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa 
chuồng chiên, thì giống như cánh bồ câu bọc bạc, và 
lông nó bọc vàng xanh. 

A-ghê 2:7-9 Ta cũng làm rúng động hết thảy các 
nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi 
ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-
hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của 
ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vinh quang 
sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức 
Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an 
trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 

Khải huyền 21:18 Tường thì xây bằng bích ngọc, 
thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong 
vắt.  

Câu 21 Mười hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu; 
mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. 
Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy 
tinh trong suốt. 

Đá Quý 

Nhiều lần, những viên đá quý tuyệt đẹp rơi xuống trong 
suốt thời gian biểu lộ của sự vinh hiển mãnh liệt về trong 
sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 

Trong trạng thái ban đầu của mình là “chê-ru-bim được 
xức dầu để che phủ,” có một mô tả về chức việc của Lu-
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xi-phe ở trước ngôi trên thiên đàng và đi dạo giữa các 
hòn ngọc sáng như lửa. 

Ê-xê-chi-ên 28:11-14 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán 
cùng ta như vầy: Hỡi con người, hãy làm một bài ca 
thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa 
Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự 
khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. 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. 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. 

“Những hòn ngọc sáng như lửa” ở đây chỉ về những viên 
đá quý đầy dẫy trong nơi ngự của ngôi Đức Chúa Trời 
trên thiên đàng, phản chiếu ánh sáng vinh quang phát ra 
từ Đức Chúa Trời. 

Khải huyền 21:10-11,18-21 Rồi tôi được Thánh Linh 
cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi 
lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-
sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, 
rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của 
thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích 
ngọc sáng suốt.  

Câu 18-21 Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì 
xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. 
Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. 
Nền thứ nhứt, bằng bích ngọc; nền thứ nhì, bằng đá 
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lam bửu; nền thứ ba, bằng lục mã não; nền thứ tư, 
bằng đá lục cẩm; nền thứ năm, bằng hồng mã não; 
nền thứ sáu, bằng đá hoàng ngọc; nền thứ bảy, bằng 
ngọc hoàng bích; nền thứ tám, bằng ngọc thủy 
thương; nền thứ chín, bằng ngọc hồng bích; nền thứ 
mười, bằng ngọc phỉ túy; nền thứ mười một, bằng đá 
hồng bửu; nền thứ mười hai, bằng đá tử bửu. Mười 
hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu; mỗi cửa 
bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường 
trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh 
trong suốt. 

Ê-sai mô tả các “cô dâu” như được trang trí bằng những 
đồ châu báu. 

Ê-sai 61:10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh 
hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã 
mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho 
ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, 
như cô dâu mới giồi mình bằng châu báu. 

Lông Vũ 

Lông cũng đã được biết đến khi rơi xuống trong sự hiện 
diện của Đức Chúa Trời. 

Thi thiên 91:4 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở 
ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu 
mình. 

Xuất Ê-díp-tô ký 19:4 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. 

Ma-la-chi 4:2 Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ 
danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong 
cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy 
nhót như bò tơ của chuồng. 
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Thi thiên 17:8 Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi 
của mắt; hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. 

Ma-thi-ơ 23:37 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, 
ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu 
sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp 
các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong 
cánh, mà các ngươi chẳng khứng! 

Thi thiên 36:7 Hỡi Đức Chúa Trời sự nhân từ Chúa 
quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới 
bóng cánh của Chúa.  

Sự xuất hiện của lông nói đến sự hiện diện rõ ràng của 
các thiên sứ. 

Mùi Thơm 

Sứ đồ Phaolô gọi chúng ta là “mùi thơm của Đấng 
Christ.” 

2 Cô-rinh-tô 2:14-16 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài 
làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn 
luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận 
biết Ngài khắp chốn! Vì chúng tôi ở trước mặt Đức 
Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ 
được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất: Cho kẻ nầy, mùi 
của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống 
làm cho sống. - Ai xứng đáng cho những sự nầy? 

Gióp mô tả hương thơm của hơi thở của Đức Chúa Trời ở 
trong lỗ mũi của chúng ta. Biểu hiện này mô tả mối quan 
hệ mật thiết và gần gũi giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. 

Gióp 27:3 Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi, và sanh khí 
của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi... 

Thi thiên 45:7,8 Chúa ưa sự công bình, và ghét điều 
gian ác. Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời 
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của Chúa, đã xức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trổi 
hơn đồng loại Chúa. Các áo xống Ngài bay mùi thơm 
một dược, trầm hương, và nhục quế. Từ trong đền 
ngà có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài.  

Trong Nhã-ca chúng ta có một hình ảnh đẹp của mối 
quan hệ tình yêu giữa Tân Lang (Đấng Christ) và chúng 
ta là cô dâu của Ngài. 

Nhã-ca 3:6 Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên, 
Giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương, 
Với đủ thứ hương của con buôn?  

Nhã-ca 4:11 Hỡi tân phụ ta, môi mình nhỏ mật ong 
xuống. Dưới lưỡi mình có mật ong và sữa. Hơi thơm 
của quần áo mình như hơi thơm của Li-ban. 

Câu 13,14 Đám cây mình là vườn địa đàng, có thạch 
lựu và trái ngon, hoa phụng tiên và cây cam tong. 
Cam tòng và hồng hoa, xương bồ và nhục quế, cùng 
mọi thức cây có mùi thơm, một dược, lư hội với các 
hương liệu có danh.  

Những điều này và nhiều biểu lộ khác của sự vinh hiển 
trong sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa Trời là những 
dấu hiệu mà Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta về tình yêu 
thương lớn của Đức Chúa Trời, điều mà Ngài mong mỏi 
là mối tương giao mật thiết với chúng ta, cô dâu của Ngài 
và Ngài sẽ sớm trở lại.  

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Làm thế nào để chúng ta có thể bước vào lĩnh vực của Thánh Linh? 

 

2. Kể tên ba biểu lộ của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà bạn đã từng nhìn thấy, 
hoặc bạn muốn nhìn thấy? Cung cấp các cơ sở trong Kinh Thánh về các biểu lộ đó. 
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Bài học 6 

Sự Mặc Khải Về Hội Thánh Vinh Hiển 

SỰ NHẬN BIẾT VỀ VINH HIỂN 

Chúng ta đã bắt đầu bài nghiên cứu này về sự vinh hiển 
của Chúa với lời tiên tri của Ha-ba-cúc. Ông đã nói về sự 
nhận biết về vinh quang của Chúa sẽ đầy dẫy khắp đất. 
Chúng tôi đã viết rằng: “Mục đích mà chúng ta kết hợp 
những bài học này lại với nhau là để nhận lãnh sự hiểu 
biết và kinh nghiệm sự nhận biết sự vinh hiển của Chúa.” 

Ha-ba-cúc 2:14 Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-
hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. 

Từ Trong Tiếng Hê-bơ-rơ - Yada 

Từ trong tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là “nhận biết” trong 
câu trên là yada và nó có nghĩa là “biết, xác định đúng 
bằng cách nhìn thấy, quan sát, hoặc công nhận.” 

Sự nhận biết này không phải là sự hiểu biết về các kiến 
thức của cái đầu, nhưng là sự nhận biết bằng kinh 
nghiệm. Lời tiên tri này có nghĩa là cả trái đất sẽ đầy dẫy 
những người nhìn thấy, quan sát, và nhận biết sự vinh 
hiển của Chúa – các công việc của Chúa. 

Từ Trong Tiếng Hy Lạp - Gnosis 

Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến sự nhận biết sự vinh hiển 
của Chúa. 

2 Cô-rinh-tô 4:6 Vì Đức Chúa Trời, - là Đấng có 
phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã làm 
cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng 
sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi 
mặt Đức Chúa Jêsus Christ. 



100 

 

“Sự nhận biết” trong tiếng Hy Lạp là gnosis, có nghĩa là 
“biết, hàm ý thông qua kinh nghiệm cá nhân.” 

“Ánh sáng” trong tiếng Hy Lạp là  phos, có nghĩa là “tỏa 
sáng hay biểu lộ ra, những tia sáng.” 

“Sự vinh hiển” trong tiếng Hy Lạp là doxaxo, có nghĩa là 
“dâng lên, quý trọng, huy hoàng, rực rỡ.” 

Từ điển Expository Dictionary of New Testament Words 
được soạn bởi W. E. Vine, cho biết: “Ginosko (từ gốc của 
từ gnosis) có nghĩa là biết rõ, đi đến sự hiểu biết, nhận ra, 
hiểu ra, hoặc hiểu hoàn toàn. Nó thường chỉ ra một mối 
quan hệ giữa người nhận biết và đối tượng được biết đến, 
những điều được biết đến ở đây là những điều có giá trị 
hoặc rất quan trọng đối với những người nhận biết, và do 
đó tạo nên các mối quan hệ.” 

 Từ Trong Tiếng Hy Lạp - Epignosis 

Phaolô đã viết một lần nữa về sự nhận biết: 

Ê-phê-sô 1:17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa 
Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí 
của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận 
biết Ngài. 

Từ epignosis (sự nhận biết) trong tiếng Hy Lạp, được sử 
dụng ở đây có nghĩa là “nhận ra” ý muốn nói đến “thật sự 
sáng suốt, công nhận,” hay “hoàn toàn quen với, thừa 
nhận.” 

Câu 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho 
biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, 
sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh 
đồ là làm sao. 

W. E Vine viết: “Epiginosko có nghĩa là: quan sát, nhận 
thức đầy đủ, để ý, phân biệt, nhận ra. Nó cho thấy một sự 
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hiểu biết trực tiếp, đặc biệt hơn, sự công nhận về đối 
tượng được biết đến ở mức độ cao hơn so với Ginosko. 

Cùng với các biểu lộ của sự vinh hiển, sẽ có lời chứng về 
những gì nhiều người đã kinh nghiệm, nhìn thấy, nghe 
thấy về điều này tràn ngập đất. Đây sẽ là kết quả của thân 
thể của Đấng Christ khi vận hành trong quyền năng mà 
Đức Chúa Trời ban cho để làm cho sự vinh hiển Đức 
Chúa Trời có thể được nhìn thấy ở khắp nơi. 

Khi chúng ta tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời, khi chúng ta 
bước vào sự hiện diện vinh hiển của Ngài, tiên tri Đa-ni-
ên cho chúng ta một lời hứa tuyệt vời. 

Đa-ni-ên 11:32b Còn những con dân nhận biết Thiên 
Chúa của mình thì sẽ vững mạnh và ra tay hành 
động. (BDCG) 

Sự Vinh Hiển Ở Nơi Thờ Phượng 

�  Dưới Thời Cựu Ước 

Dưới thời Cựu Ước, thời kì của giao ước cũ, sự hiện diện 
của Đức Chúa Trời sẽ ngự trong nơi của sự thờ phượng. 
Trong đền tạm, sự hiện diện của Ngài, vinh hiển của 
Ngài, đến khi dân sự đem Hòm Giao Ước vào Nơi Chí 
Thánh. 

Trong Đền thờ Sa-lô-môn, khi các thầy tế lễ và dân sự trở 
nên như một, ở trong sự hiệp nhất, khi họ bước vào sự 
ngợi khen và thờ phượng, sự vinh hiển của Chúa tràn 
ngập nhà của Ngài. 

2 Sử ký 5:12-14 và các người ca hát trong dân Lê-vi, 
tức A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun, cùng con trai và anh 
em họ, đương mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm 
chập chỏa, đàn sắt, và đàn cầm, đều đứng ở phía đông 
bàn thờ, với một trăm hai mươi thầy tế lễ thổi kèn. 
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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. 

�  Dưới Thời Tân Ước 

Thông qua sự đổ huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta đã 
bước vào một giao ước mới. Thông qua sự hy sinh của 
Chúa Giê-xu thay cho chúng ta, Đức Chúa Trời có thể 
đến với nhân loại. Vinh quang của Ngài ở trên chúng ta. 
Sự vinh hiển của Ngài cư ngụ trong chúng ta. 

SỰ MẦU NHIỆM – HỘI THÁNH VINH HIỂN 

Các tiên tri trong thời Cựu Ước không biết được thời 
điểm mà chúng ta đang sống. Họ không nhìn thấy về thời 
đại của Hội thánh. Trong thực tế, đây là một bí ẩn. 

Sự mặc khải được nói ra bởi Phi-e-rơ, rằng Chúa Giê-xu 
là “Đấng Christ (người được xức dầu), Con Đức Chúa 
Trời hằng sống” là khởi đầu của sự mặc khải về điều 
được xem là bí ẩn trong quá khứ. 

Chúa Giê-xu Là Người Đầu Tiên Đề Cập Đến Hội Thánh 

Chúa Giê-xu lần đầu tiên đề cập đến “hội thánh” khi 
Ngài đang nói về sự mặc khải mà Cha Ngài bởi Đức 
Thánh Linh ban cho Phi-e-rơ. Đây là khởi đầu của sự 
mặc khải về điều được xem là bí ẩn trong quá khứ. Dựa 
vào sự mặc khải này, Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ xây dựng 
hội thánh của Ngài. 
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�  Lẽ Thật Nền Tảng 

Ma-thi-ơ 16:13-15 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa 
phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà 
rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Môn 
đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-
li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên 
tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta 
là ai?  

�  Sự Mặc Khải Của Phi-e-rơ 

Câu 16-17 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng 
Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức 
Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con 
Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và 
huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở 
trên trời vậy. (mặc khải sự mầu nhiệm)  

�  Bốn Đặc Điểm 

1 – Câu 18-19 ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các 
cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 

2 – Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi.  

3 – hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ 
phải buộc ở trên trời, 

4 – và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được 
mở ở trên trời. 

Chúa Giê-xu mô tả hội thánh mà Ngài sẽ xây dựng. Đây 
là một hội thánh mà Sa-tan và mọi quyền lực của nó sẽ 
không thể thắng được. Đây là chìa khóa của Vương quốc, 
có quyền để đóng hay là mở. 
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Sự Mặc Khải Của Phao-lô Về Hội Thánh 

Khi nói về điều “mầu nhiệm” này, sứ đồ Phao-lô nói: 

Ê-phê-sô 5:32 Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về 
Đấng Christ và Hội thánh vậy. 

�  Sự Mầu Nhiệm 

Sứ đồ Phao-lô gọi Hội Thánh như một sự mầu nhiệm mà 
không hề được mặc khải trước đó. 

Ê-phê-sô 3:1-5 Ấy bởi điều đó, mà tôi, Phao-lô, vì anh 
em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jêsus 
Christ. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức 
cho tôi, là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, thể 
nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà 
tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh 
em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của 
Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, 
chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ 
đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và 
tiên tri của Ngài. 

� Các Dân Ngoại Cũng Được Vào Hội Đó 

Ông hiểu rằng các dân ngoại cũng được đồng kế tự. 

Câu 6-9 Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ 
đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần 
chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin lành mà lập 
trong Đức Chúa Jêsus Christ; còn tôi đã trở nên kẻ 
giúp việc Tin lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức 
Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu 
của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, 
là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân 
ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và 
soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu 
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nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa 
Trời là Đấng dựng nên muôn vật.  

�  Để Bày Tỏ Sự Khôn Sáng Mọi Đường Của Đức Chúa Trời 

Phao-lô nói rằng mục đích của Hội Thánh là để bày tỏ ra 
cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các 
nơi trên trời theo sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa 
Trời. 

Câu 10-12 Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường 
của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho 
những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các 
nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm 
xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 

trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự 
do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. 

Bằng cách che giấu đi nghĩa thực sự của Hội Thánh mà 
Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ xây dựng, Sa-tan đã khiến 
chúng ta không nhận ra tiềm năng đầy trọn của chúng ta 
là người dự phần vào vương quốc của Đức Chúa Trời. 

Một lần nữa trong Ê-phê-sô chương 5, Phao-lô nói đến 
Hội Thánh như một sự mầu nhiệm. 

Ê-phê-sô 5:32 Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về 
Đấng Christ và Hội thánh vậy. 

 Ý Nghĩa Của Từ - Hội Thánh 

Hội thánh không được xây dựng chỉ trên một dân tộc, 
nhưng bao gồm cả dân ngoại nữa. (“Dân ngoại” đề cập 
đến tất cả những dân tộc không phải là dân Do Thái.) Hội 
thánh được tạo nên từ tất cả những người ở trong Đấng 
Christ. Ở trong Ngài, không phân biệt nam hay nữ, người 
Do Thái hay người Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Chủng tộc, 
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giới tính, hoặc tình trạng tài chính không nên tạo ra sự 
khác biệt. 

Ga-la-ti 3:28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa 
hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc 
người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì 
trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm 
một. 

Qua nhiều năm ở trong truyền thống, từ “hội thánh” ngày 
nay đã mang một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với Kinh 
Thánh. Đối với nhiều người nó có nghĩa là một nhà thờ 
hoặc một tổ chức của con người. 

Bằng cách che giấu đi ý nghĩa thực sự của hội thánh mà 
Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ xây dựng, Sa-tan đã khiến 
chúng ta không hành động như – một hội thánh. 

Chúng Ta Là Hội Thánh! 

Mỗi một lời hứa cho hội thánh, cũng là lời hứa cho chúng 
ta. Chúng ta là hội thánh! 

�  Một Hội Thánh Của Sự Vinh Hiển 

Sự mặc khải mới về hội thánh mà Chúa Giê-xu nói rằng 
Ngài sẽ xây dựng, là nói đến “sự vinh hiển của chúng ta.” 

1 Cô-rinh-tô 2:7 Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của 
Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ 
trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh 
hiển chúng ta.  

Sự vinh hiển mà A-đam và Ê-va đã đánh mất khi họ 
phạm tội và “sự thiếu mất sự vinh hiển” đã được phục 
hồi cho chúng ta, những “tạo vật mới” trong Hội Thánh 
của Ngài. 
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�  Niềm Hi Vọng Sự Vinh Hiển 

Sự mặc khải về Đấng Christ là ai: “Con Đức Chúa Trời 
hằng sống” được gọi là “sự giàu có của vinh hiển.” Thực 
tế là chính Đấng Christ, (Đấng Được Xức Dầu) sẽ thực 
sự sống trong chúng ta là hội thánh của Ngài được gọi là 
“niềm hy vọng của vinh hiển.” 

Cô-lô-se 1:27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết 
sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân 
ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh 
em, là sự trông cậy [niềm hy vọng] về vinh hiển.  

�  Biểu Lộ Sự Khôn Sáng Của Đức Chúa Trời 

“Điều mầu nhiệm” được giữ kín từ lúc sáng thế, đã được 
tiết lộ cho “những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền 
trong các nơi trên trời” bởi hội thánh. Sứ đồ Phao-lô đã 
viết: 

Ê-phê-sô 3:8-10 Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ 
hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân 
ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và 
soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu 
nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa 
Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự 
khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội 
thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những 
kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. 

�  Những Người Được Kêu Gọi 

Từ gốc của từ “hội thánh” trong tiếng Hy Lạp là eklesia 
được ghép từ ek có nghĩa là “ra, riêng ra” và kaleo có 
nghĩa là “kêu gọi.” Vì thế, từ này mang ý nghĩa là “được 
kêu gọi ra.” 
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Chúng ta, là hội thánh, được gọi ra theo ý muốn của 
Ngài. 

2 Ti-mô-thê 1:8-10 Vậy, con chớ thẹn vì phải làm 
chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài 
ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức 
Chúa Trời mà chịu khổ với Tin lành. Ấy chính Chúa 
đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, 
chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng 
Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong 
Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng,  

mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa 
Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự 
chết, dùng Tin lành phô bày sự sống và sự không hề 
chết ra cho rõ ràng. 

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. 

Chúng ta, những người được gọi theo ý muốn của Ngài, 
là Hội Thánh. Chúng ta không thể “đi đến hội thánh.” 
Chúng ta là hội thánh! Đức Chúa Trời có một mục đích 
đời đời và chúng ta được “kêu gọi theo ý muốn của 
Ngài.” 

�  Cô Dâu Của Đấng Christ 

Chúng ta được gọi là cô dâu của Đấng Christ. 

Ê-phê-sô 5:25-32 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. Cũng một 
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thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai 
yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có 
người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng 
săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, vì 
chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người 
đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai 
người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi 
nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy.  

Có ai thắc mắc về lý do tại sao Sa-tan lại chống lại cuộc 
hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập chăng? Hôn 
nhân phải là một hình ảnh nói về sự kết hiệp giữa Đấng 
Christ và Hội Thánh. 

�  Mục Đích Của 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. 

Là những người đã được gọi “theo ý muốn của Ngài,” 
chúng ta là hội thánh của Ngài theo cách cá nhân và cũng 
theo một tập thể. Mỗi chúng ta là một phần trong tập thể 
Tín Hữu “được kêu gọi” đến với nhau, kết hợp với nhau 
mà Ngài đã chọn để gọi là “Hội Thánh Của Ta.” Những 
kiểu mẫu về các buổi Nhóm Họp trong Liều Hội Mạc, 
Đền Tạm của Môi-se, Đền Tạm của Đa-vít và sau đó là 
Đền Thờ được xây dựng bởi con trai của Đa-vít, Sa-lô-
môn, tất cả đều bày tỏ một phần về “Ngôi Nhà” sẽ đến 
được gọi là Hội Thánh, tân nương của chính Đấng Christ. 

Ê-sai 60:7b ... ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta.  

Thi thiên 26:8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của 
nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài.  

Ê-xê-chi-ên 44:4 Rồi người dắt ta bởi hiên cửa phía 
bắc đến trước nhà. Ta nhìn xem, và nầy, vinh quang 
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của Đức Giê-hô-va đầy dẫy nhà Đức Giê-hô-va, thì ta 
sấp mặt xuống. 

A-ghê 2:9 (KJV) Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ 
lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân 
phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, 
Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  

NƠI KÍN ĐÁO CỦA ĐẤNG CHÍ CAO 

Ở Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao, chúng ta sẽ được ở 
trong lĩnh vực của linh, gần gũi với Đức Chúa Trời và 
chúng ta thấy mình ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. 
Đối với những người thờ phượng thật, đây không phải là 
nơi để thường thường ghé thăm, nhưng là một nơi mà 
chúng ta “sống” hay “cư ngụ” trong sự hiện diện tuyệt 
vời của Ngài. 

Thi Thiên 91:1-12 

�  Trong Nơi Kín Đáo 

Câu 1a Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao 

Từ trong tiếng Hê-bơ-rơ được sử dụng ở đây là cether và 
từ này có nghĩa là sự che phủ, một nơi ẩn náu, hoặc một 
nơi của sự bảo vệ. 

�  Ở Dưới Bóng Của Đấng Toàn Năng 

Câu 1b Sẽ hằng ở dưới bóng của Đấng toàn năng. 

Nếu mọi người có thể được chữa lành và giải cứu bởi cái 
bóng đi qua của Phi-e-rơ, thì chúng ta còn mong đợi điều 
gì hơn nữa nếu chúng ta có thể “cư ngụ” dưới bóng của 
Đấng Toàn Năng. 

Công-vụ 5:15,16 đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để 
ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên 
chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người 
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ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các 
thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-
lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma 
khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. 

�  Nơi Nương Náu Của Tôi – Đồn Lũy Của Tôi 

Câu 2-3 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi 
nương náu tôi, và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa 
Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi 
khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. 

Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những cái bẫy của Sa-tan 
và khỏi bệnh tật. 

�  Dưới Cánh Ngài 

Vs . 4-7 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và 
dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự 
chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.  

�  Không Sợ Hãi  

Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc 
tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, 
hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn 
người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên 
hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. 

Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự kinh khiếp ban đêm – 
những kẻ hiếp đáp chúng ta, kẻ trộm, những kẻ phá hoại, 
động đất, bão tố, lốc xoáy. 
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�  Nơi Nương Náu Của Chúng Ta 

Câu 8-10 Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn xem và sẽ 
thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức 
Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao 
làm nơi ở mình nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến 
ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. 

�  Sự Bảo Vệ Của Thiên Sứ 

Câu 11-12 Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo 
gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ 
nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp 
nhằm hòn đá chăng. 

Chúng ta có thể mong đợi sự bảo vệ siêu nhiên. 

HỘI THÁNH VINH HIỂN 

Chúng ta có thể cho phép chính mình nản lòng với những 
gì chúng ta chứng kiến và trải nghiệm các buổi thờ 
phượng trong các hội thánh ngày nay đến nỗi chúng ta 
đánh mất những điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời nói về 
hội thánh. Ngài không nói đến các hội thánh theo kiểu 
truyền thống của chúng ta. Ngài nói đến hội thánh với tư 
cách là thân thể của Ngài, các tín hữu của Ngài. Chúng ta 
là hội thánh của Ngài. 

Đấng Christ Yêu Hội 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. 
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Hoạn Nạn Làm Lợi Cho Chúng Ta 

2 Cô-rinh-tô 4:17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của 
chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời 
đời, vô lượng vô biên. 

Đưa Chúng Ta Đến Sự Vinh Hiển 

Rô-ma 8:18,19 Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn 
bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, 
là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.  Thật thế, muôn 
vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa 
Trời được tỏ ra. 

Ánh Sáng Chiếu Soi Nơi Tối Tăm 

2 Cô-rinh-tô 4:6 Vì Đức Chúa Trời, - là Đấng có 
phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã làm 
cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng 
sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi 
mặt Đức Chúa Jêsus Christ. 

Ê-sai 58:8 Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự 
ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công 
bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức 
Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. 

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. 

Sự Phục Hưng Hầu Đến 

Phục hưng là vinh quang của Đức Chúa Trời trở lại với 
Hội Thánh. 

Ê-sai 60:7 .... nên Ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển 
Ta. 



114 

 

A-ghê 2:7 .... rồi Ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy 
nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  

Câu 9 Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn 
vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy 

Ê-sai 60:1-4 Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng 
ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc 
lên trên ngươi. 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. Các dân 
tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự 
chói sáng đã mọc lên trên ngươi. 

Sự Giàu Có Của Dân Ngoại Sẽ Đến 

Câu 5 Bấy giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng 
ngươi vừa rung động vừa nở nang; vì sự dư dật dưới 
biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến 
với ngươi. 

Câu 7b nên Ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta. 

KHI VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI XÂM CHIẾM XẤT 

Thật là một ngày vinh quang là khi vinh hiển của Đức 
Chúa Trời xâm chiếm đất! Chúng ta sẽ kinh nghiệm vinh 
hiển gia tăng – vinh hiển dâng trào – Vinh hiển đầy dẫy 
khắp đất! Chúa mong muốn điều này cho bạn và cho tôi. 
Như chúng ta thay đổi lối suy nghĩ tự nhiên thành lối suy 
nghĩ siêu nhiên và cho phép tâm linh của chúng ta vươn 
ra và tin tất cả mọi điều Ngài đã phán là thật cho chúng ta 
thì chúng ta sẽ thấy sự lạ lùng xảy ra khắp mọi nơi chúng 
ta đi. 

Chúng ta sẽ có... 
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 Sức Khỏe Siêu Nhiên và Sự Cung Ứng Siêu Nhiên 

Dựa trên 3 Giăng, câu 2, thì ý muốn của Chúa là dân sự 
Ngài được thịnh vượng và bước đi trong sự khỏe mạnh. 

Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được 
thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần 
xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh 
hồn anh vậy. 

Sự Cung Ứng Siêu Nhiên 

Dựa trên Phi-líp 4:19, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời 
sẽ cung ứng mọi điều cần dùng của chúng ta. 

Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng 
của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển 
trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

Theo Thi Thiên 105:37 và 39-41, chúng ta tin rằng Ngài 
ban cho chúng ta bạc và vàng, thân thể mạnh mẽ, và thực 
phẩm và nước siêu nhiên. 

Đoạn Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên ra có cầm bạc và vàng; 
Chẳng một ai yếu mỏn trong các chi phái của Ngài. 

Ngài bủa mây ra để che chở, và ban đêm có lửa soi 
sáng. Chúng nó cầu xin, Ngài bèn khiến những con 
cút đến, và lấy bánh trời mà cho chúng nó ăn no nê. 
Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra, chảy ngang qua 
nơi khô khác nào cái sông. 

Sự Vui Mừng Siêu Nhiên 

Chúng ta có thể nếm trải niềm vui tràn ngập trong sự 
hiện diện của Ngài. 

Thi Thiên 105:43 Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn hở, 
dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận. 
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Thi Thiên 16:11b...Trước mặt Chúa có trọn sự khoái 
lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.  

Công vụ 2:28 Chúa đã cho tôi biết đường sự sống; 
cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. 

Ngắm Xem Mặt Ngài và Vẻ Đẹp Của Ngài 

Chúng ta có thể đi đến một nơi mà tại đó chúng ta có thể 
ngắm nhìn mặt và vẻ đẹp của Chúa chúng ta. 

Thi Thiên 27:4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và 
sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở 
trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của 
Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. 

Thi Thiên 27:8 Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy 
tìm mặt ta; Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức 
Giê-hô-va ôi! Tôi sẽ tìm mặt Ngài. 

Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Mãi Mãi của Đức Chúa Trời 

Chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện mãi mãi của 
Ngài, ngay cả khi đối mặt với kẻ thù của chúng ta. 

Thi Thiên 23:5 Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ 
thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi 
đầy tràn. 

 Nghe Tiếng Ngài 

Chúng ta có thể nghe tiếng của Ngài. 

Giăng 10:3,4 Người canh cửa mở cho, chiên nghe 
tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà 
dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi 
trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. 
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Ở Dưới Sự Che Phủ của Ngài 

Chúng ta có thể ở dưới sự bảo vệ của Ngài. 

Thi Thiên 105:39 Ngài bủa mây ra để che chở, và ban 
đêm có lửa soi sáng. 

Đắm Mình Trong Sự Ấm Áp Của Vinh Hiển của Ngài 

Ngài sẽ sai lửa của vinh hiển Ngài để bảo vệ tôi. 

Xa-cha-ri 2:5 Vì ta, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm 
tường bằng lửa chung quanh nó, và sẽ làm sự vinh 
hiển ở giữa nó. 

Chúng Ta Có Khải Tượng- Sự Soi Sáng và Ánh Sáng 

Ngài sẽ ban cho chúng ta ánh sáng siêu nhiên. 

2 Cô-rinh-tô 4:6 Vì Đức Chúa Trời, - là Đấng có 
phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã làm 
cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng 
sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi 
mặt Đức Chúa Jêsus Christ. 

Hướng Dẫn và Định Hướng 

Ngài sẽ cung ứng cho chúng ta sự hướng dẫn và sự định 
hướng. 

Nê-hê-mi 9:19 thì Chúa vì sự thương xót của Chúa, 
không lìa bỏ chúng trong đồng vắng; trụ mây dẫn 
đường ban ngày, không lìa khỏi trên chúng, hoặc trụ 
lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con 
đường chúng phải đi. 

Bảo Vệ Khỏi Kẻ Thù  

Ngài sẽ sai các thiên sứ để bảo vệ chúng ta khỏi những 
kẻ thù của chúng ta. 
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Xuất Ê-díp-tô ký 14:19,20 Thiên sứ Đức Chúa Trời 
đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi 
sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau; 
trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và 
trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm cho đàng 
nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm 
hai trại chẳng hề xáp gần nhau được. 

Ê-sai 58:8 Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự 
ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công 
bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức 
Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. 

Sự Bảo Vệ Cho Quốc Gia Của Chúng Ta 

Ngài sẽ chữa lành đất của chúng ta. 

2 Sử Ký 7:14 và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi 
bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm 
mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ 
nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. 

Tăng Cường Sức Lực 

Ngài sẽ tăng cường sức lực cho con người bề trong của 
chúng ta. 

Ê-phê-sô 3:16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh 
hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh 
Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. 

Vinh Hiển Siêu Nhiên 

Đức Chúa Trời là vinh hiển của chúng ta! 

Thi Thiên 3:3 Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái 
khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng 
làm cho tôi ngước đầu lên. 
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Ê-sai 60:1 Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng 
ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc 
lên trên ngươi. 

Câu 5,6 Bấy giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng 
ngươi vừa rung động vừa nở nang; vì sự dư dật dưới 
biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến 
với ngươi. Muôn vàn lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả 
đến lạc đà một gu ở Ma-đi-an và Ê-pha cũng vậy. 
Nầy, hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ 
hương đến, và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-
va. 

Và Đức Chúa Trời đã phán rằng: 

“Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va;  

Hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!  

Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập 
ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội.  

Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem 
thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.” 

Ê-sai 40:3-5 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nơi kín đáo của Đấng Chí Cao là gì? Hãy đưa ra ít nhất là ba câu Kinh Thánh để 
hỗ trợ câu trả lời của bạn. 

 

 

2. Lợi ích của việc dìm mình trong sự hiện diện của Chúa là gì? 

 


